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Recomanació EB 01/2021  

Restriccions sobre distribucions de capital en el context de la COVID-19 

 

En data 14 d’agost del 2020, i degut a l’impacte de la COVID-19, l’AFA va emetre la Recomanació EB 
02/2020 relativa a les restriccions sobre distribucions de capital de les entitats bancàries, mitjançant 
la qual es recomanava que s’abstinguessin, al menys fins l’1 de gener del 2021, d’adoptar qualsevol 
mesura respecte a la distribució de dividends1 que comportés la reducció de la quantitat o qualitat 
dels fons propis. 

Posteriorment, el Banc Central Europeu (ECB) juntament amb el Comitè Europeu del Risc Sistèmic, ha 
dut a terme una avaluació sobre l’estabilitat del sistema financer, i en data 15 de desembre del 2020, 
ha emès una nova recomanació, l’ECB/2020/62, mitjançant la qual insisteix en instar als bancs a 
actuar amb màxima prudència en relació amb les distribucions de dividends així com amb les 
recompres d’accions. D’aquesta manera, l’ECB considera necessari que les entitats bancàries han de 
continuar a abstenint-se, fins el proper 30 de setembre del 2021, de dur a terme distribucions de 
dividends en efectiu i de realitzar recompres d’accions. A més, l’ECB subratlla que no seria prudent 
que les entitats efectuïn repartiments de dividends i recompres d’accions per un import superior al 
menor de (i) 15% del benefici acumulat en els exercicis 2019 i 2020; (ii) 20 punts bàsics de la ràtio de 
capital de nivell 1 ordinari. 

En la mateixa línia, també en data 15 de desembre del 2020, l’Autoritat Bancària Europea (EBA) va 
emetre una nota de premsa sobre distribució de dividends, recompra d’accions i retribució variable , 
especialment del personal identificat2, mitjançant la qual es torna a instar a totes les entitats bancàries 
a abstenir-se de distribuir dividends o dur a terme la recompra d’accions per remunerar els accionistes 
que impliquin una distribució de capital fora del sistema bancari a no ser que s’efectuï amb extrema 
precaució. L’EBA també considera que assegurar una assignació eficient i prudent de capital dins dels 
grups bancaris continua sent crucial i ha de ser supervisat per les autoritats competents.  

Per tot l’exposat i en línia amb les orientacions europees, l’AFA recomana que, fins al 30 de setembre 
del 2021, les entitats bancàries siguin molt prudents a l’hora de decidir remunerar als accionistes i que 
continuïn amb polítiques de retribució variable conservadores. L’AFA considera, en línia amb la 
recomanació de l’ECB, que no seria prudent que les entitats efectuïn repartiments de dividends i 
recompres d’accions per import superior al menor de: (i) 15% del benefici acumulat en els exercicis 
2019 i 2020; (ii) 20 punts bàsics de la ràtio de capital de nivell 1 ordinari. 

No obstant això, aquesta Autoritat podrà considerar analitzar individualment sol·licituds de distribució 
de dividends sempre i quan es realitzin sota criteris extremadament prudents. En aquesta anàlisi es 
tindrà en compte el nivell de solvència de màxima categoria que presenta l’entitat així com els 
potencials impactes que es poguessin derivar de la implementació de l’Acord Monetari entre el 
Principat d’Andorra i la Unió Europea, i en especial, els necessaris per a una adequada i completa 
implementació de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial 
d’entitats bancàries i empreses d’inversió, així com del Projecte de llei de recuperació i de resolució 
d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. 

Aquesta recomanació és temporal i l’AFA continuarà valorant l’entorn econòmic i l’estabilitat de la 
situació financera, de manera que aquest termini pugui ser revisat en el futur, en funció de l’evolució 
econòmica en resposta a la situació actual associada a la pandèmia de la COVID-19. 

 

Andorra la Vella, 22 de gener del 2021 
 

1 El terme «dividend» emprat en la present recomanació es refereix a qualsevol tipus de pagament en efectiu que afecti el capital 
de nivell 1 ordinari i redueixi els fons propis en quantitat o qualitat. 
2 Personal identificat són les persones que assumeixen riscos importants: empleats que, en el desenvolupament de la seva 
activitat professional, incideixen de manera important en el perfil de risc de l’entitat, inclosos els empleats referits a l’article 6 
undecies punt 2 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, tal com s’entén 
segons el Reglament 604/2014, relatiu als criteris qualitatius i quantitatius adequats per determinar les categories de personal 
amb incidència important en el perfil de risc d’una entitat. 


