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Decret d’aprovació de mesures cautelars de 
caràcter temporal en relació a la operativa de 
clients de Banca Privada d’Andorra S.A.

La situació excepcional que ha motivat la suspensió provisional del Consell d’Administració de Banca 
Privada d’Andorra S.A (“BPA”) i el nomenament d’administradors provisionals mancomunats per part de 
l’INAF demana establir unes pautes d’actuació temporals que permetin garantir l’operativa corrent bàsica 
de l’activitat de BPA. A aquests efectes resulta necessari precisar l’àmbit d’actuació dels administradors 
provisionals mancomunats per tal de que puguin desenvolupar correctament les seves funcions.

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (“INAF”), en la seva qualitat d’autoritat del sistema financer, fent 
ús de les facultats que li atorga la Llei 10/2013 de 23 de maig, ha acordat en base a les indicacions traslla-
dades pels Administradors provisionals mancomunats de BPA, sol·licitar al Govern l’aprovació d’un marc 
jurídic que permeti als administradors provisionals mancomunats de BPA adoptar les mesures cautelars 
necessàries per preservar els interessos dels clients i salvaguardar l’estabilitat i el valor de l’entitat, així 
com salvaguardar l’estabilitat i reputació del sistema financer andorrà, promoure la confiança en aquest i 
contribuir a reduir el risc sistèmic.

Ateses les consideracions esmentades, i en virtut de la facultat prevista a l’article 1.3.e) de la Llei del 
Govern de 15 de desembre de 2000, i d’acord amb el disposat a l’article 3 i article 4.1 de la Llei 10/2013, a 
proposta del Ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 16 de març del 2015, aprova 
aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

1. Es faculta als administradors provisionals mancomunats de Banca Privada d’Andorra S.A. perquè en 
l’exercici de les seves funcions puguin adoptar les mesures cautelars i temporals que considerin adients en 
relació amb l’operativa corrent nacional i internacional de l’entitat, tot tenint en compte les circumstàncies 
extraordinàries del moment, amb l’objectiu de preservar els interessos dels clients i salvaguardar l’estabilitat 
i el valor de l’entitat, així com salvaguardar l’estabilitat i reputació del sistema financer andorrà, promoure 
la confiança en aquest i contribuir a reduir el risc sistèmic.

2. A aquests efectes, sense caràcter limitatiu, podran establir entre d’altres, les següents mesures:

a) Fixació de límits quantitatius a la lliure disposició de saldos, comptes corrents, comptes de crèdit o de 
qualsevol altre tipus, així com la transmissió, endossament o cessió d’efectes canviaris.

b) Establir controls qualitatius extraordinaris per raó de la tipologia de la clientela i de l’avaluació de les 
seves circumstàncies particulars, amb especial atenció a les petites i mitjanes empreses.

Altres disposicions
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c) Fixació de límits quantitatius a la utilització de mitjans de pagament i operativa de caixers.

d) Fixació de límits a la recepció i transmissió d’ordres en relació amb instruments financers.

3. Totes les mesures podran ser delegades en les comissions que els administradors provisionals man-
comunats considerin convenients.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 16 de març del 2015

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern en funcions
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