
 

 
1/2 

 

 

 
 

Recomanació EB 01/2020 ter 

Guia supervisora sobre les carències i extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs i crèdits, 
aplicades arrel de la crisi de la COVID-19 

 

Fem referència a la recomanació EB 01/2020, de data 10 de juny del 2020, mitjançant la qual l’AFA 
adoptava, entre d’altres i a nivell prudencial, la guia EBA/GL/2020/02 Guidelines on legislative and 
non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis, emesa per 
l’European Banking Authority (EBA) en data 2 d’abril del 2020, així com a la recomanació EB 01/2020 
bis, de data 28 de juliol del 2020, en la qual des de l’AFA, en línia amb la mesura adoptada per l’EBA 
amb l’emissió, en data 25 de juny del 2020, de la guia EBA/GL/2020/08 Guidelines amending 
Guidelines EBA/GL/2020/02, on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied 
in the light of the COVID-19 crisis, es va estendre la data d’aplicació de la guia a les moratòries que 
s’haguessin posat en marxa abans del 30 de setembre del 2020 en resposta a la pandèmia de la 
COVID-19.  

Tot i que, en data 21 de setembre del 2020, l’EBA va comunicar que deixava sense efecte l’esmentada 
guia, en data 2 de desembre del 2020, atenent a l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i tenint en 
compte l’impacte de la segona onada i les restriccions governamentals adoptades per molts països 
de la UE, l’EBA va emetre la guia EBA/GL/2020/15 Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 
on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 
crisis, mitjançant la qual va decidir reactivar la guia EBA/GL/2020/02 i va establir el 31 de març del 
2021 com a nou termini per a la seva aplicació, en substitució de la data anterior que era el 30 de 
setembre del 2020.  

No obstant això, l'EBA també reconeix que els tancaments prolongats augmenten significativament 
el risc que alguns clients i empreses puguin esdevenir insolvents. Donada la importància de garantir 
que aquest risc es continuï reflectint bé a les posicions de capital dels bancs, la reactivació de les 
directrius està condicionada a restriccions addicionals, que s'aplicaran també a les moratòries 
existents. Aquestes restriccions tenen com a objectiu garantir que les pèrdues de crèdit continuïn 
reflectint-se adequadament als balanços dels bancs i que incloguin els préstecs que estan coberts 
per les actuals moratòries que han estat informades a l’EBA. En concret:  

- es limita el període de temps de vigència de les carències o extensions com a conseqüència de les 
moratòries, el qual no pot superar els 9 mesos;  

- aquesta limitació no s’aplica a aquelles carències o extensions atorgades abans del 30 de 
setembre del 2020 per a les quals la durada de la carència o extensió supera els 9 mesos;  

- per a aquelles carències o extensions atorgades entre l’1 d’octubre i l’1 de desembre, es podran 
aplicar les directrius de l’EBA sempre i quan compleixin amb els seus requisits; i 

- s’introdueix un requisit addicional de documentació a trametre al Supervisor en relació amb els 
plans per avaluar la probabilitat d’impagament de les exposicions subjectes a moratòries 
legislatives i no legislatives. 

A nivell d’Andorra, amb la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 23 de desembre del 
2020 de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació 
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 (d’ara en endavant, Llei 16/2020), 
s’estableixen noves carències legislatives. Concretament, l’article 49 estableix que:  

“ 1. Les persones assalariades concernides per la suspensió temporal del contracte de treball o la 
reducció de la jornada laboral poden sol·licitar i obtenir, fins que el Govern no declari, per decret, la 
fi de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, una carència 
de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris o els préstecs personals, o una extensió del 
termini d’amortització dels crèdits hipotecaris que tinguin contractats amb les entitats bancàries 
amb la finalitat de finançar l’adquisició o les reformes del seu habitatge habitual o l’adquisició del 
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seu vehicle propi, sempre que l’import mensual de la quota d’amortització dels préstecs i els 
crèdits esmentats, més les despeses i els subministraments bàsics de la unitat familiar, sigui igual 
o superior al 30% dels ingressos nets resultants de la suspensió temporal del contracte de treball. 
Quan es tracti d’un crèdit en compte corrent, cal que el crèdit arribi a venciment durant el període 
comprès entre la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i el 30 de juny del 2021. (....) 

3. Les persones físiques propietàries de locals per a negoci i d’un màxim de dos habitatges 
destinats al lloguer o a la seva explotació afectades per la reducció de la renda establerta als 
articles 46 i 48, que tinguin contret un préstec o un crèdit hipotecari destinat a l’adquisició o les 
reformes del local o dels habitatges esmentats, i que compleixin les condicions previstes a 
l’apartat 1, poden sol·licitar i obtenir una carència de les quotes corresponents als préstecs 
hipotecaris o una extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris que tinguin 
contractats amb les entitats bancàries amb la finalitat de finançar l’import de l’adquisició o les 
reformes del local o dels habitatges mencionats. Aquesta reducció ha de ser degudament 
justificada prèviament a l’entitat bancària.  

4. La carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris i als préstecs personals, i 
l’extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris a què fan referència els apartats 
anteriors també són aplicables, en la mateixa forma que s’hi estableix i amb la mateixa limitació 
temporal fixada, a les persones assalariades que hagin estat acomiadades com a conseqüència 
de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, mentre estiguin sense feina i 
percebin l’ajut econòmic per desocupació involuntària, fins que el Govern no declari, per decret, la 
fi de la situació esmentada, i a les persones que realitzen una activitat per compte propi l’activitat 
principal de les quals hagi estat suspesa obligatòriament, per decret del Govern, o que justifiquin 
una davallada significativa de la xifra de negoci segons els criteris establerts a l’article 14. (....)”. 

Així mateix, en data 11 de desembre del 2020, l’Andorran Banking Association (d’ara en endavant, 
ABA) va acordar prorrogar fins al 31 de març del 2021 el termini per sol·licitar la carència sectorial, 
aprovada l’11 de juny del 2020, que permet a les empreses i famílies afectades econòmicament per 
la COVID-19 ajornar el pagament del principal de crèdits o préstecs. Aquesta pròrroga s’alinea amb 
la modificació de la prèviament referida guia de l’EBA EBA/GL/2020/15, aprovada el 2 de desembre 
del 2020. 

Així, en base a l’article 4.2.a) de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de 
Finances, i en seguiment a l’apartat 7 de l’article 49 de la Llei 16/2020, amb l’emissió de la present 
recomanació, aquesta Autoritat adopta com a pròpia la guia de l’EBA EBA/GL/2020/15 Guidelines 
amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non-legislative moratoria on loan 
repayments applied in the light of the COVID-19 crisis. 

Tenint en compte les condicions establertes a l’article 49 de la Llei 16/2020, que regula les noves 
carències legislatives, i amb l’objectiu que aquesta guia de l’EBA s’adeqüi a les especificitats del 
mercat andorrà, des de l’AFA es considera que (i) aquesta guia també s’aplica a les moratòries 
legislatives que s’hagin posat en marxa abans del 30 de juny del 2021 i (ii) no serà d’aplicació el termini 
màxim de nou mesos.  

 

Andorra la Vella, 19 de gener del 2021 


