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ANNEX III- MODEL D’INFORME DE L’AUDITOR SOBRE PROTECCIÓ D’ACTIUS DE CLIENTS 

 
COS PRINCIPAL 
 
Informe independent de l'auditor sobre Protecció d'Actius de Clients de: (Denominació de 
l'entitat) referit a dd/mm/aa. 
 
Al Consell d'Administració: 
 
En seguiment a la sol·licitud del Consell d'Administració de (nom de l'entitat) i a la nostra 
proposta de carta de data XX de XXXX de XXX, i d'acord amb l’apartat 11 de l’article 19 
“Auditories externes” de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les 
condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de 
l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera (d’ara en endavant, Llei 
8/2013), hem realitzat l'Informe independent de l'auditor sobre Protecció d'Actius de 
Clients de (nom de l'entitat) referit a l'exercici XX. 
 
El treball s'ha realitzat d'acord amb el contingut del Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF 
“Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients” que regula el seu abast, el 
contingut, els mitjans i els terminis per a la seva tramesa a l’AFA. 
 
En relació amb aquest informe, cal precisar que: 
 
El Consell d'Administració de (nom de l'entitat) és responsable d'adoptar i mantenir les 
mesures oportunes per garantir raonablement el compliment de les normes i requisits 
establerts sobre protecció dels actius dels clients i evitar la seva utilització indeguda de 
conformitat amb la normativa vigent. 
 
Cal tenir en compte que, amb independència de la qualitat del seu disseny i operativitat, 
tot sistema de control intern només pot permetre una seguretat raonable, però no 
absoluta, en relació amb els objectius que persegueix. La probabilitat d'assolir aquests 
objectius està afectada per limitacions inherents a tot sistema de control intern, atès que 
sempre hi ha la possibilitat que, en aplicar procediments de control, sorgeixin errors per 
una mala comprensió de les instruccions, errors de judici, falta d'atenció personal, error 
humà, col·lusió entre diverses persones per eliminar l'aplicació d'un determinat control, 
irregularitats o actuacions fraudulentes, decisions errònies o irregulars i la possibilitat que, 
en departaments, oficines o sucursals de mida reduïda, no es puguin dur a terme mesures 
de control basades en segregació de funcions. 
 
El nostre treball s'ha realitzat sobre la informació i la documentació suport subministrades 
pel Consell d'Administració (o òrgan amb competències delegades) relativa als seus 
sistemes interns de protecció d'actius de clients, sobre els quals hem dut a terme els 
procediments necessaris per a la revisió de les àrees definides al Comunicat tècnic núm. 
7/2020-SF. 
 
Els procediments esmentats anteriorment s'han aplicat sobre una mostra d'operacions i 
comptes de clients i, per tant, no cobreixen la totalitat de les transaccions realitzades per 
l'entitat, de manera que no podem garantir que la totalitat de les possibles deficiències, 
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troballes o incidències, en cas que n’hi hagi, s'hagin posat de manifest. 
 
TEXT D'OPINIÓ 
 
1.1. En el cas de formular una opinió favorable: 

 
En el cas que, en el transcurs de la feina, no s'hagin detectat debilitats significatives ni 
excepcions, tal com es defineixen al Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF, el paràgraf 
d'opinió quedarà redactat com segueix: 
 

De l'aplicació dels procediments per a la revisió de les àrees indicades als annexos 
I i II del Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF sobre Protecció d'Actius de Clients, no 
s'han observat debilitats significatives ni excepcions, tal com queden definides a 
l'esmentat Comunicat, en relació amb l'existència i l’adequació dels sistemes interns 
de protecció d'actius de clients de (denominació de l'entitat) referits a l'exercici XX. 

 
1.2. En el cas de formular una opinió amb salvetats: 

 
a) En el cas que, en el transcurs de la feina, s'hagin detectat debilitats significatives i/o 
excepcions, tal com es defineixen al Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF, el paràgraf 
d'opinió quedarà redactat com segueix: 

 
De l'aplicació dels procediments per a la revisió de les àrees indicades als annexos 
I i II del Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF sobre Protecció d'Actius de Clients, s'han 
observat debilitats significatives i/o excepcions, tal com queden definides a 
l'esmentat Comunicat, en relació amb l'existència i l’adequació dels sistemes interns 
de protecció d'actius de clients de (denominació de l'entitat) referits a l'exercici XX. 
Les debilitats significatives i/o excepcions identificades en el transcurs de la feina i 
la seva descripció s'inclouen al present informe. 
 

b) En el cas que, en el transcurs de la feina, s'hagin detectat limitacions a l'abast, el 
paràgraf d'opinió quedarà redactat com segueix: 

 
Excepte per a les limitacions a l'abast indicades al paràgraf ZZ següent, el treball 
s'ha realitzat d'acord amb el contingut del Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF sobre 
Protecció d'Actius de Clients. 
 
ZZ: Limitació a l'abast: Descripció 
 
Les limitacions a l'abast produïdes en el transcurs de la feina es detallen en el 
present informe. 
 

Excepte per a l'indicat als paràgrafs a) i/o b) anteriors, de l'aplicació dels procediments per 
a la revisió de les àrees indicades als annexos I i II del Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF 
sobre Protecció d'Actius de Clients, no s'han observat debilitats significatives ni 
excepcions, tal com queden definides a l'esmentat comunicat, en relació amb l'existència 
i l’adequació dels sistemes interns de protecció d'actius de clients de (denominació de 
l'entitat) referits a l'exercici XX. 
 
Aquest Informe sobre Protecció d'Actius de Clients ha estat preparat exclusivament per 
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als fins indicats en el marc de les funcions de supervisió i inspecció atribuïdes a l ’AFA i, 
per tant, no ha de ser publicat ni distribuït a tercers aliens al Consell d'Administració, a la 
Direcció de l'entitat o a l’AFA. 
 

Nom de l'auditor o de la societat d'auditoria de comptes. 
Signatura de l'auditor o del soci responsable d'aquest informe. 
Data: dd/mm/aa 

 

 


