Comunicat de premsa

Intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA)
L’INAF SOL·LICITA AL GOVERN UN MARC JURÍDIC PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES CAUTELARS
El Govern aprova un Decret que faculta els administradors provisionals a adoptar les
mesures cautelars i temporals necessàries per preservar els interessos dels clients i
salvaguardar el valor de l’entitat.
El Govern d’Andorra, a proposta de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), ha aprovat
un Decret en virtut del qual es faculta els administradors provisionals mancomunats de Banca
Privada d’Andorra (BPA) a adoptar les mesures cautelars temporals que considerin apropiades
en relació amb l’operativa corrent bàsica nacional i internacional de l’entitat, tenint en compte
les circumstàncies extraordinàries del moment.
L’objectiu d’aquesta mesura és el de preservar els interessos dels clients i vetllar per
l’estabilitat i el valor de l’entitat, així com salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema
financer andorrà, promoure la confiança en aquest i contribuir a reduir el risc sistèmic.
Entre altres punts, els administradors podran establir mesures sobre la 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.
En virtut de l’anterior, els administradors provisionals de BPA nomenats per l’INAF han acordat
limitar les disposicions de xecs, transferències nacionals i internacionals, mitjans de pagament,
rebuts, efectes i operativa de caixa a un import màxim de 2.500 euros setmanals per compte.
Aquesta mesura s’afegeix al reforçament especial dels procediments interns de control en
matèria de prevenció de blanqueig que l’entitat està aplicant per vetllar el correcte
processament de totes les operacions
La situació excepcional que ha motivat la suspensió provisional del Consell d’Administració de
BPA i el nomenament d’administradors provisionals mancomunats per part de l’INAF ha
demandat establir unes pautes d’actuació temporals que permetin facilitar l’operativa corrent
bàsica de BPA , tot preservant els interessos dels clients .
L’INAF va intervenir Banca Privada d’Andorra el passat dimarts, 10 de març, arran del
comunicat de l’autoritat administrativa nordamericana Financial Crimes Enforcement Network
(FinCEN), que declarava a BPA com “entitat financera de preocupació de primer ordre en
matèria de blanqueig de capitals”.
Andorra la Vella, 16 de març del 2015

