
 

 
 
Comunicat tècnic núm. 266/2023-EB 
Informe de solvència  
 
L’article 86 de la Llei 35/2018 del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les 
entitats bancàries i les empreses d’inversió (en endavant, Llei 35/2018) estableix l’obligatorietat de 
divulgar públicament la informació establerta al seu capítol vuitè. Aquesta informació ha de ser 
publicada en el decurs del primer semestre següent al tancament de l’exercici de referència i, com a 
molt tard, el 30 de juny. 
 
Concretament, l’article 89 estableix la informació que s’ha de publicar degudament integrada en un 
únic document conegut com a «Informe de Solvència».  
 
Així mateix, l’apartat 2 de l’article 301 del Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats 
bancàries i les empreses d’inversió (en endavant, Reglament de desenvolupament) estableix que “la 
divulgació de dades equivalent efectuada per les entitats d’acord amb requisits de comptabilitat, 
cotització pública o d’un altre tipus, es pot considerar efectuada en compliment d’aquest títol. Quan la 
informació requerida no s’inclogui en els estats financers, les entitats han d’indicar inequívocament el 
lloc on pot trobar-se.” 
 
En aquest sentit, l’informe de solvència haurà d’incloure un annex en què s’especifiqui el detall dels 
articles de la Llei 35/2018 i del seu Reglament de desenvolupament relatius a la divulgació d'informació 
per part de les entitats, amb indicació expressa del nom de l’informe públic (informe de solvència, 
comptes anuals auditats, etc.) que conté la informació requerida, així com l’epígraf i la pàgina. 
 
D’altra banda, un expert independent haurà de realitzar un informe de procediments acordats que 
avaluï que l’informe de solvència s’ha dut a terme donant compliment als requeriments en matèria de 
divulgació d’informació per les entitats d’acord amb el capítol vuitè de la Llei 35/2018, el títol vuitè del 
Reglament de desenvolupament, les normes tècniques de la Unió Europea adoptades al Principat 
d’Andorra i aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i 
empreses d’inversió, així com les guies emeses per l’Autoritat Bancària Europea que desenvolupin la 
part octava del Reglament 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2013. 
 
Finalment, aquest informe realitzat per un expert independent ha de ser facilitat a l’AFA juntament amb 
la tramesa de l’informe de solvència, mitjançant l’oficina virtual. 
 
Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en relació amb 
aquest Comunicat. 
 
 
Andorra la Vella, 9 de març del 2023 
 
 
 


