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PREÀMBUL
L’objectiu d’aquest document és facilitar una sèrie d’apunts per poder fer una reﬂexió analítica d’allò que ha succeït arran de la nota del FinCEN del 10 de març del 2015 i la posterior
intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA). S’exposen, també, un seguit d’antecedents,
de fets previs al 10 de març, per tal que, amb la informació que es facilita, el destinatari
d’aquest document pugui arribar a tenir una visió real i objectiva d’allò que ha passat i de
la situació actual. Aquest document s’acompanya de diversos annexes que avalen les diferents aﬁrmacions i explicacions que es fan al llarg del relat.
El document consta dels següents apartats:
• Antecedents on s’expliquen les obligacions en matèria de regulació a les quals estava sotmesa l’entitat intervinguda i els resultats de les diferents revisions anuals
fetes pels auditors externs, així com les comunicacions més signiﬁcatives hagudes
amb els reguladors andorrans (INAF i UIFAND).
• Anàlisi breu dels casos denunciats pel FinCEN en la seva nota.
• Advertències fetes pels Estats Units en relació a la manca de regulació del sector
ﬁnancer andorrà en determinats aspectes que preocupen als organismes internacionals.
• Característiques més destacades de la quarta Avaluació del Moneyval, del Consell
d’Europa, duta a terme quatre anys abans de la intervenció de BPA on ja s’apunten
deﬁciències en la regulació del sistema ﬁnancer andorrà i en especial a la manca
de control d’efectiu. Aquest fet motiva la nota verbal dels Estats Units a les autoritats andorranes l’agost del 2014.
• Dos casos concrets de resolucions judicials per pràctiques de blanqueig de capitals
realitzades a Andorra.
• Altres actuacions dutes a terme pel FinCEN que tenen molta similitud amb la que
ha afectat Andorra i una de les seves entitats ﬁnanceres.

• Referències a les enormes diﬁcultats per obtenir informació i la manca de transparència general del procés.
• S’exposen els criteris a partir dels quals PricewaterhouseCoopers ha fet la revisió
dels comptes i clients de BPA, usant uns paràmetres que van molt més enllà del
que estableix la normativa vigent al Principat.
• La retirada de la nota del 10 de març per part del FinCEN.
• Unes conclusions ﬁnals que són conseqüència dels diferents punts tractats en el
document.

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• Recull de sancions aplicades a entitats ﬁnanceres del Principat.
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ANTECEDENTS
Banca Privada d’Andorra (BPA), a l’igual que les altres entitats bancàries del país, ha estat sotmesa als supervisors andorrans –Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) i UIFAND– des que aquests han regulat el sector ﬁnancer i a les normatives vigents i d’aplicació
al Principat d’Andorra en el sector bancari i ﬁnancer.

ESTATS FINANCERS
Els estats ﬁnancers auditats s’envien a l’INAF abans del 31 de març de l’any següent al del
tancament de comptes. Addicionalment s’elabora un informe complementari al de l’auditoria que es tramet a l’INAF abans del 30 de juny de l’any posterior al del tancament de
l’exercici. Prèviament a la realització de l’auditoria anual, l’INAF manté una reunió amb
els auditors externs de l’entitat bancària per donar indicacions dels punts que considera
d’especial rellevància per ser revisats.
En el moment de la intervenció (10 de març del 2015), i tal com han apuntat des del primer
dia les autoritats andorranes (el propi cap de Govern, el ministre de Finances i la directora
general de l’òrgan regulador, Maria Cosan –que fou auditora de l’entitat intervinguda en
el període 2008 a 2011, anys en què l’entitat era auditada per KPMG i en els que s’haurien
donat la majoria dels casos denunciats pel FinCEN–), els nivells de solvència i liquiditat del
Grup BPA complien amb escreix els mínims establerts pel regulador (17,6% de solvència
situant-se el mínim en el 10%; i la liquiditat se situava al voltant del 65% quan el mínim
exigit era del 40%).

L’INFORME D’EXPERT EXTERN

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

L’informe d’expert extern sobre els procediments emprats en matèria de prevenció de
blanqueig de capitals i ﬁnançament del terrorisme és un treball de caràcter anual. Es tramet tant a la UIFAND com a l’INAF abans del 31 de març de l’any següent al del tancament
d’exercici.
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Aquest informe és elaborat en base als comunicats tècnics emesos anualment per la UIFAND i enviats a les entitats ﬁnanceres (s’adjunten comunicats corresponents a l’any 2012,
2013 i 2014 numerats com a Doc. 1, 2 i 3 respectivament, pàg. 27 i següents). Es pot comprovar a través de les instruccions de la UIFAND que el seu contingut és bàsicament el mateix,
a excepció de l’any 2014 en què s’inclouen els procediments que han de dur a terme les
companyies d’assegurances.
Juntament amb l’informe d’expert, s’envien les polítiques de prevenció de blanqueig de
capitals que l’entitat aplica (s’adjunta l’informe d’expert dels anys 2010 a 2013 com a Doc.
4, 5, 6 i 7, pàg. 59 i següents).

No és ﬁns l’any 2014 que no es rep cap observació per part de la UIFAND en relació a l’auditoria anual tramesa (s’adjunta carta de complement d’auditoria i la nota informativa poste-

rior com a Doc. 8, pàg. 335 i següents). Es comenten punts de caràcter formal, validant
l’informe i les polítiques adjuntes trameses pels auditors. Els casos denunciats pel FinCEN
ja estaven comunicats a les autoritats andorranes, les quals havien decidit el que havien
considerat escaient en el moment d’emetre’s els informes dels auditors –KPMG l’any 2012;
Deloitte l’any 2013–. Les dues companyies van signar l’informe sense establir cap reserva.

Tant l’obligació d’auditar els estats ﬁnancers com l’elaboració d’informe d’expert independent sobre els procediments emprats per la lluita contra el blanqueig de diners i el ﬁnançament del terrorisme han estat degudament complimentades anualment per BPA sense
que s’hagués rebut cap comentari dels reguladors, a excepció de l’any 2014, tal i com ja
s’ha explicat.
És important destacar que als anys 2009 i 2012, i per requeriment dels nous corresponsals
amb els quals volia operar BPA, es van demanar certiﬁcats a la UIFAND del compliment
de les obligacions per part de l’entitat. Aquestes certiﬁcacions es van obtenir sense que
la UIFAND hi posés cap objecció (s’adjunten certiﬁcats com a Doc. 9, pàg. 341 i següents; i
s’annexa també escrit explicatiu de l’evolució del departament de prevenció de blanqueig
de capitals del grup BPA i evolució i implantació de les recomanacions dels auditors des de
l’any 2010 com a Doc. 10, pàg. 345 i següents).

ALTRES COMUNICACIONS AMB ELS REGULADORS
1. El gener del 2013, després del bloqueig de fons d’un grup de clients veneçolans a BPA,
la UIFAND va incoar un expedient sancionador a l’entitat. Durant la tramitació de l’expedient, BPA va aportar tota la documentació relativa a les operacions de clients de Veneçuela. Es van prendre declaracions als membres del comitè de prevenció de blanqueig, a
la direcció, a l’àrea de compliment, a BPA Serveis i als gestors dels clients. A la data de la
intervenció de BPA, transcorreguts ja dos anys de la incoació de l’expedient, la UIFAND no
havia comunicat cap plec de càrrecs.
2. L’any 2014, l’INAF demana informació a tot el sector ﬁnancer dels riscos reputacionals
que poguessin afectar l’entitat i al sector en el seu conjunt. BPA contesta en data 24 de març
del 2014 explicant els casos que posteriorment serien denunciats pel FinCEN (és a dir els
casos Petroli, Pallardó i Petrov) i posant en coneixement del regulador també moltes altres
situacions i afers. En cap moment BPA rep cap comentari per part de l’INAF (s’adjunta còpia

3. Cal remarcar, com ja s’ha exposat, que l’actual directora general de l’òrgan regulador del
sector ﬁnancer, Maria Cosan, va ser l’auditora i responsable de l’elaboració de l’informe
d’expert extern sobre els procediments emprats en matèria de prevenció de blanqueig de
capitals i ﬁnançament del terrorisme de l’entitat intervinguda en el període comprès entre
els anys 2008 i 2011, anys en què l’entitat era auditada per KPMG i que va ser el període de
major activitat dels clients que ﬁguren en els casos denunciats per el FinCEN. La Sra. Maria
Cosan, per tant, coneixia perfectament tots els fets en primera persona.

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

de la carta tramesa per Grup BPA a l’INAF com a Doc. 11, pàg. 361 i següents).
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ELS CASOS DENUNCIATS PEL FINCEN
En la nota emesa pel FinCEN (adjunta com a Doc. 12, pàg. 375 i següents), l’agència depenent del departament del Tresor americà encarregada de combatre el rentat de diners, i
en l’informe sintètic que l’acompanyava, justiﬁcava l’aplicació a BPA de la secció 311 de
la Patriot Act per l’existència de quatre casos que convertirien l’entitat andorrana en una
institució de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals. Addicionalment cal dir que
a la nota del FinCEN s’hi exposen fets i dades l’origen o naturalesa dels quals encara avui
desconeixem. Les autoritats andorranes (INAF, UIFAND, Batllia, Fiscalia…) que disposen
de la informació podrien aportar els elements necessaris per aclarir els esmentats fets o
dades, que a hores d’ara ignorem.

1. CAS PETROLI (VENEÇOLANS)
Per ordre de la UIFAND van ser bloquejats els fons d’un grup de clients de BPA. Després
d’un procés judicial que va durar prop de 2 anys, primer la Batllia i després el Tribunal de
Corts els van desbloquejar. En el procés judicial es van demanar comissions rogatòries i
informació a la Interpol, als Estats Units, França, Espanya, Veneçuela i Equador. Els fons
desbloquejats van ser enviats des d’Andorra per transferència a entitats bancàries americanes i europees de primer ordre (s’adjunta relació dels principals bancs emissors i receptors
de l’operativa amb els clients veneçolans en Doc. 13, pàg. 387 i següents).

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

La totalitat dels clients vinculats a aquest expedient van passar tots els ﬁltres de comprovació acurada due diligence quan van sol·licitar obrir els comptes a BPA. Entre els ﬁltres que es
van establir destaquen la identiﬁcació del client, la validació amb llistes internacionals de
clients no desitjats (World Check i World Compliance), la documentació de totes les operacions
i realitat econòmica de la mateixa, informes especíﬁcs a Kroll, International Center of Economic Penal Studies i International Chamber of Commerce-Comercial Crime Services. Així mateix, van
estar analitzats pels auditors externs de BPA sense veure cap operativa estranya i donant
per bons els procediments emprats per BPA. A més a més, cal deixar constància que tots
els fons d’aquests clients que van estar en algun moment dipositats a BPA van arribar-hi o
en van sortir per via de transferència bancària. Qualsevol dels bancs que van intervenir en
les operacions eren entitats de primer ordre internacional, principalment americanes, que
mai no van detectar cap anomalia ni irregularitat després de sotmetre els clients als seus
controls de diligència reforçada (s’adjunta aute de desbloqueig de la Batllia instructora del
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cas de data 23 d’abril de 2014 en Doc. 14, pàg. 393 i següents; i s’annexa la conﬁrmació de
l’aute de desbloqueig per part del Tribunal de Corts de data 29 de juliol de 2014 en Doc. 15,
pàg. 405 i següents).

2. CAS PALLARDÓ (XINESOS)
Rafael Pallardó era un client operatiu a BPA des de l’any 2008 ﬁns l’any 2011. Aquest client
també treballava amb altres entitats del país. Mai cap entitat va emetre cap declaració de
sospita. Pallardó ingressava efectiu procedent del negoci xinès de venda al detall. Seguidament s’enviava via transferència a la Xina per comprar gènere. Pallardó és empresari del

sector de la marroquineria i productes associats, amb una forta relació comercial amb el
país asiàtic per la seva operativa comentada.
A part dels estàndards en els procediments emprats de coneixement del client i la seva
operativa, es va considerar convenient aplicar mesures de diligència reforçada i es feien
visites in situ per validar l’activitat. Es van dur a terme reunions periòdiques amb el client,
es van demanar actes d’inspecció de duanes i els despatxos de totes les importacions de
mercaderies que ﬁguren en l’expedient.
L’any 2010, com sigui que es produeix un increment signiﬁcatiu de l’activitat, es va demanar un estudi aprofundit (forensic) a KPMG en relació al client per certiﬁcar que no hi ha
cap activitat il·lícita. La conclusió de l’informe va ser que es tractava exclusivamentd’evasió
ﬁscal, fet no constitutiu de delicte a Andorra (s’adjunta informe de KPMG com a Doc. 16, pàg.
417 i següents).

L’any 2011, i coincidint amb l’adquisició de Banco de Madrid per part de BPA, es va decidir
deixar d’operar amb el client, doncs l’activitat del mateix es produeix per evasió ﬁscal al
territori espanyol. La cancel·lació de la relació esdevé efectiva a partir de setembre de 2011.
Aquest client, en disposar de molt efectiu, fa compensacions amb altres clients de BPA a
Espanya per tal d’evitar fer els ingressos corresponents a Andorra. Aquesta compensació
es fa entre clients, sense que mai hi hagi presència de cap gestor de l’entitat intervinguda.
Cal destacar que les auditories (annexades com a Doc. 4, 5, 6, pàg. 59 i següents). sobre
prevenció del blanqueig de capitals de KPMG corresponents als anys 2010, 2011 i 2012 ja
inclouen a l’informe (1r paràgraf pag. 16, 3r paràgraf pag.18 i 1r paràgraf pag. 21, respectivament) que l’entitat té llistats de control per identiﬁcar traspassos d’efectiu entre clients.
Per aquests anys no hi ha cap recomanació per part dels auditors de limitar o prohibir
l’operativa. I no hi ha cap observació per part de la UIFAND ni l’INAF al respecte. La transparència per part de l’entitat ha estat total tant amb els auditors com amb els reguladors.

Victor Kanaykin és un client que va obrir compte a BPA l’any 2003 i va nomenar Andrei Petrov, un empresari resident a Lloret, representant per a Espanya i Andorra amb poders limitats sobre el compte. Kanaykin, titular de l’empresa DDC Ltd. i antic membre del parlament
rus (Duma), va enviar 20 milions de dòlars el 2003 i 30 milions més l’any 2007. El compte no
va experimentar cap moviment des de llavors. Tots els diners van arribar via transferència
des de Letònia (UE) i corresponien a pagaments de dividends que duien empreses del conglomerat que dirigeix. La principal activitat del conglomerat s’executava a través de Spetsneftegaz NPO i l’activitat principal és el manteniment de conductes de gas i petroli arreu del món.
El principal client rus és Gazprom, ﬁrma amb la qual col·labora des de fa més de 20 anys.
En el moment d’obrir el compte es du a terme tot el procés de comprovació acurada due
diligence. Es demana informe a International Chamber of Commerce-Comercial Crime Services i se
sol·licita informació a Kroll per a una diligència reforçada. Tots els informes són totalment
correctes (s’adjunten com a Doc. 17 i 18, pàg. 433 i següents). Encara el 19 de gener d’aquest
2016, el World Check de Victor Kanaykin és correcte i tan sols comenta aspectes d’evasió
ﬁscal (s’annexa aquest informe com a Doc. 19, pàg. 459 i següents).

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

3. CAS PETROV (RUSSOS)
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És important destacar que Andrei Petrov, que és qui genera l’acció judicial a Espanya,
únicament ha tingut 2,5 milions d’euros a BPA, dels quals 1,5 milions provenen via transferència internacional des d’Anglaterra i un milió més procedeix de transferències d’altres
bancs del Principat.

4. CAS SINALOA

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

Des de BPA no se sap a què correspon aquest cas citat a la nota del FinCEN.
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ADVERTÈNCIES DELS ESTATS UNITS
L’agost de 2014, a través del consolat americà a Barcelona, arriba una nota verbal del Govern dels Estats Units d’Amèrica al Govern d’Andorra on s’avisa de la manca de regulació de
l’efectiu que hi ha al sistema ﬁnancer andorrà en general. La resposta del Govern d’Andorra
no es correspon amb el que esperen les autoritats americanes. Arran d’aquesta resposta, es
comença a gestar la nota del FinCEN contra BPA. Se sospita que l’objectiu era tot el sistema
ﬁnancer andorrà (s’adjunta com a Doc. 20 la nota verbal rebuda del Consolat General dels
EUA per el Govern d’Andorra i la resposta que es dóna des d’Andorra, pàg. 463 i següents).

En aquelles mateixes dates se succeeixen dos fets rellevants que poden explicar per què es
dirigeix l’atac cap a BPA:
• El cas dels veneçolans va quedar resolt després que la pròpia Justícia andorrana desbloquegés els fons després de gairebé dos anys d’investigació sense cap resultat i sense que hi hagués formalitzada una acusació de blanqueig. Aleshores és quan comença una fuita d’informació referida a BPA de les autoritats andorranes a les autoritats
espanyoles i/o americanes. Un exemple clar és la nota del FinCEN contra BPA. Hi ha
molta informació esbiaixada i que a dia d’avui l’entitat no sap d’on ha sortit.

Hi ha, per tant, indicis que assenyalen el malestar de les autoritats internacionals amb la
regulació vigent a Andorra en la lluita contra el blanqueig de diner i el ﬁnançament del
terrorisme. Aquest malestar el posa de relleu el director d’afers econòmics del consolat
dels Estats Units a Barcelona, Anton Smith, quan explica que el motiu de la intervenció de
BPA –el cop de martell, que ja s’havia començat a coure en la negociació del repartiment de
diners comissats i els preacords no transcrits que andorrans i americans haurien establert i
els primers al ﬁnal no els van respectar– és la manca d’atenció de les autoritats andorranes
a les queixes americanes, bàsicament pel que fa a la regulació en la lluita contra el blanqueig de diner d’Andorra, i en especial per la manca de regulació en el control d’efectiu.
La UIFAND dicta un comunicat per limitar, a ﬁnals de 2014, les operacions de caixa (veure
Doc. 21, pàg. 473 i següents) i arran de les queixes del sector, la pròpia UIFAND ajorna la
implantació del comunicat (veure Doc. 22, pàg. 477 i següents) i garanteix que no es busca, per part de la UIFAND, un informe de seguiment sistemàtic de les operacions de caixa

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• El juliol del 2014, la premsa publica l’existència d’uns dipòsits dineraris de la família de l’expresident català Jordi Pujol a Andorra. És l’inici del cas Pujol. El polític reconeix a través d’un comunicat que té uns diners a l’estranger producte d’una deixa
que la seva dona havia rebut del seu pare Florenci per assegurar-los el benestar
davant la inestabilitat que li pressuposava a l’activitat política a la qual es dedicava
el seu ﬁll. Arran de tot plegat transcendeix que la família tenia dipositats uns cinc
milions d’euros a BPA. Aquells diners havien arribat a l’entitat avui intervinguda el
mes de desembre de 2010 procedents d’Andbank. La investigació judicial oberta i
encara en curs ha especulat que els Pujol van moure milers de milions de les antigues pessetes des de principi dels anys noranta. Primer a Banca Reig i, després, a
Andbank. El que s’acabaria traspassant a BPA seria una part molt minsa a la vista
de tots els moviments haguts entre Reig i Andbank durant una vintena d’anys.
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(veure punt tercer de la primera pàgina del document annexat com a Doc. 22, pàg. 477 i
següents). Això va en contra del que estan exigint per les autoritats americanes. No és ﬁns

a ﬁnals de 2015 que es passa a regular el control d’efectiu que va originar la nota verbal
que va enviar el consolat americà a Barcelona al Govern d’Andorra l’agost del 2014 (Doc
23, pàg. 483 i següents).

LA MULTA QUE NO HI VA SER
En l’inici de la crisi, una de les qüestions que va suscitar molt debat i que, ﬁns i tot, va
frenar la possibilitat d’entaular algun tipus de diàleg per intentar trobar una solució pactada al daltabaix que va generar la nota del FinCEN va ser el fet que l’esmentada decisió de
l’agència americana havia de comportar una sanció milionària contra BPA. Això suposava,
com el propi ministre de Finances, Jordi Cinca, va reconèixer públicament en més d’una
ocasió una llosa molt gran que ni l’administració ni cap altra entitat bancària del país podia
arriscar-se a assumir. La qüestió de la multa econòmica va generar tal soroll que, ﬁnalment,
l’1 d’abril del 2015, el consolat americà a Barcelona va enviar als mitjans de comunicació
andorrans i espanyols una nota de premsa en què, literalment s’hi deia: “El FinCEN del
Departament del Tresor dels EUA va publicar el Notice of Proposed Rulemaking (anunci de
proposta de norma) en relació al BPA el 10 de març de 2015 d’acord amb la Secció 311 de
la Llei Patriòtica. El Departament del Tresor ha realitzat aquesta proposta de norma donat
que ha identiﬁcat al BPA com una entitat sotmesa a preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals. La norma proposada, si es porta a terme, prohibiria a entitats
ﬁnanceres dels Estats Units obrir o mantenir comptes amb el BPA. No existeix cap ‘sanció’ econòmica associada a aquesta norma.” La negreta estava remarcada en el mateix
comunicat. Des d’aquell dia, mai més no es va saber de la quantiosa sanció que amenaçava
el banc intervingut i que en condicionava eventuals solucions dialogades.

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

És incomprensible que en un afer d’aquesta magnitud el Govern alimentés el perill d’una
enorme multa contra BPA. La ignorància no justiﬁca unes aﬁrmacions d’aquestes característiques atès que essent l’executiu qui les fa se’l pressuposa degudament informat i documentat.
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AVALUACIONS DE MONEYVAL
La quarta ronda de la visita in situ a Andorra es va dur a terme del 20 al 26 de març de 2011.
Moneyval va aprovar l’informe d’avaluació mútua (MER) d’Andorra de la quarta ronda en
la seva 38a sessió plenària (març de 2012) .
Durant la quarta ronda d’avaluació es va tornar a reﬂectir l’absència d’un sistema de report sistemàtic de transaccions d’efectiu i per aquest motiu la recomanació 19 va rebre la
qualiﬁcació de no conforme (non compliance NC). Aquest fet coincideix en el temps amb la
denúncia feta per les autoritats americanes dels incompliments normatius protagonitzats,
al seu entendre, per la jurisdicció andorrana.
Les recomanacions fetes van obtenir els següents resultats:
4 compliance (C)
22 largely compliance (LC)
18 partially compliance (PC)
4 non compliance (NC)
1 no aplica
Andorra presenta un informe de seguiment regular en la 44a sessió plenària de 31 de març
a 4 d’abril de 2014 que considera que Andorra estava fent un progrés satisfactori però
necessita més temps abans de poder sortir del procés de seguiment regular i hauria de
presentar un nou informe per tractar en el Plenari d’ abril de 2015.
Andorra va sol·licitar ajornar l’informe de seguiment ﬁns el desembre de 2015, però degut
a que la visita de la cinquena ronda estava prevista per al tercer trimestre de 2016, les autoritats de Moneyval no van acceptar-ho.

Andorra va presentar el seu tercer informe provisional de seguiment el 20 de juliol de 2015
amb els canvis realitzats des de febrer de 2015, juntament amb una sol·licitud per tal de sortir
del seguiment regular de procés perquè totes les recomanacions crítiques estan en C o LC.
La propera visita del Moneyval a Andorra està prevista per al tercer trimestre d’aquest 2016.
Recommendation 19: Other forms of reporting (rated NC in the 3rd round evaluation report).
There is no system whereby ﬁnancial institutions could report all cash transactions above a
certain amount to a national central agency with a computerised database. Consideration of
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Andorra envia l’informe de seguiment el febrer de 2015 i la secretaria del Moneyval respon
amb unes anàlisis de les àrees signiﬁcatives que estaven pendents de progrés. Però considerant que ja havien transcorregut tres anys des de l’aprovació de la quarta ronda de l’informe d’avaluació mútua i Andorra podria sol·licitar l’eliminació del seguiment regular, es
va acordar donar un termini ﬁns al mes de setembre per presentar un nou informe amb
els punts claus a resoldre en àrees seleccionades (tipiﬁcació del delicte de blanqueig i el
sistema de supervisió i vigilància de les institucions ﬁnanceres i altres subjectes obligats) i
se li va requerir de presentar un informe provisional pel 48 plenari de Moneyval.
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the feasibility and utility of implementing a system for reporting cash transactions above a
certain amount (C.19.1)
The Andorran authorities indicated that they had considered the feasibility and utility of such
a system in the context of the study conducted prior to the promulgation of Act No. 2/2008 of
8 April 2008 on foreign investments.
The authorities ﬁnally decided not to apply a system for reporting all such transactions to a central agency.
Effectiveness and efﬁciency - R.19
Although it would seem that a study of the feasibility and utility of implementing such a system
whereby ﬁnancial institutions would report all cash transactions above a certain amount was
performed during the work to prepare for the promulgation of Act 2/2008, the conclusions
of that study, and in particular the reasons why such a system was rejected, were
not transmitted to the evaluators.
The evaluators were all the more interested in these explanations since there is no system
for monitoring cross-border transportations of currency (cf. SR.IX) and the threshold beyond
which sellers of high value objects, such as precious stones or metals, are subject to the LCPI
where payment is made in cash has been raised from € 15 000 to € 30 000.
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Unfortunately, there is no element attesting to the performance of a study concerning the introduction of a reporting obligation concerning all transactions in
excess of a certain amount.
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CASOS PARAL·LELS
En la nota verbal del mes d’agost del 2014 del govern dels Estats Units d’Amèrica es parla
de l’efectiu que no està regulat i es fa ressò del cas d’uns holandesos que haurien introduït
16 milions d’euros en efectiu al sector ﬁnancer andorrà procedents del narcotràﬁc de drogues. Aquests diners en cap cas haurien passat per BPA.
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En el cas Valora –que va esclatar a l’inici del 2007 i encara avui continua oberta la instrucció quant a la via penal– hi ha una estructura de blanqueig pròpia, doncs es capten fons a
Espanya i acaben apareixent aquells capitals al Principat. Un cop a Andorra es gestionen a
Valora. A BPA mai no hi ha hagut transport de fons i en les compensacions entre clients no
hi intervenia BPA (annexe Doc. 24, pàg. 491 i següents).
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ALTRES ACTUACIONS DEL FINCEN
Podem trobar afers similars als ocorreguts a Andorra amb BPA. És el cas del banc FBME a
Xipre, on es llancen advertències contra una jurisdicció en el seu conjunt i ﬁnalment s’actua contra un subjecte concret de la mateixa (s’annexa com a Doc. 25, pàg. 495 i següents).
Més enllà del que ha anat sorgint en el plet entaulat per l’FBME contra el FinCEN, diverses personalitats s’han referit a aquest cas. El professor William H. Byrnes, degà associat
de la Texas A&M University School of Law, n’ha fet una anàlisi, de la intervenció de l’agència
depenent del departament del Tresor (que s’annexa com a Doc. 26, pàg. 499 i següents),
i lamenta les constants violacions legals que, a parer seu, el FinCEN protagonitzaria en el
moment de prendre decisions i adoptar sancions. Alhora, critica també el fet que l’agència sigui molt agressiva amb bancs petits, sense incidència en un món ﬁnancer altament
globalitzat i, en canvi, sigui molt permissiu amb els grans grups bancaris per molt que les
evidències, molts cops, siguin manifestament més abundants i sòlides.
També es va referir al cas de l’FBME l’exgovernador del banc central de Xipre, que va explicar que l’actuació contra el banc originari de Tanzània havia estat una conxorxa entre les
autoritats xipriotes i el FinCEN per advertir la plaça en el seu conjunt i deixar clar que el
sector ﬁnancer del país havia de fer els deures en matèria reguladora.
Aquesta similitud dels casos ens porten a establir una manera de fer del FinCEN on s’ataca
una entitat ﬁnancera que pugui afectar signiﬁcativament la seva jurisdicció i que tingui
poca o nul·la incidència a nivell internacional.
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Amb aquestes actuacions s’aconsegueix tensionar en tot moment el sistema ﬁnancer internacional quant a la lluita contra el blanqueig de diner i el ﬁnançament del terrorisme.
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SANCIONS
S’adjunta relació de sancions imposades a entitats ﬁnanceres del Principat per al període
2012-2013 (veure Doc. 27, pàg. 505 i següents) BPA no hi apareix en no haver rebut cap
sanció.
Així mateix, relacionem un seguit de resolucions del Tribunal de Corts relatives a casos de
blanqueig i en què apareixen diverses entitats ﬁnanceres andorranes implicades i entre les
quals mai no hi ha BPA.
• Sentència del TC-101-4/10 de data 17/07/12, amb absolució dels clients per error
procedimental de la Batllia.
• Sentència del TC-060-5/10 de data 12/02/13, amb condemna als clients per blanqueig de capitals.
• Sentència del TC-009-4/14, amb condemna als clients per blanqueig de capitals.
• Sentència del TC-009-4/12, amb condemna als clients per blanqueig de capitals.
• Sentència del TC-039-3/14, amb absolució dels clients (cas clients veneçolans de
BPA).
• Sentència del TC-110-5/12, amb absolució dels clients i aixecament embargament.
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• Sentència del TC-169-3/03, amb condemna dels clients.
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OPACITAT DE LA INTERVENCIÓ
Des del 10 de març, l’actuació dels poders públics ha evidenciat una notable manca de
transparència. Més enllà de les diﬁcultats que hagin tingut els consellers generals per poder obtenir la informació que hagin cregut escaient i necessària per exercir la seva tasca
constitucionalment reconeguda de control al Govern, els accionistes majoritaris de Banca
Privada d’Andorra no han pogut aconseguir mai cap documentació ni tan sols per avalar les
decisions que contra ells s’han adoptat. Hores d’ara, gairebé un any després de la intervenció, ni tan sols s’ha comunicat per part de l’INAF el plec de càrrecs en el marc de l’expedient sancionador pel qual es van apartar de les seves responsabilitats tots els membres del
consell d’administració i els principals responsables executius de l’entitat.
Tampoc no s’ha publicitat mai cap dels treballs realitzats per PricewaterhouseCoopers. Ni
el primer informe elaborat sobre sis-cents comptes que el ministre de Finances i portaveu
del Govern, Jordi Cinca, va assegurar repetidament que es faria públic i es posaria a disposició dels grups parlamentaris; ni tampoc no s’ha dit res oﬁcialment dels resultats derivats
de l’anàlisi de clients i comptes que hauria fet la mateixa empresa consultora i que estarien
a mans de l’INAF i l’AREB. Ha estat constant el canvi improvisat del calendari d’actuacions
que havia de dur a terme l’administració, alentint en tot moment el procés.
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Durant els mesos d’intervenció, i tot i els esforços i oferiments fets des de la propietat de
BPA, no ha estat possible mantenir cap tipus de contacte oﬁcial amb les autoritats executives del Principat encaminades a trobar una solució a la crisi o, com a mínim, per intercanviar informació sobre la situació.
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CRITERIS EMPRATS EN LA REVISIÓ DE COMPTES
El data room al qual han tingut accés les vuit entitats -els quatre bancs del Principat i quatre d’estrangers- que participen en el procés de subhasta del banc pont dibuixa de forma
genèrica un primer dimensionament de Vall Banc. Segons aquestes dades i a tenor del que
ha anat apareixent als mitjans de comunicació, en xifres rodones es pot considerar que:
Dels 1.500 milions d’euros en dipòsits que tenia BPA abans de la intervenció
• 800 milions haurien estat validats i autoritzats a ser traspassats al banc pont
• 400 milions no han rebut el vistiplau i, hores d’ara, continuarien a BPA
• 300 milions haurien estat retirats d’ençà de la intervenció i ﬁns a data d’avui
Segons les dades de què es disposa de fonts properes als reguladors INAF i UIFAND i, també,
d’informació propera a BPA, els treballs que hauria dut a terme PricewaterhouseCoopers
(PwC) a partir de criteris beneïts pel FinCEN i que res no tenen a veure amb la normativa
vigent al Principat d’Andorra ni en l’actualitat ni en la data que es van obrir cadascun dels
comptes, haurien donat, aproximadament, el següent resultat: el 95% dels clients podran
arribar a passar al ‘banc bo’. Mentre que només el 5% dels clients són dubtosos. I inclouen
comptes designats com a vermells i comptes considerats grisos, entre els quals hi ha diferents nivells. En total, en el moment de la seva intervenció BPA tenia uns 29.200 clients.
Ni els clients o comptes assenyalats com a no aptes i marcats en vermell ni, sobretot, els
comptes o clients grisos no suposen que contemplin dipòsits procedents del blanqueig de
diners d’origen delictiu. Ben al contrari. Hi ha un volum important d’aquests comptes o
clients que no han superat els procediments burocràtics establerts -lliurar passaports, aportar documentació comptable- o, directament, els seus titulars no han respost a les crides
fetes pels gestors del banc i els consultors de PwC. I encara hi ha un nombre més voluminós
de clients i comptes que se situen a la franja d’aquells que, per ara, no seran transferits a
Vall Banc per trobar-se entre els grups considerats d’alt risc identiﬁcats pels organismes reguladors després d’acordar amb FinCEN quines eren les temàtiques més sensibles o que més
els amoïnaven. També cal destacar que molts dels clients considerats dubtosos únicament
ho són pel fet de no estar regularitzats ﬁscalment al seu país d’origen. D’aplicar aquests
criteris a la resta d’entitats bancàries aﬂorarien molts comptes vermells i grisos a tot arreu.

Des de l’inici de la revisió de comptes i clients, i seguint les instruccions donades pels reguladors (INAF i UIF) s’han identiﬁcat centenars de comptes a partir de criteris que res no
tenen a veure amb la normativa vigent al Principat. I que, d’alguna manera, es podria qualiﬁcar de ‘risc FinCEN’. Sota aquestes mateixes premisses, d’analitzar els comptes i clients
dels altres bancs de la plaça andorrana, apareixerien tants o més dipositants que a BPA amb
una situació de no poder superar el KYC imposat. Cal dir que en l’actualitat, i en un intent
per aclarir situacions que no acaben de passar l’examen requerit, s’estan arribar a demanar
moviments bancaris que alguns clients van fer quan l’entitat encara no era BPA. És a dir, en
casos puntuals la revisió es remunta a principi dels anys noranta.

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

QUINES PREMISSES S’HAN UTILITZAT?
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Sia com vulgui, entre els comptes grisos i els vermells els auditors i reguladors hi han situat
centenars de dipòsits a partir del que es podria considerar sis grans grups de risc:
1.- Comptes directament lligats als casos sota control judicial
Entre aquests hi apareixen essencialment els clients i els comptes referits als casos ‘Petroli’
(veneçolans); ‘Emperador’ (xinesos); i ‘Clotilde’ (russos). I alguns de menor entitat com el de
Norman Puerta, també veneçolà. Tots aquests comptes estan bloquejats per ordre judicial.
2.- Comptes de persones que han tingut vinculacions amb els bloquejats per ordre judicial
Hi ha una diversitat gran de tipologia de comptes i clients en aquesta situació. Tots els
clients que han rebut algun traspàs, pel motiu que sigui, d’algun dels comptes dels tres
casos citats pel FinCEN estan en aquesta situació. També s’inclouen en aquesta tipologia
analítica els clients que van fer algun tipus de compensació dinerària amb Rafael Pallardó.
Tots aquests comptes no tenen cap ordre de bloqueig.
3.- Comptes de jurisdiccions considerades d’alt risc per Estats Units
Es tracta de clients fonamentalment de Mèxic però també d’Uruguai o Panamà, entres altres. En tots aquests casos hi ha un bloqueig decretat per les autoritats reguladores.
4.- Comptes alimentats per cases de canvi
Les cases de canvi són un model operatiu que no agrada els Estats Units. Aquests comptes
també estan subjectes a una vigilància especial pels reguladors. El volum més gran afecta
dues cases de canvi argentines, que mourien elles soles uns 800 clients -molts d’ells estalviadors que volien evitar impostos i, sobretot, no tornar a patir un ‘corralito’ al seu país- i
suposarien uns 250 milions d’euros en dipòsits, 30 dels quals invertits en preferents.
5.- Comptes lligats a activitats regulades a Europa però mal vistes legalment als EUA
Es tracta bàsicament de clients i comptes que reben fons de societats l’activitat de les quals
està directament o indirectament relacionada amb el joc. Aquests dipòsits també són objecte d’un control especial per part dels reguladors.
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6.- Persones exposades políticament (o PEP’s)
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Es tracta de clients l’activitat pública dels quals comporta que se’ls faci una anàlisi reforçada de l’operativa. No hi ha control ni bloqueig especial per part de les autoritats.
Alguns dels clients i comptes que formen part dels grups anteriorment descrits i que, per
tant, han estat directament qualiﬁcats com a grisos i vermells tot i que els seus fons siguin
totalment lícits i perfectament adequats a la normativa andorrana i acceptats per auditories externes de prevenció de blanqueig, encara que ja eren objecte de la diligència requerida
per part de BPA, tenen dipòsits no només dintre de balanç. Alhora, i especialment en la
llista de PEP’s, aquesta dependria d’una anàlisi acurada dels numerats.

LA RETIRADA DE LA NOTA
Les accions jurídiques exercides pels accionistes majoritaris de BPA davant les autoritats judicials americanes contra el FinCEN porta ﬁnalment l’agència dependent del departament
del Tresor americà a retirar la nota del 10 de març del 2015 que va originar tota la crisi. El
FinCEN publica la decisió el 19 de febrer del 2016, just l’endemà de presentar les darreres
al·legacions en el marc del procés civil instat per la família Cierco davant la cort del districte de Columbia, als Estats Units. El FinCEN opta per deixar sense efecte el Notice del març
del 2015 abans d’arriscar-se a una decisió judicial en contra que l’hauria obligat a aportar
tota la informació a partir de la qual hauria basat les acusacions contra BPA.
L’agència americana emet una comunicació (vegeu annexe en Doc. 28, pàg. 509 i següents)
on, aparentment, mostra una elevada connivència amb les autoritats administratives andorranes, la mateixa connivència que hi hauria hagut durant tot el procés. El FinCEN el que
fa és treure’s tota la responsabilitat de la situació i derivar-la als poders públics andorrans,
deixant a les seves mans la resolució ﬁnal i deﬁnitiva de la situació. En cap cas, ni el FinCEN
ni tampoc el Govern en la valoració de la comunicació emesa per l’agència americana el
19 de febrer, no justiﬁquen ni per què el 10 de març del 2015 es va imposar la Notice ni per
què onze mesos llargs després es deixa sense efecte. Ni el FinCEN ni el Govern no proven
cap dels casos que suposadament feien de BPA una màquina de blanquejar diners i que no
només ja estaven sota control judicial molt abans del 10 de març del 2015 si no que en la
majoria d’ocasions havia estat el propi banc qui havia denunciat els fets promovent així
l’inici de la investigació oportuna (s’annexa com a Doc. 29 un informe elaborat pels asses-
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sors jurídics i estratègics del Grup Cierco els Estats Units en què s’exposa tota la relació de
fets i elements clau del procés, pàg 517 i següents).
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CONCLUSIONS
• BPA sempre ha complert amb els organismes de control i regulació i les normatives vigents a Andorra.
• El sector ﬁnancer andorrà no està correctament regulat i hi ha mancances que les
institucions internacionals no accepten.Les queixes daten de fa uns anys cap aquí.
S’hauria de demanar responsabilitats a les institucions andorranes afectades.
• Els casos que posa de relleu el FinCEN com a exemple que BPA seria una ‘màquina
de rentar diners’ ja estaven sota control judicial, gairebé sempre per les denúncies
formulades per la pròpia entitat, i no suposaven cap risc per al sistema. Fins i tot se
cita un afer, el de Sinaloa, sobre el qual encara avui se’n desconeix l’origen i abast.
En el cas dels clients veneçolans, la Justícia va desbloquejar els fons en no trobar
elements per poder conﬁrmar els indicis inicials de blanqueig de capitals.
• BPA va actuar en tot moment amb transparència, aportant la informació que els
organismes de control i regulació li demanaven. Actuant ﬁns i tot per iniciativa
pròpia en molts casos. I superant tots els processos d’auditoria regulats que sovint
anaven més enllà dels mínims exigits per la normativa.
• S’aplica l’article 311 de la Patriot Act a una sola entitat (BPA) en lloc d’imposar-lo
a tota una jurisdicció. El Govern d’Andorra accepta la imposició de la mesura especial contra BPA per evitar, de fet, que es sancioni tota la jurisdicció i s’aïlla tot
l’entorn relacionat amb BPA
• El patró d’actuació del FinCEN es repeteix de manera sistemàtica, llançant advertències contra el global d’una jurisdicció sobre la qual es té dubtes raonables quant
a la seva actuació general per després actuar contra un subjecte concret com a
mesura exempliﬁcant. Aquesta forma de funcionar queda evidenciada en el cas del
banc tanzanès ubicat a Xipre FBME i en el cas BPA.
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• La revisió de comptes i clients duta a terme per la consultora PricewaterhouseCoopers s’ha realitzat tenint en compte criteris que res tenen a veure amb la normativa vigent al Principat d’Andorra. Els reguladors andorrans, seguint el dictat del
FinCEN, han imposat premisses que, d’aplicar-se a tot el sector ﬁnancer del país,
hi hauria molts dels dipositants que no superarien el test.

26

• L’acció legal dels accionistes majoritaris de BPA als Estats Units porta el FinCEN,
el 19 de febrer del 2016, a emetre una altra nota en què anuncia que deixa sense
efecte la Notice del 10 de març del 2015 i explica que no imposarà cap de les mesures sancionadores previstes en la secció 311 de la Patriot Act. El FinCEN anuncia la
retirada de la Notice davant el risc més que evident d’una decisió judicial en contra
que l’obligaria, molt probablement, a haver d’aportar tota la informació i les comunicacions que justiﬁquessin la nota que va derivar en la intervenció de BPA.
Andorra la Vella, març 2016

DOCUMENT 1
Unitat d’Intel·ligència Financera
COMUNICAT TÈCNIC CT-05/2012
Instruccions relatives a les auditories
en matèria de prevenció del blanqueig
i del ﬁnançament del terrorisme de les
entitats ﬁnanceres bancàries



UNITAT D’INTEL·LIGÈNCIA FINANCERA
PRINCIPAT D’ANDORRA





Andorra la Vella, 17 de desembre del 2012
Distingits senyors,
Segons a lʼarticle 52 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el
blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el
finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, els subjectes obligats
financers han de transmetre anyalment a la Unitat dʼIntel·ligència Financera (UIF),
un informe específic dels auditors externs.
Aquest informe ha de contenir tota la informació sobre lʼestructura i el funcionament
dels òrgans de control intern, els procediments de prevenció, de detecció i de
comunicació dʼoperacions sospitoses, els programes de formació i altres aspectes
que reflecteixin el grau de compliment dels preceptes de la Llei, a fi de prevenir i
dʼimpedir operacions de blanqueig o finançament del terrorisme.
Es detalla seguidament els punts objecte de verificació, que han de constar
obligatòriament en lʼesmentat informe:
1. Òrgan de control intern
a) Organigrama de lʼòrgan de control intern on consti la composició, nom i
càrrec que exerceixen a lʼempresa els seus components
b) Periodicitat de les reunions en el decurs del propassat exercici
c) Constatació de lʼaixecament dʼacta de les reunions i descripció del seu
contingut
2. Sistemes de comunicació.
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a) Canals de comunicació entre lʼòrgan de control intern i el
personal de lʼentitat
b) Difusió de material dʼinformació/formació, comunicats,
circulars, etc. al personal de lʼentitat
c) Sistemes de declaració dʼoperacions sospitoses dels
empleats de lʼentitat al responsable de control intern
d) Nombre dʼoperacions comunicades pels empleats de lʼentitat
al responsable del control intern
e) Disponibilitat i accessibilitat per part del responsable del
control de tota la informació recollida pel gestor

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA
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3. Mesures i procediments de control.
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a) Mesures prudencials adoptades per a la contractació de nou
personal, en especial del relacionat amb la lluita contra el
blanqueig i el finançament del terrorisme. Informació
requerida i facilitada al nou empleat.
b) Sistemes
de
comprovació
del
grau
dʼassimilació/sensibilització dels empleats relatiu a la formació
impartida.
c) Política dʼacceptació de clients i gestió de riscos. Criteris
selectius. Mesures preventives.
d) Existència de base de dades de persones no desitjables.
Accessibilitat i fonts de les quals es nodreixen.
e) Coneixement del client. Identificació de client i del veritable
drethavent. Informació requerida.
f) Mitjans emprats per la verificació de la identificació del client i
del veritable drethavent.
g) Autorització dʼobertura de comptes.
h) Actualització de dades. Mesures emprades per a eventuals
comptes inactius, i/o amb mancances dʼidentificació,
bàsicament dʼantics clients o motivades per a canvis
substancials en lʼoperativa.
i) Sistemes de control dʼoperacions (criteris, seguiments,
alarmes, autoritzacions).
j) Mitjans de constatació de mancances documentals i/o
informació relatives a la identificació del client (professió,
adreça, activitat que ha generat els fons dipositats).
k) Nombre de declaracions dʼoperacions sospitoses reportades
a la UIF.
4. Sucursals, filials o delegacions a lʼestranger.
a)
b)
c)
d)

Possessió de sucursals, filials o delegacions a lʼestranger.
Països o jurisdiccions on estan ubicades.
Descripció del tipus de productes oferts.
Coneixement de la normativa vigent en els esmentats països
o jurisdiccions, en matèria de lluita contra el blanqueig, el
finançament del terrorisme..
e) Coneixement de lʼentitat auditada, amb sucursals, filials o
delegacions ubicades a lʼestranger, relatiu a la identitat de
llurs clients.

f)

Detallar els procediments de control i mesures preventives
emprades en aquests supòsits, destacant eventuals
diferències que puguin produir-se amb els sistemes emprats
per a comptes oberts al Principat.
g) Utilització per lʼentitat auditada dʼestructures que, encara que
puguin presentar una aparença complexa i opaca, permeti la
identificació del veritable drethavent..
h) Informació facilitada a la UIF, per iniciativa pròpia o a
requeriment dʼaquesta, dʼeventuals clients que puguin tenir
compte en sucursals, filials o delegacions estrangeres..
i) Detallar si la entitat ha delegat en un altre subjecte obligat les
obligacions de deguda diligència. Documentació suport.

-

-

Fotocòpia del document dʼidentitat oficial (DNI o passaport). titulars,
representants, domicili, etc.
En el cas de les persones jurídiques, escriptura de constitució,
registre de societats, estatuts i poders. Així mateix, cal la
documentació citada a lʼapartat precedent dels socis i representants.
Identificació del veritable drethavent.
Mitjans emprats per la verificació de la identificació
Activitat professional del client
Origen dels fons ingressats i documentació acreditativa
Propòsit de la relació de negoci
Verificar eventuals desviacions significatives i la corresponent
justificació documental.
Documentació que acrediti mesures de deguda diligència reforçades,
en especial per clients que no hagin estat físicament presents per a
la seva identificació i en cas de persones políticament exposades.
En cas de que el client disposi dʼassegurança de vida dins la mateixa
entitat i si lʼinforme es fa per a tot el grup empresarial: verificar les
eventuals desviacions significatives i la corresponent justificació
documental.
Les dades citades anteriorment han dʼestar actualitzades.

6. Lʼempresa auditora ha dʼespecificar i concretar en lʼinforme dʼauditoria les
possibles deficiències detectades en la verificació aleatòria de lʼapartat 5.
Cadascuna de les deficiències ha dʼestar motivada amb la opinió de lʼauditor
tenint en compte els criteris de risc (perfil del client, tipus dʼoperativa,
imports, països destinataris de les transferències, ingressos i retirades en
efectiu, etc...). En tots els casos, lʼempresa auditora ha de guardar
referència del comptes auditats i deficiències detectades.
7. Nombre de comptes òmnibus existents a la entitat i mesures emprades per la
prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
Documentació suport.
8. Mesures de vigilància quant a les noves tecnologies per les transaccions
realitzades a distància i per totes les operacions que afavoreixen lʼanonimat.
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5. Verificació aleatòria de la documentació suport del número de mostres que
figuren a lʼannex 1.
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9. Procediments establerts per a la identificació de persones políticament
exposades.
10. Noves mesures i procediments de prevenció/detecció endegats (o en fase
dʼestudi o implementació), des de la darrera auditoria, en especial aquelles
adreçades a donar compliment a les recomanacions contingudes en
lʼauditoria de lʼany anterior.
11. Descripció detallada de la formació impartida. A títol orientatiu, sʼha de
contemplar el contingut, lʼabast i les dates en què sʼha dut a terme la
formació. Cal esmentar també el nombre dʼassistents —en relació amb la
plantilla global— i responsabilitats que desenvolupen.
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12. Annexar a lʼinforme de lʼauditor la normativa interna de lʼempresa en matèria
de prevenció del blanqueig i finançament del terrorisme.
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13. Opinió de lʼempresa auditora referent al grau dʼacompliment de la normativa
en matèria de prevenció, detallant en cada punt requerit els procediments
emprats per lʼentitat, fent una valoració de lʼefectivitat dels processos
aplicats i, si sʼescau, proposant les mesures correctores que es creguin
adients.
A criteri de lʼentitat bancària, es podrà emprar el mateix informe de lʼauditora per
a tot el grup empresarial (companyies asseguradores, gestores de fons
participades, etc.), sempre i quan lʼòrgan de control i els sistemes de prevenció
siguin comuns. En aquest supòsit, es consignarà lʼempresa en qüestió, la
qualitat en que actua i els productes comercialitzats o serveis oferts. En cas de
tenir procediments especials, independents dels emprats per lʼentitat matriu,
caldrà deixar-hi constància especificant els mateixos.
Lʼinforme resultant de cada banc serà lliurat directament pels auditors a aquesta
Unitat. Posteriorment, la UIF es reserva el dret de convocar una nova reunió
amb els esmentats auditors per sol·licitar, si sʼescau, informació addicional.
El termini màxim i irrevocable de presentació del present informe és de tres
mesos posteriors al tancament de lʼexercici.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment complementari, i
aprofitem lʼavinentesa per a saludar-vos atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ
Cap de la UIF

ANNEX 1

M = 0,16*N

150  N < 300

M = 0,14*N

300  N < 450

M = 0,12*N

450  N < 600

M = 0,10*N

600 > N

M = 0,08*N

Comptes Nominals de Persones Estrangeres
durant lʼany 2012
Persones Físiques i Persones Jurídiques
F = nombre total de comptes oberts corresponents persones físiques
J = nombre total de comptes oberts corresponents a persones jurídiques
N=F+J
M : nombre de mostres
N < 300
M = 0,08*N
300  N < 700

M = 0,06*N

700 > N

M = 0,04*N

Comptes Oberts des de 01.01.2009 fins 31.12.2011
Persones Físiques i Persones Jurídiques
F = 15 comptes oberts corresponents persones físiques
J = 15 de comptes oberts corresponents a persones jurídiques
Nombre de mostres = F+J

1

Per determinar si es tracta d’un client nacional o estranger s’agafarà com a referencia la nacionalitat
del titular número 1

2

S’entén que el nombre total de mostres resultants ha de contemplar un percentatge equitatiu entre
comptes de persones físiques i persones jurídiques

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

N < 150

• DOCUMENT 1 • Unitat d’Intel·ligència Financera - COMUNICAT TÈCNIC CT-05/2012

Comptes Numerats de Persones Estrangeres1
durant lʼany 2012
Persones Físiques i Persones Jurídiques
F = nombre total de comptes oberts corresponents persones físiques
J = nombre total de comptes oberts corresponents a persones jurídiques
N:F+J
M : nombre de mostres2
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DOCUMENT 10
Evolució funció prevenció blanqueig del
Grup BPA

AREA DE COMPLIANCE DEL GRUP BPA.

I.

Introducció

L’Àrea de Compliance del grup BPA, amb dependència directe del conseller independent que
actua com a president del comitè d’auditoria i control (CAC), es la responsable de les funcions
de compliment normatiu i de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
A nivell de grup, cada llicencia bancaria te la seva pròpia Àrea de Compliance, amb uns
recursos tècnics i humans equilibrats a l’activitat de la filial i amb dependència funcional de
l’Àrea de Compliance de la matriu.
L’Àrea de Compliance de la matriu tenia 3 recursos des de 2005, 4 a partir de 2010 i 5 a partir
de 2013, tots ells de dedicació exclusiva a l’Àrea.

-

Monitorització de les transaccions.
Canalització de comunicacions i informació requerida amb UIF, autoritats judicials i
policia.
Gestionar i controlar tots els expedients generats per comunicacions obligatòries,
voluntàries i requeriments.
Dissenyar i proposar les polítiques, estratègies i procediments en matèria de prevenció
de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
Realitzar el seguiment de les decisions adoptades per el CAC i supervisar el
compliment de les normes i procediments instaurats.
Decidir sobre les operacions sospitoses que han de ser comunicades per iniciativa
pròpia al comitè de prevenció de blanqueig de capitals.
Determinar les operatives susceptibles d’encobrir blanqueig que han de ser
analitzades.
Adoptar decisions concretes sobre determinats clients o sectors d’activitat.
Participar en les estratègies i procediments respecte al personal, en especial en lo
referent a la política de “conegui el seu empleat” i a la formació de personal.
Definir i implantar alertes per la detecció d’operacions sospitoses.
Informar al comitè de prevenció de blanqueig de capitals de les actuacions realitzades
i propostes d’actuacions.
Assumir la secretaria del comitè i executar les decisions acordades.

Anualment es fa una planificació de les taques a desenvolupar i millorar en el següent
exercici i son sotmeses al CAC per a la seva aprovació.
Així mateix, anualment es fa una memòria dels principals trets de la tasca desenvolupada
duran l’exercici que es finalitza.
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II.

Mesures i procediments de control a BPA per lluitar en la prevenció del
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

D’acord amb la circular normativa interna vigent a BPA, des d’abans de la creació de la UIF a
Andorra, els procediments establerts per el banc amb l’objectiu de lluitar en la prevenció del
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, es fonamenta en els següents eixos
bàsics:
-

-

Obertura de comptes.
Control i seguiments diaris de totes les operacions susceptibles d’estar relacionades
amb possibles processos de blanqueig de capitals així com el control periòdic dels
acumulats d’un mateix client en un determinat període de temps.
Canals de comunicació.

Mesures
Les mesures enumerades a continuació van evolucionant i es van actualitzant constantment i
els principals punts a destacar de les mateixes son els següents:
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-

-

Una política d’acceptació de clients i de gestió de riscos ben definida, amb criteris
selectius i mesures preventives incloses dins la Política Global del Grup com poden ser
la sol·licitud d’autorització prèvia per l’obertura de comptes a determinada tipologia
de clients, l’assignació d’un nivell de risc a cada client, la publicació d’una llista de
països restringits que impliquen un control automàtic per limitar l’obertura del
compte, entre d’altres.
Existència de base de dades de persones no desitjades. Per una banda la normativa
interna estableix l’obligatorietat de consultar en el transaccional del banc l’existència
d’avisos de prohibició d’obertura de comptes a determinades persones i societats
relacionades amb activitats il·lícites. Així mateix, periòdicament i de manera
automàtica, es creua la base de dades de clients de l’entitat amb llistes publicades per
la OFAC, FBI o Banc Mundial. Addicionalment es te accés a World-Check, d’obligada
consulta en cada nova obertura de compte, que permet tenir accés a llistes negres
publicades per diferents organismes internacionals. A mes, totes les transferències
tant d’entrada com de sortida de l’entitat son validades de tal manera que l’ordenant
o beneficiari de la mateixa no tingui cap coincidència amb les llistes de l’OFAC.
Els procediments establerts pel banc en relació a la identificació i el coneixement del
client inclouen, entre d’altres, l’estudi detallat del titular del compte i el veritable
drethavent, sol·licitud de tota una sèrie de documentació establerta (capacitat de
generació dels recursos, auditories, contractes amb tercers, liquidacions d’impostos,
factures, patrimoni, referencies bancaries,...) i del compliment del qüestionari KYC, el
qual es troba traduït a 4 idiomes des de l’any 2007. El departament de Prevenció de
Blanqueig revisa tots els KYC en el moment de l’obertura del compte, donant el seu
vist i plau. Sol·licitud d’informes a tercers en determinats casos (Kroll, KPMG, Cervini,
ICC,...).

-

-

Mesures prudencials adoptades en la contractació de nou personal, en especial
relacionat amb la lluita contra ell blanqueig de diners i el finançament del terrorisme.
Informació requerida i facilitada al nou empleat, basant-se en referencies del candidat,
certificat d’antecedents penals i validació en llista World-Check.
Sistema de comprovació del grau d’assimilació i sensibilització dels empleats en relació
a la formació rebuda.

Controls

-

Captació d’informació transaccional i descriptiva, anàlisi transaccional de les
actuacions observades en l’operativa de clients.
Càlcul de patrons de comportament de cada client, contractes i oficines comercials i
detecció de comportaments predefinits (56 casos en l’actualitat).
Detecció de comportaments anòmals als predefinits per client i generació d’alarmes
per poder realitzar el posterior anàlisi del perquè s’han generat les alertes.
Anàlisi d’enllaços, es a dir, vinculacions dels fluxos de capital que s’estableixen entre
els diferents contractes i clients que intervenen en els mateixos.

Paral·lelament, hi ha una sèrie de d’operatives considerades de risc i que requereixen
d’autorització prèvia del departament de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del
terrorisme i que són:
-

-

-

Canvi de moneda i compra venda de divisa a partir de 1.250 euros o contra valor.
Per totes les transferències, tant d’entrada com de sortida dels comptes, per imports
superiors a 60.000 euros o contravalor, queden retingudes a l’espera de l’autorització
expressa del departament de Prevenció de Blanqueig.
Qualsevol traspàs superior a 100.000 euros o contravalor entre comptes de l’entitat on
l’ordenant i el beneficiari no coincideixen queda retingut a l’espera de l’autorització
expressa del departament de Prevenció de Blanqueig.
Qualsevol operativa amb països restringits requereix que el departament de Prevenció
de Blanqueig la validi informàticament.

Com a complement als aspectes comentats anteriorment, el departament de Prevenció de
Blanqueig disposa d’un seguit de llistats, diaris i mensuals, que faciliten el seguiment de
determinades operacions susceptibles de blanqueig i que són:
-

Llistat diari d’operacions remarcables on es recullen totes les operacions del dia que
s’han efectuat en els comptes dels clients superiors a 15.000 euros o contravalor,
prestant especial atenció a les operacions superiors a 60.000 euros o contravalor. Amb
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En quant als procediments de control d’operacions de l’entitat, estan enfocats a identificar
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finançament del terrorisme disposa de l’aplicació SIRON que facilita un control diaris de les
operacions dels clients. Les principals funcionalitats són:
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aquest llistat s’identifiquen traspassos significatius entre clients i operacions
d’intercanvi d’efectiu entre comptes.
Llistat diari de moviments acumulats d’un mateix compte, on apareixen les operacions
que superen els 150.000 euros, 300.000 euros i 600.000 euros o contravalor dels
darrers 30, 180 o 365 dies, respectivament.
Llistat mensual de les obertures de comptes per països de residencia i nacionalitat dels
titulars.
Llistat mensual dels comptes pre-cancel·lats, per analitzar gestors o clients que poden
estar realitzant aquesta practica.
Llistat diari de comptes en seguiment, on es recull tots els moviments dels comptes
que han estat marcats en seguiment per el departament de Prevenció de Blanqueig.
Llistat diari i mensual de totes les transferències enviades i rebudes.
Llistat mensual de moviments d’efectiu permetent-se agrupacions per data, client,
gestor, contracte i oficina.
Llistat mensual de reactivació de comptes inactius.

Evolució noves mesures i procediments de prevenció del blanqueig de capitals i
del finançament del terrorisme implementades en els darrers anys.

Any 2010
Noves mesures i procediments
Es segueix treballant en la integració de la plataforma SIRON AML, previst de entrar en
producció al 2011.
Aquesta aplicació ha de recolzar al departament de prevenció de blanqueig per la detecció de
practiques sospitoses de blanqueig de diners, configuració de diferents perfils de clients i
categories de risc i seguiment de casos sospitosos, entre d’altres.
Respecte a la possible manca de informació per als expedients antics, des de l’any 2008
s’estan destinant esforços per concloure amb el procés d’obtenció d’informació associats als
comptes oberts amb anterioritat a l’aplicació de la llei AML 2000 i/o que no estan operatius.
S’han destinat dues persones per tal de detectar aquestes possibles mancances i introduir una
alerta a la fitxa de client, així com la data de caducitat dels documents d’identificació. Esta
previst que tots els comptes objecte d’aquesta revisió han de tenir el 100% de la documentació
faltant o obsoleta dels comptes oberts amb anterioritat a la entrada en vigor de la legislació
vigent.
Normativa en relació a la prevenció de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i
corrupció.
La normativa vigent a l’any 2010 esta penjada a la intranet del grup i la ultima revisió es va
realitzar el 15 de juliol de 2009. Entre d’altres, els principals punts a destacar de la política són:

Amb data 22 de novembre de 2010, s’ha publicat la circular normativa on s’estableix el
protocol d’actuació a seguir per el personal del Grup en les següents situacions: Recepció
d’oficis de la Batllia, bloqueig o embargament de comptes, sol·licitud d’informació de la Policia,
sol·licitud de declaracions a un col·laborador davant la Batllia o la Policia com a Imputat, visita
del client que te un compte bloquejat, declaracions de sospita, denuncies a la Policia i
informació a tercers.
Durant el 2010 s’inicia el treball de definició del Codi Ètic i de Conducta del Grup, que es
complementari a les normes ètiques i de conducta elaborades per l’INAF.

Any 2011
Noves mesures i procediments
Durant l’any 2011 ha finalitzat l procés iniciat a l’any 2008 per tal d’obtenir la documentació
associada als comptes oberts amb anterioritat a l’aplicació de la llei AML 2000 i/o que no estan
operatius.

Normativa en relació a la prevenció de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i
corrupció.
Amb data 11 d’agost de 2011, s’ha publicat una nova Política Global del Grup en relació a la
prevenció del blanqueig de capitals, que substitueix la de data 15 de juliol de 2009.
Les principals modificacions que incorpora la nova política es la incorporació de l’estructura de
l’òrgan de prevenció, on es defineixen les funcions, la dependència jeràrquica i la
independència del Departament de Compliment del Grup, l’actualització de les polítiques a la
legislació vigent. Així mateix, s’està treballant en una nova política interna a nivell de Grup que
incorpora, com a principal novetat, la gestió consolidada dels riscos de coneixement del client.
Així mateix, amb data 28 de novembre de 2011, s’aprova el Codi Ètic i de Conducta del Grup.
Es complementari a les normes ètiques i de conducta elaborades per l’INAF i estableix el marc
global d’actuació per a tot el personal del Grup i les seves filials.

Any 2012
Noves mesures i procediments

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

Durant l’any 2011, el departament de Prevenció de Blanqueig de Capitals esta treballant en la
millora de la informació i documentació dels expedients per tal de tenir mes coneixement de
la finalitat de l’obertura del compte i les transaccions previstes del client.
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La introducció de les dates de caducitat dels documents a les bases de dades de l’entitat es
troba en fase d’actualització continua per part dels gestors.
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Per tal de disminuir el frau intern i el risc de blanqueig al Banc, a l’inici de 2012 es varen
instaurar un control sobre els reintegraments en efectiu, consistent en que tots els
reintegraments en efectiu superiors a 25.000 euros, es requerirà la presencia del gestor i de
l’interventor de la oficina per validar la signatura del client.
En relació al procés de reporting de les filials a la matriu en els temes de prevenció de
blanqueig, durant el segon trimestre de 2012 es crea el comitè de prevenció de blanqueig del
negoci internacional, que tracta les qüestions sobre prevenció de blanqueig de capitals de les
filials.
Durant 2012, i per tal de millorar la qualitat de les dades, el departament jurídic del banc inicia
un procés de revisió de la documentació dels comptes de persones jurídiques i comerços
andorrans.
També ha sigut durant 2012 que per als clients de risc elevat o amb operatòria complexa la
informació requerida es mes detallada i s’adjunta anàlisi i conclusions realitzades per al
departament de prevenció de blanqueig.
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Es també durant 2012 que s’ha iniciat un nou procés d’assignació de risc per als clients, inclòs
dins la normativa de KYC que inclou la nacionalitat, la residencia si es una persona políticament
exposada, l’activitat econòmica, l’estructura accionarial, el producte o servei a contractar i el
canal de captació.
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Així mateix, durant 2012, s’aprova una nova normativa en relació als ingressos en efectiu
d’operacions. S’estableix que per ingressos entre 25.000 i 100.000 euros l’assessor comercial
demanarà autorització prèvia a l’interventor de l’oficina. Per a imports superiors a 100.000
euros es necessària l’autorització del director de l’oficina o de la direcció general adjunta de
negoci. Addicionalment, per PEP’s o persones nacionals o residents a països catalogats com de
risc , no s’accepten ingressos en efectiu.
Per al 2012 també s’ha iniciat el control per escrit per veure el grau d’assimilació i la
sensibilització dels empleats sobre la formació impartida.
Normativa en relació a la prevenció de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i
corrupció.
Amb data 3 de setembre de 2012, s’ha publicat una nova Política Global del Grup en relació a
la prevenció del blanqueig de capitals, que substitueix la de data 11 d’agost de 2011.
La principal modificació d’aquesta nova versió de la política incorpora el procés de gestió
consolidada dels riscos de coneixement del client.

Any 2013
Noves mesures i procediments
Durant l’any 2013, BPA va establir nous controls per la detecció d’operacions sospitoses
d’estar relacionades amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Un d’aquests

controls que es varen introduir va ser crear diferents escenaris específics dins l’aplicació Siron
amb la finalitat d’evitar el risc operacional en el càlcul del perfil de risc del client.
Un altre dels controls introduïts es que en l’alta de persona hi ha un nou camp que indica si es
tracta d’un compte presencial o no i poder-ne fer el seguiment per tal de fer la reunió
presencial dins els propers 6 mesos.
Es procedeix a la revisió periòdica dels grups de clients per analitzar els comptes vinculats.
Es realitza un anàlisi trimestral dels clients de risc alt i PEP’s.
Normativa en relació a la prevenció de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i
corrupció.
Durant l’any 2013 es van actualitzar i implementar diferents normatives i procediments en
matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme entre les que
destaca una nova normativa on s’estableix el procediment per l’autorització de d’operacions
amb diners en efectiu i que en funció de l’import obliga a verificar la documentació suport de
la operació a un nivell jeràrquic determinat.

Es també durant l’any 2013 que en la normativa sobre els comptes no presencials s’estableix
que per completar l’admissió del client, hi ha la obligatorietat de mantenir una reunió
presencial amb ell en el termini de 6 mesos des de l’obertura del compte.
Finalment, s’implementa una política especifica en matèria de KYC per BPA Assegurances.

IV.

Seguiment a les propostes de millora suggerides per els auditors externs dels
darrers anys.

1.- L'anàlisi conjunt de les operacions d’un mateix beneficiari. Des de 2009
Amb l'objectiu de millorar el sistema de control intern establert en el Grup per a la prevenció
del blanqueig de capitals, es recomana el desenvolupament de les aplicacions en el Banc per
incloure un camp d'informació en obrir qualsevol compte en què el beneficiari final és
identificat per ordinador.
Seguiment 2010
Des de finals de 2010, s'ha produït un nou camp en l'aplicació informàtica, quan l'obertura de
comptes per a la identificació del beneficiari final.
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També es produeix una actualització de la política de transferències enviades i rebudes que
transiten per BPA.
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La política d’acceptació de clients es modifica dunar l’any 2013 i bàsicament s’estableix l
restricció en l’acceptació de fons que l’origen provingui de la realització d’un delicte fiscal a
Espanya.
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Seguiment 2011
El Banc ha actualitzat la base de dades de clients per tal de desenvolupar processos i controls
automàtics i per poder analitzar agregadament l'operació de comptes del mateix beneficiari
final. En conseqüència, el banc ha identificat el beneficiari efectiu en tots els comptes.
Actualment no és possible encara fer una anàlisi agregat per als clients amb comptes numerats
en el seu conjunt.
Seguiment 2012
El responsable del departament per a la prevenció del blanqueig de capitals ens ha dit que a
l'any 2012, no hi ha hagut cap canvi en relació amb aquest punt, atès que no és tècnicament
possible vincular comptes nominals i numerades.
Seguiment 2013
D'acord amb la informació proporcionada per BPA, a causa de qüestions de confidencialitat no
és possible dur a terme una anàlisi global dels sistemes de clients amb comptes numerats i
nominals.
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2.- Formalització del control sobre intermediaris per a la transferència de fons. Des de 2009
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Hem pogut observar que el Banc opera amb certs intermediaris per canalitzar la recepció de
fons procedents dels clients internacionals. Així mateix, en alguns casos específics, alguns
d'aquests intermediaris utilitzen el seu compte corrent en BPA per dirigir els fons de tercers a
altres institucions financeres. El Banc realitza una anàlisi prèvia de cada un d'aquests
intermediaris amb què opera, i en els acords establerts amb el mateix, el Banc ha garantit
l'accessibilitat a la documentació que dóna suport a aquestes operacions, inclosa la de tercers
que no són clients del mateix Banc. Així mateix, d'acord amb el que el Banc ens diu, en tots els
casos les transferències es reben i / o envien a institucions bancàries de reconegut prestigi
internacional. El Banc realitza verificació aleatòria mensual sol·licitant la documentació de
suport tant de les transferències rebudes, així com les ordres de transferències sortints
realitzades pels intermediaris. El Banc realitza visites periòdiques a les oficines dels
intermediaris per garantir el compliment dels acords en l'àmbit dels procediments relacionats
amb el departament de prevenció de blanqueig.
Recomanem que el banc mantingui i ampliem aquestes comprovacions, avaluant el risc legal i
reputacional que aquesta operació podria tenir per al Grup.
Seguiment 2010
Durant l'any 2010, d'acord amb la tendència internacional, el Banc va reduir l'operació amb
certs intermediaris.
Seguiment 2011
D'acord amb una tendència internacional
s’ha anat restringint aquesta operativa
significativament amb certs intermediaris, encara que va continuat amb uns altres. A més,
aquesta operació actualment només es fa amb els clients que tenen comptes individuals
oberts al Banc.
Seguiment 2012

El 2012, la tendència del Banc per reduir aquestes operacions ha continuat. Es recomana que
el Banc mantingui extremi aquests controls, avaluant el risc legal i reputacional que aquesta
operació podria implicar per al Grup.
Seguiment 2013
D'acord a la informació proporcionada per BPA, en 2013 els controls en aquesta matèria s'han
ampliat, d'acord amb les mesures de control exhaustives propostes en la Comunicació Tècnica
CT-04/2013 sobre les relacions de negocis amb empreses estrangeres que tinguin per objecte
l'intercanvi de divises i fer les transferències internacionals de fons:
-Identificació I verificació de la identitat de les persones naturals i jurídiques en nom del qual
s'han realitzat les operacions.
-En cas de que les operacions s'han realitzat per compte d’una persona jurídica, tant el seu
representant i el beneficiari ha de ser identificat i verificat.
- Conèixer la relació comercial entre la persona en nom del qual s'han realitzat les operacions i
el beneficiari.

- Mantenir tota la documentació de suport durant almenys cinc anys, especialment tota la
documentació que acredita que el control reforçat ha realitzat.
- Prendre qualsevol altra mesura factible que permet als riscos a ser mitigats.
3.- Formalització del control preventiu de les estructures que assessoren BPA Servei SAU, per
als comptes dels clients. Des de 2009.
- En les primeres reunions amb els clients d'alt risc, un membre del departament de prevenció
del blanqueig de diners, treballarà conjuntament amb el gestor.
- Es requereix una formació més específica i complexa per als gestors de BPA Serveis, per
tractar de reduir la participació del departament de prevenció de blanqueig de diners en la
primera línia de l'empresa.
Si el departament de prevenció de blanqueig de diners treballa en una segona línia, li donaria
una visió totalment objectiva.
Seguiment 2010
-En Les primeres reunions amb els clients d'alt risc, un membre del departament contra la
prevenció del blanqueig de diners encara complementa al gestor de relacio.
-Els gestors de BPA Serveis, reben la mateixa formació que els gestors del banc.
Seguiment 2011
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-Reforçar els mecanismes de control intern establerts.
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- Seguiment rigorós de les operacions realitzades tenint en compte els criteris de risc, com ara
la quantitat, la naturalesa de l'operació i els llocs involucrats.

355

- BPA ha augmentat de formació dels gestors i reforçat l'equip de BPA Serveis, convertir-se en
un equip amb 3 advocats i un executiu.
No hi ha més recomanacions sobre aquesta qüestió en 2012, objectiu assolit.
4. Anàlisi / investigació en el procés de selecció de personal. Des de 2009.
No hi ha un procés estandarditzat per a la contractació de nous gestors, encara que demanen
referències del candidat i un certificat d'antecedents penals.
Seguiment 2010
A més de les referències del candidat i un certificat d'antecedents penals, BPA requereix per
obrir un compte, passar el procés de validació que inclou la verificació de World -Check.
No hi ha més recomanacions sobre aquest tema en els propers anys, el problema a resoldre.
5. Documentació suport de l’origen dels fons. A partir de 2010.
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En anys anteriors es va trobar que aquest punt no ha estat degudament documentat. La
importància d'aquesta documentació ha de tenir una influència i sensibilització per als
empleats que estan en contacte directe amb el client.
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Seguiment 2011
La redacció dels informes descriptius justificar l'origen dels fons ja s’està fent i confirma un
augment de la consciència per part dels gestors en relació amb la justificació de l'origen dels
fons. A més, considerem que, en alguns casos, és necessari per completar els informes amb
documentació addicional de certificació per a proporcionar una garantia sobre l'origen dels
fons.
Seguiment 2012
Hem comprovat que el Banc te justificats l'origen dels fons dels comptes revisats. També hem
pogut comprovar que per als clients d'alt risc específics, el departament de prevenció de
blanqueig de capitals ha preparat informes addicionals per analitzar l'origen dels fons amb
més detall. Per tant, es recomana la continuació de la finalització dels informes amb el suport
documental de certificació addicional sobre les relacions comercials.
Seguiment 2013
Tot i que el BPA fa conèixer la professió del client i l'origen dels fons i el departament de
compliment elabora informes addicionals sobre certs clients d'alt risc en les operacions de
100.000 euros per a determinar l'original dels fons, entre altres factors, es recomana que BPA
continuar per donar cos als informes amb la documentació de suport addicional que acrediti la
relació de negocis i que documenta l'origen dels fons de les operacions més significatives dels
clients a la cartera.
6.- Donar seguiment a la manca de documentació de suport per a certes operacions. A partir
de 2010

Seguiment 2011
El sistema no permet l'execució de qualsevol transacció que no estigui acompanyada de la
deguda justificació i queda com a pendent d’execució en el sistema. Cada gestor pot consultar
als que els correspon, i tan aviat com se'ls informa que la documentació està disponible,
s'allibera.
Seguiment 2012
El departament de prevenció de blanqueig de capitals té previst fer un seguiment de les alertes
generades a través de Siron. Des del moment en què aquest departament detecta que hi ha
una manca de documentació, ho sol·licitin al gestor i ell / a és responsable de posar-se en
contacte amb el de client. Es recomana que el Banc du a terme un seguiment de la
documentació que s'ha sol·licitat a cada gestor.
Seguiment 2013
Es recomana que el BPA es desenvolupi un procediment automatitzat per realitzar un
seguiment de la documentació que sol·licita l’ àrea de compliment als gestors en relació amb
les alertes generades en Siron derivada d'operacions inusuals.

- Necessitat d'una formació més específica per a les qüestions que involucren la prevenció del
blanqueig de capitals.
- Formació Adaptada per a cada departament i el paper dels empleats.
Seguiment 2010
- Tres sessions de formació durant l'any 2010, i l’agrupació del personal d'acord amb el seu rol
en el lloc de treball.
- Els empleats ha començat el curs de formació on-line d'ABA.
Seguiment 2011
- Sis sessions de formació durant el 2011, i l’agrupació del personal d'acord amb el seu rol en el
lloc de treball.
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7. Formació. Des de 2009

Seguiment 2012
Mateixa formació que l'any anterior, però amb els departaments mixtos.
Seguiment 2013
No s'ha millorat des de l'any passat.
8.- Control Intern de les filials. A partir de 2011
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- Els empleats segueixen fent el curs de formació on-line d'ABA.
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A partir de la revisió de la política interna del Grup, es dedueix que, a nivell de grup, el procés
de seguiment i presentació d'informes de les filials al Departament de prevenció de blanqueig
de capitals no està definit.
Seguiment 2012
En aquest any, el comitè per a la prevenció del blanqueig de capitals per negocis Internacionals
s'ha creat per tal de que s'ocupi de qüestions relatives a la prevenció de blanqueig de diners en
les filials.
Seguiment 2013
Durant 2013, es va rebre informació de Banco Madrid, SA i per Banca Privada d'Andorra
Panamà, SA,. Es recomana que es desenvolupa formalment un procediment de presentació
d'informes sobre assumptes relacionats amb la prevenció del blanqueig de diners i el
finançament del terrorisme entre les sucursals estrangeres de BPA i la seva empresa matriu,
per tal de mantenir-se al cas dels assumptes més importants en aquesta matèria que es tracta
en cadascuna de les seves filials.

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 10 • Evolució funció prevenció blanqueig

9.- Formació especial pel departament per a la prevenció del blanqueig de capitals. A partir de
2012
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Per al 2012, el departament de prevenció del blanqueig de diners no ha rebut formació
específica en relació amb el blanqueig de diners i la formació rebuda és la mateixa que per a la
resta dels empleats del banc.
Seguiment 2013
Durant 2013, els empleats de l'Àrea de Compliment han rebut formació específica.
10.- Comprovacions automàtiques en relació amb l'operació prevista, que es defineix en el
coneixement del client. A partir de 2012
Es recomana completar els formularis de KYC directament sobre el sistema del banc, per
detectar automàticament les desviacions en les operacions del client en relació amb el que
s'ha especificat en el coneixement del client com una operació planificada.
Seguiment 2013
El Banc es troba en fase de desenvolupament i implementació d'una aplicació informàtica que
permeti l'automatització.
11.- Anàlisi dels clients amb major nombre d'alertes sobre el sistema Siron. A partir de 2012
El Banc ha de fer una anàlisi d'aquells clients que tenen major nombre d'alertes poder
comprendre el funcionament del compte i per determinar si val la pena canviar el nivell de risc
del client.
Seguiment 2013

El Banc revisa els clients d'alt risc amb un alt nombre d'alertes en Siron i un informe es redacta
per determinar les conclusions i recomanacions, que després s'envia al gestor.
12.- Control de la generació d'alertes al Sistema Siron. A partir de 2012
Quan l'Àrea de Compliment rep una sol·licitud interna o externa d’un client, seria productiu
perquè pugui comprovar el tipus d'alertes que s'han emès en aquest client i determinar si van
ser generats adequadament en el sistema per tal de detectar possibles defectes en la
parametrització. D'aquesta manera, tindria supervisat el correcte funcionament del sistema
per tal de detectar defectes en la parametrització dels escenaris periòdicament.
Seguiment 2013
El director de l'Àrea de Compliment revisa periòdicament els escenaris establerts pel sistema
Siron per comprovar aquests escenaris, així com la possibilitat d'afegir nous escenaris.

Nombre de denúncies de UIFAND a partir del 2010:
2010 3

2013 5
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2012 3
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2011 2
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DOCUMENT 12
FinCEN/Departament del Tresor EUA
‘Notice of Findings’ 10-3-2015

(BILLINGCODE: 4810-02)
DEPARTMENT OF THE TREASURY
Notice of Finding That Banca Privada d¶Andorra Is a Financial Institution of
Primary Money Laundering Concern
AGENCY: Financial Crimes Enforcement Network (³FinCEN´), Treasury.
ACTION: Notice of Finding.
SUMMARY: This document provides notice that, pursuant to the authority contained in
the USA PATRIOT Act, the Director of FinCEN found on March 6, 2015 that reasonable
grounds exist for concluding that Banca Privada d¶Andorra (³BPA´) is a financial
institution operating outside of the United States of primary money laundering concern.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:
I.

Statutory Provisions
On October 26, 2001, the President signed into law the Uniting and Strengthening

America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism
Act of 2001 (the ³USA PATRIOT Act´), Public Law 107-56. Title III of the USA
PATRIOT Act amends the anti-money laundering provisions of the Bank Secrecy Act
(³BSA´), codified at 12 U.S.C. 1829b, 12 U.S.C 1951-1959, and 31 U.S.C. 5311-5314,
5316-5332, to promote the prevention, detection, and prosecution of international money
laundering and the financing of terrorism. Regulations implementing the BSA appear at
31 CFR Chapter X.
Section 311 of the USA PATRIOT Act (³Section 311´), codified at 31 U.S.C.
5318A, grants the Secretary of the Treasury (³the Secretary´) the authority, upon finding
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FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: FinCEN, (800) 949-2732.
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DATES: The finding referred to in this notice was effective as March 6, 2015.
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that reasonable grounds exist for concluding that a foreign jurisdiction, financial
institution, class of transaction, or type of account is of ³primary money laundering
concern,´ to require domestic financial institutions and financial agencies to take certain
³special measures´ to address the primary money laundering concern. The Secretary has
delegated this authority under Section 311 to the Director of FinCEN.
On March 6, 2015, the Director of FinCEN found that reasonable grounds exist
for concluding that Banca Privada d¶$QGRUUD ³%3$´ is a financial institution operating
outside of the United States of primary money laundering concern. The Director
considered the factors listed below in making this determination.
II.

The History of BPA and Jurisdictions of Operation
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privately-held entity. Founded in 1962, BPA is the fourth largest bank of the five banks
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BPA is one of five Andorran banks and is a subsidiary of the BPA Group, a

Finding, BPA has four U.S. correspondent accounts.
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in Andorra and has 1.79 billion euro in assets. The bank has seven domestic branches in
Andorra and five foreign branches that operate in Spain, Switzerland, Luxembourg,
Panama, and Uruguay. BPA has fewer domestic and foreign branches than the other
major banking groups in Andorra. BPA¶s Panama branch (³BPA Panama´) is licensed as
an offshore bank by the Superintendecia de Bancos de Panama, which is the bank
regulator for the Panamanian government. BPA has correspondent banking relationships
in the major North American, European, and Asian financial centers. At the time of this

III.

The Extent to Which BPA Has Been Used to Facilitate or Promote Money
Laundering
FinCEN has found that reasonable grounds exist for concluding that several

officials of BPA¶s high-level management in Andorra have facilitated financial
Page 2

transactions on behalf of Third-Party Money Launderers (³TPMLs´) providing services
for individuals and organizations involved in organized crime, corruption, smuggling,
and fraud. Criminal organizations launder their proceeds through the international
financial system. These organizations often encounter obstacles in achieving direct
access to financial institutions internationally and in the United States because of their
illicit activities. To obtain access to financial institutions, some criminal organizations
use the services of TPMLs, including professional gatekeepers such as attorneys and
accountants. TPMLs engage in the business of transferring funds on behalf of a third
party, knowing that the funds are involved in illicit activity. These TPMLs provide
access to financial institutions and lend an aura of legitimacy to criminal actors who use

money laundering (³AML´)/countering the financing of terrorism (³CFT´) controls.
TPMLs provide access to the international financial system for criminal organizations
through the TPMLs¶ relationships with financial institutions.
Financial institutions that facilitate third-party money laundering activity allow
criminals to circumvent AML/CFT controls both in the United States and internationally,
and, thus, provide a gateway for undermining financial integrity. TPMLs use a wide
variety of schemes and methods to infiltrate financial institutions. These schemes and
methods include using illicit shell and shelf corporations, layering financial transactions,
creating and using false documentation, and exerting improper influence on employees in
financial institutions or on government officials. A shell company is an entity that is
formed for the purpose of holding property or funds and does not itself engage in any
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criminal organizations to reduce transparency and circumvent financial institutions¶ anti-
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the 730/V¶ services. Some TPMLs explicitly market their services as a method for
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significant business activity. A shelf corporation is an entity that is formed and then
placed aside for years. The length of time that a shelf corporation has been in existence
adds legitimacy to the entity and makes it a prime vehicle for money laundering.
A. BPA Facilitated Financial Transactions for TPMLs Involving the Proceeds of
Organized Crime, Corruption, Human Trafficking, and Fraud.
FinCEN has found that reasonable grounds exist to support the following points:
Several of B3$¶s high-level management have facilitated financial transactions on behalf
of TPMLs providing services for individuals and organizations involved in organized
crime, corruption, human trafficking, trade-based money laundering, and fraud. Highlevel management at BPA maintained close relationships with these TPMLs. Based on
those relationships, TPMLs promoted their services to other illicit actors and relied on
• DOCUMENT 12 • DEPARTAMENT DEL TRESOR - 2015

BPA to provide access to the financial system for criminal organizations. TPMLs
successfully used BPA to facilitate money laundering activity because the Bank¶s weak
AML/CFT controls allowed TPMLs to conduct this high-risk banking activity without
detection, and the TPMLs were able to establish close relationships with complicit bank
personnel who facilitated illicit transactions.
From 2011 to February 2013, High-Level Manager A at BPA in Andorra
provided substantial assistance to Andrey Petrov, a TPML (³TPML 1´) working for
Russian criminal organizations engaged in corruption. Petrov facilitated several projects

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

on behalf of transnational criminal organizations. Petrov used the proceeds of

380

transnational organized crime to bribe local officials in Spain. Petrov secured beneficial
zoning rights and contracts from a local official. $IWHU3HWURY¶VDSSOLFDWLRQIRUDOLQHRI
credit at a Spanish bank was rejected, High-Level Manager A ensured that Petrov could
obtain a line of credit from another Spanish bank and that the application would not be
Page 4

perceived as suspicious. Petrov arranged for High-Level Manager A to fly to Russia to
meet with transnational organized crime figures.
High-Level Manager A created accounts at BPA that facilitated false invoicing to
disguise the origin of illicit funds. In addition, a Russian businessman known to be
connected to transnational criminal organizations worked with BPA, including High-level
Manager A, to establish front companies and foundations used to move funds believed to
be affiliated with organized crime. Both Petrov and the Russian businessman relied on
BPA to facilitate the laundering of the organized crime proceeds and maintained large
bank accounts with BPA. In February 2013, Spanish law enforcement arrested Petrov
and several associates for laundering approximately 56 million euro. Petrov is suspected

separate scheme, a Venezuelan TPML (³TPML 2´) and his network relied on BPA to
deposit the proceeds of public corruption. This money laundering network worked
closely with high-ranking government officials in Venezuela, resident agents in Panama,
and an Andorran lawyer to establish Panamanian shell companies. The money
laundering network owned hundreds of shell companies and engaged in a wide variety of
business for illicit profit. This network was well connected to Venezuelan government
officials and relied on various methods to move funds, including false contracts,
mischaracterized loans, over- and under-invoicing, and other trade-based money
laundering schemes.
TPML 2 had a relationship with High-Level Manager B at BPA. TPML 2 gave
High-Level Manager B false contracts to support transactions purported to be on behalf
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,QDGGLWLRQWR%3$¶VIDFLOLWDWLRQRILOOLFLWILQDQFLDOtransactions by Petrov, in a
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to have links to Semion Mogilevich, one of the FBI¶s ten ³most wanted´ fugitives.
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of Venezuelan public institutions including Petroleos de Venezuela S.A. (³PDVSA´), the
public oil company of Venezuela. In some instances, these contracts did not list a
customer for the services. High-/HYHO0DQDJHU%¶VUHOLDQFHRQWKHVHFRQWUDFWV
demonstrated transaction monitoring and due diligence failures. Also, High-Level
Manager B coordinated the opening of a shell company on behalf of the Venezuelan
TPML. High-Level Manager B worked with High-Level Manager A on the illicit
Venezuelan transactions. BPA facilitated the movement of approximately $2 billion
through these shell company accounts maintained at BPA. Between January 2011 and
March 2013, BPA facilitated the movement of at least $50 million in send and receive
transactions that were processed through the United States in support of this money

• DOCUMENT 12 • DEPARTAMENT DEL TRESOR - 2015

to this scheme through the U.S. financial system. Overall, BPA facilitated the movement
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laundering network. In 2014, BPA continued to facilitate the movement of funds related

businesspersons. Through his associate, Ping bribed Andorran bank officials to accept
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of $4.2 billion in transfers related to Venezuelan money laundering.
In addition to BPA¶s facilitation of illicit financial transactions by Petrov and
Venezuelan money launderers, from 2011 to October 2012, High-Level Manager C at
BPA accepted bribes to process bulk cash transfers for TPML Gao Ping (³TPML 3´).
Ping acted on behalf of a transnational criminal organization engaged in trade-based
money laundering and human trafficking and established relationships with Andorran
banks to launder money on behalf of his organization and numerous Spanish

cash deposits into less scrutinized accounts and transfer the funds to suspected shell
companies in China. One of Ping¶s key bank executives was High-Level Manager C.
High-Level Manager C and another bank manager at BPA processed approximately 20

Page 6

million euro in cash used to fund wire transfers sent to Ping¶s accounts in China. Spanish
law enforcement arrested Ping in September 2012 for his involvement in money
laundering.
B. BPA¶s Weak AML Controls Attract TPMLs and Allow Its Customers to
Conduct Transactions Through the U.S. Financial System That Disguise the
Origin and Ownership of the Funds.
%3$¶VIDLOXUHWRFRQGXFWDGHTXDWHGXHGLOLJHQFHRQFXVWRPHUDFFRXQWVDQGLWV
provision of high-risk services to shell companies make it highly attractive and well
known to TPMLs. TPMLs worked on behalf of transnational criminal organizations to
facilitate the criminal organizations¶ financial transactions through BPA. In addition,
TPMLs reportedly coordinated multi-million dollar deals related to Venezuelan

facilitated the transfer of bulk cash derived from narcotics trafficking in the United States
and facilitated financial transactions involving the proceeds of other crimes. TPML 4
intentionally bolstered connections with BPA to attract money laundering clients and
requested that clients send smaller transfers through accounts at other institutions and to
only use accounts at BPA for large transactions. In communications with coconspirators, TPML 4 advertised a relationship with BPA in attempts to attract potential
money laundering deals. TPML 4 told clients that this relationship with BPA and other
government officials would ensure that their transactions would not be scrutinized by the
financial community. In addition, TPML 4 also marketed services to potential clients by
providing specific wire transfer instructions for accounts at BPA.
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For example, a TPML ³730/´ , who has worked with the Sinaloa cartel,
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corruption and represented that connections with BPA would facilitate these transactions.
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TPML 4 used many methods to avoid detection by law enforcement, including
planning to increase operations during the U.S. government shutdown in 2013. TPML 4
used many Panamanian, Spanish, and Swiss shelf corporations to attract clients. Several
of these shelf corporations had bank accounts, including at BPA.
BPA¶s failure to monitor transactions for apparent red flag activity attracts
TPMLs. Many third-party money laundering transactions conducted through BPA lack
an apparent business purpose and would be identified as high risk by a bank with
sufficient AML/CFT controls. For example, BPA processed millions of U.S. dollar
transactions that listed BPA¶s Andorran address for the originator¶s or beneficiary¶s
address. Although there may be rare occasions when use of the bank¶s address as a bank
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customer¶s address of record is legitimate, the processing of a high percentage of
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transactions not containing accurate customer address information indicates failure to
conduct sufficient due diligence on a customer, failure to adequately monitor
transactions, or possible complicity in money laundering by disguising the origin of
funds. BPA also attracts TPMLs by knowingly providing services to shell and shelf
companies and unlicensed money transmitters. As noted above, TPMLs rely on shell and
shelf companies to shield the identities of their clients engaged in criminal activity.
BPA¶s facilitation of this high-risk business allows TPMLs to obscure the beneficial
ownership of these accounts.
BPA accesses the U.S. financial system through direct correspondent accounts
held at four U.S. banks. Between approximately 2009 through 2014, BPA processed
hundreds of millions of dollars through its U.S. correspondents. These transactions
contained numerous indicators of high-risk money laundering typologies, including

Page 8

widespread shell company activity, unlicensed money transmitters, and other high-risk
business customers. For example, BPA processed tens of millions of dollars on behalf of
unlicensed money transmitters through one U.S. correspondent. The U.S. correspondent
requested that BPA sign an agreement to discontinue processing these transactions
through its account. After these concerns arose, the U.S. correspondent closed BPA¶s
account.
In addition, 62 percent of BPA¶s outgoing transactions through one U.S.
correspondent bank involved only four high-risk customers. These customers, deemed
high-risk by the U.S. correspondent bank, included a shell company, an internet business,
and two non-bank financial institutions. Between approximately 2007 and 2012, BPA

address. These transfers involved large, round dollar amounts and did not specify a
purpose for the transactions. When U.S. correspondents requested additional
information, BPA either failed to respond or provided extremely limited information.
IV.

The Extent to Which BPA Is Used for Legitimate Business Purposes
It is difficult to assess on the information available the extent to which BPA is

used for legitimate business purposes. BPA provides services in private banking,
personal banking, and corporate banking. These services include typical bank products
such as savings accounts, corporate accounts, credit cards, and financing. BPA provides
services to high-risk customers including international foreign operated shell companies,
businesses likely engaged in unlicensed money transmission, and senior foreign political
officials. Because of the demonstrated cooperation of high level management at BPA
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million for Panamanian shell companies that share directors, agents, and the same
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also used its U.S. correspondents to send or receive wire transfers totaling more than $50
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with TPMLs, BPA¶s legitimate business activity is at high risk of being abused by money
launderers.
V.

The Extent to Which This Action Is Sufficient to Guard Against
International Money Laundering and Other Financial Crimes
FinCEN¶s [INSERT DATE OF PUBLICATION OF NOTICE OF FINDING IN

FEDERAL REGISTER] proposed imposition of the fifth special measure, pursuant to 31
U.S.C. 5318A(b)(5), would guard against the international money laundering and other
financial crimes described above directly by restricting the ability of BPA to access the
U.S. financial system to process transactions, and indirectly by public notification to the
international financial community of the risks posed by dealing with BPA and TPMLs.

_________/s/___________
Jennifer Shasky Calvery
Director
Financial Crimes Enforcement Network
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Dated: March 6, 2015
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Enric Olcina
KPMG S.L

Atentamente,

Este informe es de uso privado e interno para la Banca Privada d’Andorra y no puede ser utilizado ni
distribuido ni en su totalidad ni parte del mismo a terceras personas ajenas a las mencionadas en
dicho informe

Creemos que dichas fuentes, las cuales utilizamos con frecuencia, son de confianza; sin embargo no
pretendemos confirmar dicha información, excepto en aquellos casos en que lo mencionamos
explícitamente. Las mencionadas fuentes de dominio público pueden ser inexactas y manipuladas.

De acuerdo con las conversaciones mantenidas con ustedes y nuestro análisis hemos centrado
nuestro análisis en España.

2

CONFIDENCIAL

PRIVADO Y

Nuestro trabajo se inició el 1 de febrero y finalizó el 19 de febrero de 2010. En consecuencia,
nuestro informe no hace referencia a acontecimientos o circunstancias posteriores a la ultima fecha
mencionada
mencionada.

Nota Importante

© 2009 KPMG, S.L., societat andorrana de responsabilitat limitada, membre de la xarxa KPMG de firmes independents, membres de la xarxa KPMG, afiliades a KPMG International, societat suïssa. Tots els drets reservats.
2010f19ygo2.pptx

Cabe destacar que nuestras conclusiones son únicamente un detalle de la información
encontrada y analizada y por lo tanto no representan ninguna opinión ni posición al
respecto.

Hemos realizado
H
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f
d en lla obtención
b
ió del
d l máximo
á i
de
d información
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ió
disponible acerca de los cargos empresariales, posición económica, propiedades e
intereses económicos del Sr. Rafael Pallardo Calatrava.

De acuerdo con las condiciones establecidas en nuestro contrato firmado el 27 de enero de
2010, incluimos un resumen de las conclusiones de la búsqueda de información realizada
sobre Rafael Pallardo Calatrava.

Proyecto BACI – Informe de Corporate Intelligence

Estimado
Estimado,

19 de febrero de 2010

Principat d’Andorra

Banca Privada d’Andorra
Av. Carlemany, 119
AD700 Escaldes-Engordany
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De acuerdo con las conversaciones mantenidas con ustedes y nuestro análisis hemos centrado nuestro análisis en España
España.
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De acuerdo con su petición, hemos realizado una búsqueda enfocada en la obtención del máximo de información disponible acerca de los
cargos empresariales, posición económica, propiedades e intereses económicos del Sr. Rafael Pallardo Calatrava (en adelante RPC).
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Familiares. Sus padres Rafael Pallardo Cabrelles y María Calatrava Gascó (socios de Pallardo
Patrominal SL), y su hermana Raquel Pallardó Calatrava (socia de Linea Milano SL)

Según el Registro de la Propiedad, RPC tiene dos activos, un apartamento y un parking, compartido
de titularidad con María Aranzazu Martín Quintana, presuntamente su pareja sentimental. Como
consecuencia,
i parece indicar
i di
que su domicilio
d i ili sea en la
l C/Nicaragua,
C/Ni
27 29 3º Barcelona,
27-29,
B
l
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España
spa a ((1))

Comercio al por mayor de calzado,
calzado peletería,
peletería artículos de cuero y marroquinería.
marroquinería
6
3 (Mataró, Badalona y Fuenlabrada)
El Sr. Sheng Kun Hu es el administrador único y socio del 90% de la sociedad, conjuntamente con el
j g Hu que
q ostenta el 10%.
Sra. Xujing

Actividad:
Nº Empleados:
Sucursales
Socios / Administradores:

3.010 euros.
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De acuerdo con la consulta realizada a bases de datos que determinan la posible vinculación de individuos y sociedades con actividades
criminales o poco éticas, no se han detectado coincidencias con ninguna información o indicio de actividades ilícitas o criminales.

Bolsos Orientales, S.L. no tiene propiedades registradas a su nombre.

OTRA INFORMACION

Adicionalmente, confirmamos que no nos consta que la sociedad tenga incidencias judiciales.

A la fecha de este informe nos consta la existencia de 2 reclamaciones administrativas con la Seguridad Social, notificadas el 2 de febrero
2010 cuyos importes conjuntamente ascienden a 1.290,33 euros.

De todas formas hemos verificado, mediante consultas telefónicas y visitas físicas, que la sociedad continúa desarrollando su actividad en
el domicilio social arriba mencionado.

No disponemos de información financiera con posterioridad a dicha fecha. Las últimas Cuentas Anuales depositadas en el Registro
Mercantil son del ejercicio 2007 y fueron depositadas el 3 de noviembre de 2009 por las razones que desconocemos.

En el ejercicio 2007, Bolsos Orientales S.L. facturó 672,9 miles de euros, con un EBIT negativo de 1 miles de euros y un resultado neto de
16,9 miles de euros de pérdidas. A 31 de diciembre de 2007 presenta unos Fondos Propios negativos de 260 miles de euros.

Capital Social:

C/ Ali Bei, 11 BJ, 08010 Barcelona

Domicilio Social:

RPC es apoderado de la sociedad, conjuntamente con el Sr. Jianping Hu y la Sra. Huexiang Hu.

26/10/2000

Fecha de Constitución:

Bolsos Orientales S.L.
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De acuerdo con las fuentes consultadas las entidades españolas en las que RPC figura con algún cargo o interés económico son las
siguientes:

ENTIDADES VINCULADAS

Intereses económicos
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Comercio al por mayor de artículos de marroquinería
1
RPC es apoderado y socio del 53% de la sociedad, conjuntamente con Raquel Pallardó
Calatrava que ostenta el 47%.

Actividad:
Nº Empleados:
Socios / Administradores:

18.030,36 euros (ha habido 1 ampliación de capital desde su constitución).

La Sra
Sra. Haiyan Hu es apoderada de la sociedad desde noviembre de 2008
2008.
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De acuerdo con la consulta realizada a bases de datos que determinan la posible vinculación de individuos y sociedades con actividades
criminales o poco éticas, no se han detectado coincidencias con ninguna información o indicio de actividades ilícitas o criminales.

Linea Milano, S.L. no tiene propiedades registradas a su nombres. Asimismo, el local del domicilio social es propiedad de Pallardo
Patrimonial S.L., compañía de la cual detallamos su perfil a continuación.

OTRA INFORMACION

Adicionalmente confirmamos que no nos consta que la sociedad tenga incidencias judiciales
Adicionalmente,
judiciales.

A la fecha de este informe nos consta la existencia de 2 reclamaciones administrativas con el Ayuntamiento de Barcelona, ambas
notificadas en el año 2005.

7

CONFIDENCIAL

En el ejercicio 2008, Linea Milano S.L. facturó 234,2 miles de euros, con un EBIT de 1,4 miles de euros y un resultado neto de 0,7 miles
de euros de pérdidas (últimas Cuentas Anuales presentadas al Registro). A 31 de diciembre de 2008 presenta unos Fondos Propios de 82
miles de euros.
euros
De acuerdo con nuestras verificaciones esta empresa sigue desarrollando su actividad y se encuentra comercialmente vinculada a Bolsos
Orientales, S.L.

Capital Social:

C/ Rocafort, 67 – Local C-2 08015 Barcelona (Cataluña)

Domicilio Social:

Desde el 2 de julio 2008, RPC deja ser el Administrador Único a favor del Sr. Sheng Kun Hu.

15/01/1997

Fecha de Constitución:

Linea Milano, S.L.

ENTIDADES VINCULADAS

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

España
spa a ((2))
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España
spa a (3)

C/ Rocafort, 67-69 – Entresuelo 2ª 08015 Barcelona (Cataluña)
Tenencia y administración de patrimonios inmobiliarios, uso y arrendamiento de tales bienes.
La estructura accionarial es la siguiente: los esposos Rafael Pallardo Cabrelles (56%) y María Calatrava
Gascó (31%) y sus hijos Raquel Pallardó Calatrava (1%) y RPC con un 12%.
572.151,99 euros (ha habido 2 ampliaciones de capital desde su constitución, la última de ellas, en el
por Rafael Pallardo Cabrelles.
2001,, de 90.150 euros desembolsada en su totalidad en efectivo metálico p

Domicilio Social:
Actividad:
Nº Empleados:
Socios / Administradores:
Capital Social:

© 2009 KPMG, S.L., societat andorrana de responsabilitat limitada, membre de la xarxa KPMG de firmes independents, membres de la xarxa KPMG, afiliades a KPMG International, societat suïssa. Tots els drets reservats.
2010f19ygo2.pptx

De acuerdo con la consulta realizada a bases de datos que determinan la posible vinculación de individuos y sociedades con actividades
criminales o poco éticas, no se han detectado coincidencias con ninguna información o indicio de actividades ilícitas o criminales.

Pallardo Patrimonial, S.L. tiene 20 propiedades registradas a su nombre. De los cuales 11 son Parkings, 5 Apartamentos, 2 despachos, 1
trastero y 1 vivienda unifamiliar.

OTRA INFORMACION

Adicionalmente confirmamos que no nos consta que la sociedad tenga incidencias judiciales ni reclamaciones administrativas.
Adicionalmente,
administrativas

En el ejercicio 2008, Pallardo Patrimonial S.L. facturó 19,4 miles de euros, con un EBIT negativo de 14,2 miles de euros y un resultado
neto de 13 miles de euros de pérdidas (últimas Cuentas Anuales presentadas al Registro). A 31 de diciembre de 2008 presenta unos
Fondos Propios de 824,7 miles de euros.

26/05/1997

8

CONFIDENCIAL

PRIVADO Y

Fecha de Constitución:

Pallardo Patrimonial, S.L.

ENTIDADES VINCULADAS

Intereses económicos
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Hipoteca a favor de Bankinter SA en garantía de 16.467,73 euros de principal, con vencimiento el 10 de febrero de 2010.

La titularidad de esta propiedad está registrada a favor de RPC en un 50% y de María Aranzazu Martín Quintana en un 50%.

2. Plaza de parking número 37 en la C/Nicaragua 27-29, Barcelona, Cataluña.

Hipoteca a favor de Bankinter SA en garantía de 130.780,23 euros de principal, con vencimiento el 10 de febrero de 2010.

La titularidad de esta propiedad está registrada a favor de RPC en un 50%, y de María Aranzazu Martín Quintana en un 50%.

1. Vivienda de 88,76 m2 en C/ Nicaragua 27-29 3ª D, Barcelona, Cataluña.

PRIVADO Y

9

CONFIDENCIAL

Según información obtenida de los registros públicos consultados, RPC aparece como propietario de las siguientes propiedades:

PROPIEDADES VINCULADAS A RPC

Rafael
a ae Pallardo
a a do Calatrava
Ca a a a

Propiedades

427

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 16 • Informe KPMG Rafa Pallardó

URBANA. cupa una superficie construida de setenta y seis metros veinticuatro decímetros cuadrados,
con una terraza de cuatro metros noventa y tres decímetros cuadrados. Se compone de comedor
estar, cocina, tres habitaciones y dos baños.
URBANA. Ocupa una superfície construïda de setenta-quatre metres trenta-sis decímetres quadrats, i
està destinada a rebedor, menjador-sala d'estar, cuina, tres habitacions i dos banys, amb un balcó d'un
metre seixanta-sis decímetres quadrats.
URBANA. Habitatge porta número 7 de la planta baixa de la casa en construcció, de superfície vuitantaun metres setze decímetres quadrats útils.

Rocafort,67 - 69, Barcelona

Sepulveda, 61 - 63, Barcelona

Calle del Troc, 8, PUIGCERDÀ

l'Avinguda Catalunya, número 36, de Llívia.
PUIGCERDÀ
Carrer Puigmal, s/n, Llívia, paratge de Gorguja,
partida "Pla del Ro", PUIGCERDÀ
Rocafort,67 - 69, Barcelona

Rocafort,67 - 69, Barcelona

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

LOCAL DESPACHO

LOCAL DESPACHO

© 2009 KPMG, S.L., societat andorrana de responsabilitat limitada, membre de la xarxa KPMG de firmes independents, membres de la xarxa KPMG, afiliades a KPMG International, societat suïssa. Tots els drets reservats.
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LOCAL DESPACHO NUMERO DOS, sito en la planta entresuelo del Cuerpo de Edificación Menor, que
forma parte integrante del edificio sito en esta ciudad, calle de Rocafort, 67 - 69. Se compone de nave y
servicios. Mide una superficie útil de cuarenta y cuatro

URBANA. Local despacho que forma parte integrante del edificio sito en esta ciudad
URBANA
ciudad, calle de Rocafort,
Rocafort
67 - 69, Se compone de nave y servicios. Mide una superficie útil de cuarenta y seis metros, cincuenta
y cinco decímetros cuadrados.

p
es de ciento cuarenta y un metros,, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados,, de
URBANA. Su superficie
los que corresponden ciento treinta y dos metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados a la vivienda y
ocho metros, noventa y dos decímetros cuadrados a la

DEPARTAMENTO NUMERO VEINTISEIS.- LOCAL DESPACHO NUMERO TRES, sito en la planta
ENTRESUELO

DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN

PRIVADO Y
CONFIDENCIAL

TIPO

Según información obtenida de los registros públicos consultados, RPC aparece como propietario de la siguiente propiedad:

PROPIEDADES VINCULADAS A PALLARDO PATRIMONIAL SL

Pallardo
a a do Patrimonial
a
o a S.L.
S (1)
( )

Propiedades
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Plaza de Parking
URBANA. Plaça de garatge, ubicada a la planta soterrani de la casa en construcció situada a Llívia,
paratge
p
g de Gorguja,
g j p
partida "Pla del Ro", de superficie
p
quinze
q
metres quadrats
q
útils.
URBANA. Plaça de garatge, ubicada a la planta soterrani de la casa en construcció situada a Llívia, de
superficie quaranta-cinc metres quadrats útils.

Rocafort,67 - 69, Barcelona
Sepulveda, 61 - 63, Barcelona
Sepulveda, 61 - 63, Barcelona
NICARAGUA, 27-29, 3º D Barcelona
NICARAGUA, 27-29, 3º D Barcelona
NICARAGUA, 27-29, 3º D Barcelona
NICARAGUA, 27-29, 3º D Barcelona
NICARAGUA, 27-29, 3º D Barcelona
Carrer Puigmal, s/n, Llívia, paratge de Gorguja,
p
partida
"Pla del Ro", PUIGCERDÀ
Carrer Puigmal, s/n, Llívia, paratge de Gorguja,
partida "Pla del Ro", PUIGCERDÀ
Sepulveda, 61 - 63, Barcelona

Rocafort,67 - 69, Barcelona

URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR compuesta de semisótanos destinado a garaje, de superficie útil
Residencial Can Valls números 449, 454 y 451, de la
construida SESENTA METROS CUADRADOS, y planta baja de superficie útil construida CIENTO
illa de cases "Ñ", CALDES DE MONTBUI
TREINTA Y UN METROS CUADRADOS, edificada sobre parte de una porción de te

Parking
Parking
Parking
Parking
Parking
Parking
Parking
Parking
Parking

Parking
Parking

Trastero

VIVIENDA UNIFAMILIAR

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA
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URBANA. Trastero número SIETE en la primera planta de la casa sita en esta ciudad
URBANA
ciudad, calle Rocafort,
Rocafort 50 56 y calle Sepúlveda, 59 y al claflan formado en su cruce por ambas calles. Su superficie es de cuatro
metros veintiocho decímetros cuadrados.

Exclusiva para la colocación y guarda de un coche automóvil. Plaza 60 . Su superfice es de seis metros
cuarenta decímetros cuadrados

Plaza de Parking

Plaza de Parking

Plaza de Parking

Plaza de Parking numero 35.

Plaza de aparcamiento CIENTO CINCO; en la primera planta alta de la casa sita en esta ciudad, calle
Sepúlveda, 61 -63. Su superficie es de ocho metros, setenta y cinco decímetros cuadrados.

Excluisiva para la colocación y guarda de un coche automóvil. Plaza número ciento seis. Su superficie
es de ocho metros
metros, setenta y cinco decímetros cuadrados.
cuadrados

URBANA. Exclusiva para la colocación y guarda de un coche automóvil. PLAZA NUMERO CIENTO
CUATRO. Su superficie es de cinco metros treinta y cuatro decímetros cuadrados

DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN

PRIVADO Y
CONFIDENCIAL

TIPO

Según información obtenida de los registros públicos consultados, RPC aparece como propietario de la siguiente propiedad:

PROPIEDADES VINCULADAS A PALLARDO PATRIMONIAL SL

Pallardo
a a do Patrimonial
a
o a S.L.
S (2)
( )

Propiedades
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De acuerdo con la consulta realizada a bases de datos que determinan la posible vinculación de individuos y sociedades con
poco éticas en España,
p
no se han detectado coincidencias con ninguna
g
información o indicio de actividades
actividades criminales o p
ilícitas o criminales para estas sociedades y este individuo.

CENTRO BOLSOS XU SHENG, S.L. – Ex- Administrador Único

PROGRES IMPORT EXPORT, S.L. - Administrador

NEW MILLENIUM STYLE,
STYLE S.L.
S L – Administrador Único

• Jiamping Hu, figura con algún cargo o interés económico en las siguientes empresas españolas:

Jiamping Hu (apoderado de Bolsos Orientales SL nombrado el 23 de mayo 2007), que desfalcó en el 2007, 2,08 millones de dólares a
una empresa de propiedad estatal china, The China Nacional Light Industry Group Corp. Donde según se dice, el Sr. Hu utilizó esta
suma de dinero para pagar deudas en los casinos de Macau. A fecha del juicio, 9 mayo 2007, se recuperó sólo unos 276 miles de
dólares. Asimismo, se menciona que fue penalizado por la Administración China por un importe de 50 miles CNY. Debemos mencionar
que este nombre es bastante común en China y podría no referirse al apoderado en Bolsos Orientales SL.

• Según la información obtenida de nuestros servicios de prensa y de otras fuentes consultadas aparece una persona denominada

BOLSOS ORIENTALES SL

Sheng Kun Hu está empadronado en la calle 8 de Març en Mongat, Barcelona. En esta misma dirección también esta empadronado
Jianguan Yu, socio único y Administrador único de la sociedad Bolsos Orientales Málaga SL. En base a la información disponible, no
hemos encontrado ninguna vinculación directa entre esta última sociedad y Bolsos Orientales, S.L.

12

CONFIDENCIAL

PRIVADO Y

El único administrador de la sociedad Linea Milano SL es Sheng Kun Hu, que a su vez también es administrador de la empresa Bolsos
Orientales S.L..
SL

LINEA MILANO SL

Información
o ac ó adicional
ad c o a de otros
o os individuos
d d os aparentemente
apa e e e e relacionados
e ac o ados con
co RPC
C

Otros
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 Cabe mencionar, que a lo largo de nuestra búsqueda de información no hemos encontrado indicios o hechos sospechosos de actividad
ilícita o criminal acerca de RPC y sus familiares directos.

– Asimismo, el apoderado de Bolsos Orientales S.L., Jiamping Hu figura con algún cargo o interés económico en las siguientes
empresas españolas relacionadas con el comercio al por mayor: New Millenium Style, S.L. (Administrador Único), Progres Import
Export, S.L. (Administrador) y Centro Bolsos Xu Sheng (Ex-Administrador Único).

13

– RPC aparece vinculado
i
l d a varios
i ciudadados
i d d d chinos.
hi
El Sr.
S Sheng
Sh
K
Kun H
Hu es administrador
d i i t d ú
único
i d
de lla sociedad
i d d Li
Linea Mil
Milano S
S.L.
L y a su
vez administrador de la empresa Bolsos Orientales S.L..

 Otros

– Es propietario conjuntamente con su presunta pareja sentimental, María Aranzazu Martín Quintana, al 50% de una vivienda y una
plaza de parking en la C/Nicaragua 27-29 de Barcelona.

 Propiedades:

– Linea Milano, S.L. facturó en el ejercicio 2008 234 miles de euros. No hemos observado otra actividad empresarial directa vinculada a
RPC, excepto por la sociedad patrimonial de la familia, que ostenta 20 propiedades registradas a su nombre.

– RPC es socio y apoderado de Linea Milano , S.L. y apoderado de Bolsos Orientales S.L., ambas compañías relacionadas con el
comercio al por mayor de marroquinería. Aparentemente RPC empezó en el negocio de importación de productos relacionadas con
marroquinería en el año 1997 y en el 2000 se vinculó con socios de nacionalidad china.

 Interés económico y actividad empresarial:

Resumen de conclusiones en relación a Rafael Pallardo Calatrava (“RPC”)

Executive Summary
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DOCUMENT 17
International Center
of Economic Penal Studies

INTERNATIONAL CENTER OF ECONOMIC PENAL STUDIES
Asociación Académica y Consultiva Privada
SECRETARIA GENERAL PARA AMERICA LATINA
CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL

Octubre 23, 2007
LVO N° 010 (APDB)
De acuerdo a lo solicitado por la Sra. Isabel Sarmiento, representante de institución financiera
sediada en Andorra, se procedió a obtener información de las siguientes unidades:
-

Viktor Arhipovich Kanaykin
Spetsneftegaz Science & Production Association
DDC Limited

Resultado de encuesta respecto de unidades bajo análisis:
1) Viktor Arhipovich Kanaykin, debidamente focalizado en base a los datos proporcionados. Se
confirma como director de Spetsneftegaz Science & Production Association, socio controlador de
BHY CORP. (Compañía de búsqueda de hidrocarburos y Consultoría en planificación de
explotación), etc.
Esta persona carece hasta la fecha de antecedentes negativos relevantes en las Áreas de riesgo
consultadas, no existiendo a su respecto registros de fuente administrativa o judicial nacional o
internacional que la vinculen al momento, de modo directo y explícito con actividades ilícitas
susceptibles de generar riesgo corporativo por concepto de lavado de activos.
2) Spetsneftegaz Science & Production Association: Compañía dedicada a consultoría técnica y
construcción en materia de conservación, restauración, inspección y construcción de gasoductos. Ha
participado en proyectos y convenios en Rusia, Oriente (Kabal II), Brasil (Proyecto Parayá de
Petrobrás), Argentina (Acuerdo de Cooperación con Transportadora de Gas Argentino del Sur S.A.
- TGS), etc.

Pza. Independencia 811, P.B., Montevideo, CEP 11100, URUGUAY
Tel. (5982) 902 1515 Fax: (5982) 902 5454
E-mail: rcervini@guyer.com.uy

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

Información procedente de nuestros representantes ante Agencias de Control del Delito de los
Estados Unidos de América (Área 9 y 10 ± USA), Secretaría General de OIPC INTERPOL (Área 4
± Lyon), Secretaría General para Europa del Este, Secretaría Regional de OIPC INTERPOL (Área 5
± Buenos Aires) y Fuentes de la Procuraduría General del Estado Argentino, permite indicar a Uds.
que la persona física y empresas objetos de consulta han podido ser adecuadamente focalizadas en
base a los datos e información por cruce de variables originadas en las Áreas.

• DOCUMENT 17 • International Center of Economic Penal Studies

Cuyos demás datos surgen suficientemente explicitados en su mail del día de hoy.
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Esta firma carece hasta la fecha de antecedentes negativos relevantes en las Áreas de riesgo
consultadas, no existiendo a su respecto registros de fuente administrativa o judicial nacional o
internacional que la vinculen al momento, de modo directo y explícito con actividades ilícitas
susceptibles de generar riesgo corporativo por concepto de lavado de activos.
3) DDC LIMITED: Nuestras fuentes registran 22 compañías con nombre muy similar. Se piensa
que se trata de DESARROLLO DESIGN CONSULTANTS LIMITED (DDC) fundada en 1972 en
Suecia. Es considerada una de las 150 consultoras más importantes del mundo en materia de
proyectos para el gobierno y sectores privados referentes a viabilidad, investigación, impacto
ambiental, gestión de proyectos, supervisión y mantenimiento. Ha participado en la construcción de
gasoductos, carreteras, puentes especiales, estructuras de puertos y edificios. Sus primeras obras se
focalizan en Bangladesh. Hoy se encuentran en casi todo el mundo. Sociedad de sólido prestigio.

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA
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Carece hasta la fecha de antecedentes negativos relevantes en las Áreas de riesgo consultadas, no
existiendo a su respecto registros de fuente administrativa o judicial nacional o internacional que la
vinculen al momento, de modo directo y explícito con actividades ilícitas susceptibles de generar
riesgo corporativo por concepto de lavado de activos.

DOCUMENT 18
Informe Kroll DDC

Informe Sobre

DDC LIMITED
Para

Banca Privada de Andorra

Informe Final
Fecha: 22 de Febrero de 2008

AVISO DE USO RESTRINGIDO
Este informe fue preparado por Kroll Background Worldwide Limited (Kroll) a solicitud del Cliente, a
quien lo entregamos. El Cliente acuerda que los informes y la información recibidos de Kroll serán
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Nuestra Ref: BPA2702

Cualquier otro uso o comunicación, publicación y reproducción del informe o cualquier parte del
informe sin la autorización explicita de Kroll está prohibido. El cliente acuerda en indemnizar y dejar
fuera de cualquier daño a Kroll debida a cualquier asunto que pueda surgir como resultado de tal uso
no autorizado.

Privado y Confidencial

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

tratados como confidenciales y que están pensados solamente para su uso privado y exclusivo.
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1

INTRODUCCIÓN

Kroll Background Worldwide ha recibido una solicitud de la Banca Privada de Andorra para
elaborar un informe de Advanced KYC de Capital Intelligence sobre “DDC Limited” (“el
Sujeto”).
La investigación consiste en la búsqueda y análisis de información en fuentes abiertas y
públicas tales como aquella información que aparezca reflejada en archivos de prensa,
Internet, y cuerpos y órganos reguladores.
Nuestra investigación se centra en datos que constan en Las Islas Vírgenes Británicas con
la excepción de las búsquedas de Internet internacional tanto en los medios como en las
bases de datos de riesgo, compliance y de crimen, con carácter internacional.

1

DDC Limited
Fecha: 22 Febrero de 2008
Nuestra Ref: BPA 2702

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA
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Este informe es el resumen de nuestra investigación.
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2

EXECUTIVE SUMMARY

Materia
Informe de la Organización

Clasificación
Ámbar

Finanzas

N/A

Estado y Registro ante
Organismos Reguladores
Financieros
Búsqueda de Bases de Datos de
Riesgo, Conformidad Normativa
y de Crimen
Medios de Comunicación
Internet

Verde

Investigación adicional

Verde

Verde

Ámbar
Ámbar

Comentarios
Información disponible sobre la empresa
muy limitada
No disponible para el dominio público
“Registered Agent” del Sujeto autorizado
con British Virgin Islands Financial
Services Commission
No se encontró ninguna referencia al
Sujeto.
No se pudo confirmar perfil mediático
No se pudo confirmar un perfil de
Internet
Información sobre “Spetsneftegaz NPO”
y Viktor Kanaykin identificada a través de
búsquedas en Internet.

Comentarios:

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA
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No se encontró a información considerada potencialmente adversa a lo largo de la
elaboración de este informe. Sin embargo, la información referente al Sujeto disponible en el
dominio público fue muy limitada.
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Adviértase que no se pudo obtener información financiera referente al Sujeto o información
sobre los directores del la empresa debido a no estar obligado a facilitar esta información al
estar registrado en las Islas Vírgenes Británicas.
Adviértase que información referente a los directores del Sujeto puede ser obtenida
mediante consentimiento escrito de dichos individuos.
Nuestras fuentes no identificaron ningún vínculo entre “DDC Limited” y Viktor Kanaykin,
tampoco se identificó ninguna vinculación entre “DDC Limited” y “Spetsneftegaz NPO”.
Adviértase que no se pudo identificar un perfil en los medios ni en Internet referente al
Sujeto.
Nuestras fuentes identificaron al sujeto como registrado bajo el “registered agent” “Mossack
Fonseca & Co (B.V.I) Ltd.”, incorporado en Tortola (IVB) con fecha de incorporación de 10 de
octubre de 2002. El último pago de licencia se realizó el 18 de Octubre de 2007.
2

DDC Limited
Fecha: 22 Febrero de 2008
Nuestra Ref: BPA 2702

Investigación adicional identificó a “Spetsneftegaz NPO” como una empresa rusa de primer
orden, especializada en el ámbito de limpieza y detección de fallos en oleoductos tanto de
gas como de petróleo. Acudir al anexo 2 para más información.
Además se identificó a Viktor Kanaykin como Director General de “Spetsneftegaz NPO”, sin
embargo no se identificó vínculo entre este individuo y “DDC Limited”. Acudir al anexo 2 y 3
para más información.
Recomendaciones:
Recomendamos que el Cliente pida al Sujeto que facilite información adicional y evidencia
que pueda verificar sus actividades, empresas vinculadas y licencias obtenidas y/o que el
Cliente contrate los servicios de Business Intelligence & Investigations para realizar un
informe de Due Diligence con el fin de obtener una mayor y más detallada información para
la toma de decisión. Más información sobre los servicios de Business Intelligence &
Investigations disponible a petición del Cliente.
Con la obtención de consentimiento firmada de los directores del Sujeto se puede realizar
una búsqueda de sus cargos (“directorships”) mantenidos en las Islas Vírgenes Británicas.

3
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Acudir al informe para más información.
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3

DDC LIMITED

3.1

Informe de la Organización
3.1.1

Datos de Identificación

Nombre Legal:
“DDC Limited”
Domicilio:
“Mossack Fonseca & Co (B.V.I) Ltd”
Akara Bldg.
24 De Castro Street,
Wickhams Cay
Road Town
Tortola
British Virgin Islands
Nuestras fuentes identificaron a esta dirección como domicilio del Sujeto. Sin embargo, el
Sujeto esta registrado bajo el “registered agent 1” “Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.”
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Una comprobación inversa2 de este domicilio no identificó al Sujeto como operando desde la
dirección arriba mencionada3.
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Sin embargo, se encontró un gran número de empresas como registradas bajo el nombre del
“registered agent” “Mossack Fonseca & Co (B.V.I.) Limited”. Entre ellos se incluyeron
“International Intelligence S.A.” 4, “Ever-glory Enterprises (H.K.) Ltd”5, “Old Filed Capital
Investments Inc”6, “InterAqua Incorporated” 7, “Bocom Venture Inc”8, “Reiter Investments
Ltd”9.

1

Este registered agent consiste en que “DDC Limited” contratan los servicios de una agencia local para gestionar
asunto legales que tengan que ver con el registro de una empresa internacional (International Business Company)
en las Islas Vírgenes Británicas con el fin de poderse beneficiar de establecer una empresa en dicha localización.
2

Se realiza mediante la búsqueda en Internet utilizando el domicilio como término de búsqueda.

3

Fuente: http://dgaj.salud.gob.mx

4

Fuente: www.slyspy-shop.com

5

Fuente: www.secinfo.com

6

Fuente http://oldfieldcapital.com

7

Fuente: http://www.vbinstitute.org

8 Fuente: http://library.consusgroup.com
9 Fuente: www.ukrdzi.com.ua

4
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Dirección Adicional(es):
Nuestras fuentes no identificaron ninguna dirección o sucursal adicional referente al Sujeto.
Teléfono:
Nuestras fuentes no identificaron ningún número de teléfono referente al Sujeto 10.
Fax:
Nuestras fuentes no identificaron ningún número de fax referente al Sujeto 11.
E-mail:
Nuestras fuentes no identificaron ningún e-mail referente al Sujeto 12.
Página Web:
Nuestras fuentes no identificaron ninguna página Web corporativa referente al Sujeto.
Datos Oficiales de La Empresa

Número de Registro:
Fecha de Incorporación:
Lugar de Incorporación:
Estatus:

Directores / Principales
• DOCUMENT 18 • DDC Kroll

3.1.3

517001
10 de Octubre de 2002
Tortola, IVB
Activo: La última licencia fue pagada el 18 de Octubre de 2007

Una Internacional Business Company (IBC) como es el caso del Sujeto, no está obligada a
facilitar este tipo de información. Por lo tanto no fue posible identificar información referente
a los directores del Sujeto. Nótese que esta información se puede obtener con una
autorización firmada del individuo.

10

Adviértase que si se pudo identificar el teléfono de contacto del Registered Agent siendo: 1-284-494-4840

11

Adviértase que si se pudo identificar el número de fax del Registered Agent siendo: 1-284-494-4841

12

Adviértase que si se pudo identificar al e-mail del Registered Agent siendo: general@mossfon-bvi.com

5
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3.1.4

Acciones

Capital Autorizado:
Número de acciones:
Valor de la acciones:
3.1.5

50.000 USD
50.000
1 USD

Operaciones

Nuestras fuentes identificaron al Sujeto como una Internacional Business Company (IBC)13,
y como tal no le está permitido a llevar a cabo su actividad en las Islas Vírgenes Británicas.
Las Investigaciones realizadas por nuestras fuentes en el ámbito local no pudieron
establecer la extensión de las actividades del Sujeto o dónde tienen lugar sus operaciones.
Además de no poder llevar a acabo ninguna actividad comercial en las Islas Vírgenes
Británicas, no puede llevar a cabo las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)
3.1.6

Llevar a cabo negocios con personas residentes en las Islas Vírgenes Británicas.
Tener propiedades en las Islas Vírgenes Británicas.
Llevar a cabo actividades bancarias o monetarias de cualquier tipo.
Llevar a cabo actividades como empresa aseguradora o reaseguradora.
Entidades Relacionadas

Nuestras fuentes no identificaron a ninguna entidad relacionada con el Sujeto.
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3.1.7
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Información Bancaria

No se pudo obtener información bancaria referente al Sujeto. Sin embargo, según nuestras
fuentes no existen hipotecas o cargos registrados en contra del Sujeto.
3.2

Finanzas

Las Internacional Business Companies (IBC) de las Islas Vírgenes Británicas no están
obligadas a publicar información financiera.

13

Empresa con actividad internacional.
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Estado y Registro ante Organismos Reguladores Financieros 14

3.3

El registered agent para “DDC Limited” (“Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd”) esta listado
dentro de la página de British Virgin Islands Financial Services Commission como Authorised
Registered Agent. Detalles:
“Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.”
Mrs. Rosemarie Flax
P.O. Box 3136
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
TEL.: 1-284-494-4840
FAX: 1-284-494-4841
e-mail: general@mossfon-bvi.com
Búsqueda de Bases de Datos de Riesgo, Conformidad Normativa y de
Criminales 15

3.4

No se encontró ninguna referencia bajo el nombre de “DDC Limited” en ninguna de las
bases de datos consultadas.
Búsqueda y Análisis de los Medios de Comunicación Internacionales16

3.5

Las búsquedas fueron realizadas utilizando los siguientes términos de búsqueda:
Limited
y Viktor Kanaykan
y Victor Kanaykan
y Viktor Kanaykin
y Victor Kanaykin
y Viktor Kanaykyn
y Victor Kanaykyn
y Viktor Kanaikin
y Victor Kanaikin
y Spetsneftegaz
y Spetsneftgaz

14

Fuente: www.bvifsc.vg

15

Fuentes alimentadas por cuerpos internacionales de aplicación legal, cuerpos gubernamentales y reguladores.
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DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC

16

Las búsquedas en los medios internacionales ofrecen una amplia cobertura de las publicaciones más
importantes del mundo; además de consultar las fuentes de idioma Inglés, las búsquedas incluyen artículos de
publicaciones en el idioma local y artículos en el idioma local traducidos al Inglés. Por favor, adviértase que la
fiabilidad de los medios de comunicación no se puede garantizar.

7
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Debido a la prevalencia del término “DDC”, la búsqueda tuvo que ser refinada usando los
identificadores secundarios detallados anteriormente. Adviértase que una búsqueda
realizada utilizando el término “DDC” y una serie de palabras con enfoque adverso obtuvo
una cantidad de resultados inmanejable por lo que no fue posible consultar todos los
resultados.
No se encontró un perfil en los medios de comunicación internacionales referente a “DDC
Limited”.
Se encontró un número de “possible matches” en el nombre del Sujeto. Tales referencias
relacionaban a: “DDC limited” (empresa energética en Italia), “DDC Limited” propietaria de
“Oare plc” (Inversiones, Irlanda), “DDC Limited” (con domicilio 16 Grosvenor Street,
Londres).
Acudir abajo para más información:
3.5.1

Govt to import 1.20-lakh-ton diesel from India17

En este artículo se identificó un possible match, en el que se indica la intención del Gobierno
de Italia de importar grandes cantidades de diesel desde la India para mitigar la crisis
energética así como una serie de medidas adicionales.
Según el artículo, se aprobó la propuesta para la creación de un consorcio basado en Italia
entre “ELC Electroconsult S.P. a.”, y de la “DDC Ltd” (una empresa local); el Gobierno
Italiano aportaría 1,1 millones de euros a este consorcio mediante créditos blandos.
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“The government will now import 1.20-lakh-ton diesel from India at a cost of Tk 462.33 crore
for this calendar year to meet the domestic demand for the petroleum fuel.
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“In another major step-meant for alleviating power crisis--the interim government Sunday
approved a scheme for rehabilitation of unit-3 of the Karnaphuli hydropower plant at a cost of
Tk 128.58 crore.
“The Advisors Committee on Public Purchases (ACPP) gave the go-ahead to the two
measures-apparently accelerating executive decisions on remedies for problems affecting
public life….”
“…For the same project, another proposal for the appointment of another Italy-based
consultant, Consortium of ELC Electroconsult S. P. a., and the local DDC Ltd. at a cost of Tk
10.31 crore was approved. The Italian government will provide 1.1 million Euro for the project
as soft loan. “
17

United News of Bangledesh (11 de febrero 2007)
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3.5.2

Completed International Transactions18

En este artículo se encontró un possible match, en el cual se indica el interés en la
adquisición por parte de “Oare plc” (nueva subsidiaria de “DDC Ltd” en Inglaterra) de Wardell
Roberts y las condiciones de esa posible adquisición 19
“Deal Value (FFR mm): 691.2
Deal Value (US$ mm): 130.0
“Terms
Standard Products Co. acquired Standard Products Industriel for 691.2 million French francs
($ 130 million US) in cash. The transaction was approved by the French government and the
board of Standard Products Co.
“Wardell Roberts plc
“Country: Ireland
Business: Whl groceries, related products
Advisor: Morgan Grenfell & Co. Ltd.
“Acquiror: Oare plc (DDC Ltd.)
Country: United Kingdom
Business: Investment firm
Advisor: AIB Corporate Finance
Deal Value (IR mm): 11.8
Deal Value (US$ mm): 19.5

“Stock Premiums (in %)
One day before: 16.28
“Terms
Oare, a newly-formed subsidiary of DCC, declared unconditional its recommended tender to
offer to acquire the remaining 70% interest in Wardell Roberts valued at 11.75 million Irish
punt ($ 19.55 million US). Oare offered .75 punt ($ 1.25) in cash per Wardell ordinary share,
or shareholders could choose a loan note alternative. As a pre-condition, Oare received

18

Mergers & Acquisitions Report (15 de Febrero 1993)

19

por favor adviértase que existe una variación del nombre a lo largo del artículo, refiriéndose en principio a “DDC
Ltd” y posteriormente a “DCC Ltd”.

9
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“Deal Multiples
Offer price: IR 0.75
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irrevocable undertaking for 9.5 million shares. Oare, including shares tendered, held 88.4%
of Wardell. Wardell's management would hold a 20% stake in Oare.”
3.5.3

Row As 'Tycoon' Aged Tycoon Aged 22 Holes Up In £4.2m Mansion20

En este artículo se encontró un possible match, indicándose una relación entre una empresa
llamada “DDC Limited” y su propietario: Spencer Trethewy (perteneciente al ámbito del fútbol
profesional en Inglaterra)
“Self styled property whizzkid Spencer Trethewy, once self-proclaimed saviour of Aldershot
Football Club, --was today holed up in a locked back room at an empty £4.2 million mansion.
Trethewy, whose claim in 1990 to be the teenage saviour of Aldershot collapsed amid
acrimony and unpaid debt, was sitting tight inside the home, which is up for sale.
The 22-year-old former public schoolboy claims he has a legal right to live in the sixbedroom, six-bathroom property, which is opposite Virgin boss Richard Branson's house in
Holland Park, one of London's most desirable districts…”
“Trethewy's company DDC Limited gives addresses at 16 Grosvenor Street, Mayfair - for
which he says he has signed a £100,000 lease to start next month - and at the Holland Park
mansion.
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“Other company names he uses are Whitney Paine plc and Euroacre Properties.
He also gives a home address at Church Street, Weybridge, Surrey, and claims a main
residence in Barbados.
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“Trethewy first grabbed the headlines as a 19-year-old in August 1990, when he announced a
£200,000 scheme to rescue ailing Aldershot football club, which was facing liquidation.
He claimed to have played football for Nottingham Forest, although no one at the club
remembered him…”
Los artículos completos estarán disponibles a petición del Cliente.

20

Evening Standard (11 de Febrero 1993)
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Búsqueda y Análisis de Referencias en Internet21

3.6

Las búsquedas fueron realizadas utilizando los siguientes términos de búsqueda:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC
DDC

Limited
y Viktor Kanaykan
y Victor Kanaykan
y Viktor Kanaykin
y Victor Kanaykin
y Viktor Kanaykyn
y Victor Kanaykyn
y Viktor Kanaikin
y Victor Kanaikin
y Spetsneftegaz
y Spetsneftgaz

Debido a la prevalencia del término “DDC”, la búsqueda tuvo que ser refinada usando los
identificadores secundarios detallados anteriormente. Adviértase que una búsqueda
realizada utilizando el término “DDC” y una serie de palabras con enfoque adverso obtuvo
una cantidad de resultados inmanejable por lo que no fue posible consultar todos los
resultados.
Todas las referencias encontradas fueron de carácter neutral o positivo y no se encontró
nada potencialmente adverso.

Por favor acudir debajo para más información sobre referencias seleccionadas:

21

Por favor, adviértase que la fiabilidad de las referencias en Internet no se puede garantizar.
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Adviértase que se encontró un serie de perfiles con clasificación de possible / unlikely
matches con respecto al Sujeto. Tales perfiles encontrados se referían a: “Davies Design
and Construcción Limited” (UK) (razon social DDC Limited), “DDC Limited” (Japon), “D.D.C.
Measure Limited” (China).
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De los perfiles encontrados con el nombre de “DDC Limited” no se pudo verificar que ningún
confirmed match que se refiriera al sujeto.
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3.6.1

www.alibaba.com22

Se encontró referencia possible match al Sujeto en Japón con los siguientes datos:
Company Name:
Business Type:
Product/Service:
Company Address:
No. of Total Employees:
Year Established:
Legal Representative/Business
Owner:
Main Markets:

Total Annual Sales Volume:
3.6.2

“DDC Limited Japan”
Trading Company
Games, Digital Cameras, Personel Computer, Fashion
Products
Nakaku Osu 3-14-55, Nagoya, Aichi Ken Japan, Japan
5 - 10 People
2001
Kato Makoto
North America, South America, Eastern Europe, Southeast
Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western
Europe
Below US$1 Million

http://ddctrade.en.worldtre.com23
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Se encontró referencia possible match al Sujeto en China con los siguientes datos:
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Registration Date:
Buyer / Seller in Worldtre:
Business Type:
Year established:
Employees total:
Annual revenue:
Company:
Country:
Homepage:
Contact:

2006-11-9 (Year-Month-Date)
Seller
Manufacturer
2002
11 – 50
USD 500,001 - 1,000,000
“DDC limited”
China
www.ddctrade.com
Mr.Dai Daochen

22

Alibaba: Directorio online de empresas dedicadas al comercio internacional.

23

World Tre - directorio online de empresas dedicadas al comercio internacional.
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3.6.3

www.ddclimited.com24

En un unlikely match se encontró referencia a una empresa de construcción y diseño con
base en el Reino Unido (razon social “DDC Limited”).
En su página Web esta empresa se describe como una empresa dedicada al diseño y la
construcción cuyos principales clientes son organizaciones aunque también admiten trabajos
particulares si ha sido contratado anteriormente un arquitecto.
“Davies Design and Construction Limited (trading as DDC Limited) are based in South
London and work primarily within the Greater London area.

24

Página corporativa de Davies Design and construction Limited.
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“Our principal clients are commercial organizations, and typical project sizes are from
£50,000 to £1,000,000. We undertake all construction works from foundations to curtains.
We do not undertake domestic projects, except where an Architect or Surveyor is involved.”
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ANEXO 1: CRITERIOS PARA LOS “MATCHES”
Identificadores secundarios confirman que la información encontrada se
refiere al investigado (fecha de nacimiento/ domicilio).

Probable

Referencia al nombre del investigado con algún identificador secundario
que indica que la información encontrada se refiere al investigado
(ocupación/ actividad comercial).

Possible

Referencia al nombre del individuo pero información secundaria no tiene
relación evidente con el investigado o no hay información secundaria
dentro de la información encontrada.

Unlikely

Referencia a un nombre similar del investigado pero la información
secundaria no tiene relación evidente con el investigado o no hay
información secundaria dentro de la información encontrada.

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA
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Confirmed
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ANEXO 2 – REFERECIAS EN INTERNET SOBRE SPETSNEFTEGAZ
www.ppsa-online.com25
En esta página Web se encontró información referente a la empresa “Spetsneftegaz NPO”,
en la que se describe como una empresa rusa de primer orden especializada en la limpieza
de oleoductos y en la detección de sus posibles fallos mediante el uso de tecnología
electromagnética. Dicha empresa fue fundada en 1991.
“Spetsneftegaz Scientific & Production Association (NPO) Joint Stock Company was founded in
1991 and is one of the leading Russian in-line inspection service companies.
“The company develops and produces high resolution MFL and TFI magnetic ILI intelligent pigs,
electronic caliper logging tools and cleaning pigs (bi-directional pigs, caliper cleaning pigs,
magnetic preparation pigs, magnetic cleaning pigs, universal pigs) for in-line inspection of oil and
gas pipelines up to 56? in diameter.
“Spetsneftegaz provides ILI services in Russia, CIS and other countries. Assessment of defects,
fitness for purpose of inspected pipelines, prioritisation of repairs are performed according to
international standards. The company carries out up to 16000km magnetic in-line inspections per
year.
“ILI technology developed by Spetsneftegaz, makes it possible to detect, locate and size all types
of defects and features of main oil and gas pipelines.”
www.spetsneftegaz.com

26

En esta página web se encontró los datos de contacto de la empresa “Spetsneftegaz NPO”,
siendo ésta su home page.

Página oficial del Pigging Products and Services Association.

26

Página corporativo de Spetsneftegaz NPO
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“Spetsneftegaz NPO JSC
12A, Ulitsa Bolshaya Ostroumovskaya, 107014, Moscow, Russia
Tel: (7) (095) 268 08 14
Fax: (7) (095) 269 11 07
E-mail:
info@spetsneftegaz.com
E-mail:
kiselevsergey@yandex.ru
Contact (Sales & PPSA): Boris I Miroshnichenko
Contact (Sales & PPSA): Mrs Olga A Cherkashina”
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www.ppsa-online.com 27
Se encontró en esta página Web referencia sobre un documento realizado por Victor
Kanaykin, entre otros, mediante el cual se demuestra los estudios realizados por
investigadores de “Spetsneftegaz NPO” en el cual utilizan la energía electromagnética en la
conservación de oleoductos etc. También se incluye un final ofrecimiento para colaboración
con otras empresas e instituciones en este aspecto.
www.rustocks.com28
En esta página Web se encontró noticias sobre un acuerdo entre “Gazprom”, “Spetsneftegaz
NPO” y “Transportadora de Gas del Sur S.A.” para compartir conocimientos en un protocolo
de Intenciones para futuras actividades comunes. Asimismo se identificó a Víctor Kanaikin
como Director General de “Spetsneftegaz NPO”.
“Encabezamiento: Gazprom, Spetsneftegaz and Transportadora de Gas del Sur S.A. sign
Protocol of Intentions
“Bogdan Budzulyak, Gazprom’s Management Committee Member and Head of the
Company’s Gas Transportation, Underground Storage and Utilization Department, Viktor
Kanaikin, General Director of the Spetsneftegaz Science & Production Association and Jorge
Atilio Bonetto, Vice President of the Argentian Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)
company signed the Protocol of Intentions fixing prospects of further joint technical
cooperation.”
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www.iploca.com29
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En esta página Web se identificó a “Spetsneftegaz NPO” como miembro de IPLOCA, dicha
asociación promueve la puesta en común de ideas entre sus miembros para facilitar las
oportunidades de negocio y para promocionar los más altos estándares en la industria de
oleoductos.

27

Página oficial del Pigging Products and Services Association.

28

Página oficial de RU Stocks (proveedor de información sobre mercados y bolsa en Russia).

29

Página oficial de IPLOCA.
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ANEXO 3 – REFERENCIAS EN INTERNET SOBRE VICTOR KANAYKIN
www.clarion.org30
En esta página Web, dedicada a publicaciones y eventos técnicos (sector de energía), se
identificó a Viktor Kanaykin como uno de los autores del libro titulado “Pipeline Pigging,
Integrity Assessment & Repair Conference Proceedings 2004”
www.clarion.org31
En esta página Web, dedicada a publicaciones y eventos técnicos (sector de energía), se
identificó a Viktor Kanaykin como ponente en unas conferencias y cursos sobre Oleoductos
y su problemática.

30

Página oficial de Clarion

31

Página oficial de Clarion
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- End of Report -
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DOCUMENT 19
World Check 19-01-16 Sr. Kanaykin
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DOCUMENT 20
Nota verbal agost 2014
Consolat General
dels Estats Units d’Amèrica

CONSOLAT GENERAL DELS
ESTATS UNITS D’AMÈRICA
BARCELONA

26 d’agost del 2014

M.I. Sr. Gilbert Saboya
Ministres d’Afers Exteriors
Govern d’Andorra
C/ Prat de la Creu, 62-64
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Benvolgut Ministre,
Adjunt trobareu una nota verbal i un document oficiós (non-paper) en relació
a l’ordenament jurídic andorrà sobre lluita contra el blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme.
Us saluda atentament,
[Figura una signatura il·legible]
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Tanya C. Anderson
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CONSOLAT GENERAL DELS
ESTATS UNITS D’AMÈRICA

NOTA VERBAL

A petició de l’Ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Madrid, el Consolat
General a Barcelona saluda atentament el Ministeri d’Afers Exteriors del
Principat d’Andorra i té l’honor de cridar l’atenció del Ministeri sobre el
document oficiós (non-paper) adjunt sobre l’ordenament jurídic andorrà de
lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
En nom de l’Ambaixada, el Consolat General reitera al Ministeri el testimoni
de la seva més alta consideració.

Consolat General dels Estats Units d’Amèrica
Barcelona, 26 d’agost del 2014
[Figura el segell del Consolat General dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona]
[Figura una signatura il·legible]
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Ordenament jurídic andorrà de lluita contra el blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme.

En concret, sembla que actors il·lícits estan utilitzant Andorra com a centre
clau per invertir en el sistema financer internacional ingressos il·lícits. Tal
com s’ha pogut veure en articles de premsa, el novembre del 2013 els Països
Baixos i Espanya van desmantellar les activitats de blanqueig de capital d’una
xarxa que havia dipositat aproximadament 16 milions d’Euros provinents del
tràfic de drogues en comptes bancaris d’Andorra. Demanem a les autoritats
andorranes que es mantinguin vigilants pel que fa a l’amenaça que
representa el blanqueig de capitals i especialment la que representen les
organitzacions criminals internacionals i els traficants de drogues.
De conformitat amb els estàndards internacionals, els països haurien de
disposar de mesures per detectar el transport físic de divises. MONEYVAL ha
observat que la manca de mesures per informar dels moviments
transfronterers de divises crea vulnerabilitats en l’ordenament jurídic
andorrà de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del
terrorisme (AML/CTF). Instem al govern d’Andorra a que posi en marxa, tant
aviat com sigui possible, les mesures necessàries recomanades per
MONEYVAL per tal de posar remei a aquestes deficiències.
En la majoria de països membres de MONEYVAL existeixen també requisits
per notificar les transaccions que es realitzen en efectiu per tal que les
institucions financeres informin si es realitzen dipòsits o es retiren diners per
sobre d’un cert llindar. De conformitat amb les conclusions de l’informe
MONEYVAL, la manca d’aquests requisits per dipòsits en efectiu a les
institucions financeres andorranes permet que actors il·lícits ingressin diners
en efectiu al bancs andorrans i els transfereixin arreu del món – amb un
control regulador i supervisor limitat- Aquest tipus d’activitat planteja una
amenaça al sistema financer internacional.

3

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

Tot i que celebrem els avenços en el vostre ordenament jurídic sobre la lluita
contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (AML/CTF en
les seves sigles en anglès), que inclouen la creació de l’Institut Nacional
Andorrà de Finances (INAF) i la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra
(UFIAND), ens segueix preocupant que actors financers il·lícits estiguin
explotant vulnerabilitats de l’ordenament jurídic andorrà en matèria de lluita
contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (AML/CTF).
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Reconeixem que el vostre Govern, al llarg dels darrers set anys, ha realitzat
progressos en el reforçament de l’ordenament jurídic andorrà de lluita
contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (AML/CTF en
les seves sigles en anglès).
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També ens preocupa el fet que a Andorra la supervisió global de les
institucions financeres, bancàries i no bancàries, inclosos els negocis de
serveis financers, queda per sota dels estàndards internacionals. Instem al
vostre govern a posar remei a qualsevol mancança en el sistema global de
supervisió financera.
Esperem que el vostre govern prengui en consideració aquestes
recomanacions. A l’espera de rebre notícies de les autoritats andorranes i de
col·laborar amb vostès en la promoció d’aquests objectius,
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Per causa de les vulnerabilitats específiques identificades a Andorra quant al
dipòsit de diners en efectiu, els EEUU us insten a considerar seriosament la
viabilitat i la utilitat d’un sistema per mitjà del qual els bancs i altres
institucions i intermediaris financers informin de tots els dipòsits i
disposicions de diners en efectiu, tant nacionals com internacionals i que
superin un import determinat, a una agència nacional central amb una base
de dades informatitzada. Aquesta base de dades es posaria a disposició de les
autoritats competents per a ésser utilitzada en casos de la lluita contra el
blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Tot plegat sotmès a
estrictes mesures de salvaguarda per garantir l´ús apropiat de la informació.
Creiem que aquestes mesures conjuntament amb informació sobre els
moviments transfronterers de diners en efectiu, representarien un pas
important per ajudar a les institucions financeres i al govern d’Andorra a
identificar ingressos il·lícits.
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L’operació va tenir lloc el 6 de novembre de 2013 de manera simultània en
els tres països i fou duta a terme als Països Baixos per la Policia Nacional
holandesa, a Andorra pel jutge instructor, el fiscal general i la Policia
d’Andorra, i a Espanya pels jutges instructors de Villajoyosa (Alacant) i
Marbella amb l’assistència de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional sota la
coordinació del delegats de cooperació internacional de les fiscalies d’Alacant
i Màlaga.
El setembre del 2013 es va celebrar a Eurojust una reunió de coordinació
entre els Països Baixos, Espanya i Andorra. Es va establir un centre operatiu
de coordinació pel dia de l’operatiu, gestionat per les delegacions holandesa i
espanyola amb l’assistència de la Unitat d’anàlisi de casos.
El Sr. Koen Hermans, Adjunt del membre nacional pels Països Baixos va
comentar: “ Aquest és un excel·lent exemple d’un cas ben preparat que ha
tingut un desenllaç exitós. L’èxit de l’operació palesa com pot ser de valuosa
l’assistència d’Eurojust a l’hora de coordinar i de donar suport a les autoritats
judicials dels Estats Membres i de facilitar la cooperació amb Estats tercers.
Juntament amb Andorra, un Estat no Membre, hem enviat un missatge fort
dient que els delinqüents no estan segurs si s’amaguen fora de la Unió
Europea”.
En una perspectiva més àmplia, en el decurs dels darrers anys el Principat
d’Andorra ha realitzat progressos importants en el seu sistema de lluita
contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (AML/CFT),

5
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El govern d’Andorra vol aprofitar aquesta oportunitat per comentar i afegir
algunes informacions valuoses pel que fa als articles de premsa mencionats
en la part inicial del non-paper. Un cas publicat a la premsa s’utilitza com un
exemple de blanqueig de capitals a través d’entitats financeres andorranes.
Andorra considera que aquest cas és, de fet, un bon exemple del compromís
de les institucions andorranes amb la lluita global contra el blanqueig de
capitals. Tal com es menciona en el lloc web d’Eurojust, - Eurojust ha donat
suport i ha coordinat a les autoritats judicials i policials dels Països Baixos,
Andorra i Espanya en l’Operació “Sunbird”, una operació conjunta exitosa per
desmantellar activitats de blanqueig de capitals.
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El govern d’Andorra pren bona nota de la Nota Verbal 151/2014 enviada el
dia 26 d’agost del 2014 i que incloïa un document oficiós (non-paper) relatiu
a l’ordenament jurídic andorrà de lluita contra el blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme. Primer que tot, i havent considerat atentament
les recomanacions mencionades en el non-paper, el govern d’Andorra vol
expressar el seu agraïment per la preocupació i el treball realitzat pels Estats
Units d’Amèrica per tal de fomentar la nostra lluita comuna contra els
ingressos i beneficis il·lícits.
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cosa que ha quedat palesa sos en diverses avaluacions de Moneyval, incloses
en el recent informe sobre la 4a avaluació mútua d’Andorra que fou aprovada
pel Plenari de Moneyval el 31 de març del 2014.
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El non-paper sembla estar basat en l’informe de la 4a avaluació mútua de
Moneyval aprovat el 8 de març del 2012. Des de llavors el Principat
d’Andorra ha introduït importants esmenes legislatives de conformitat amb
les recomanacions fetes per l’equip d’avaluació de Moneyval i amb els
compromisos adquirits en el marc de l’Acord Monetari signat amb la Unió
Europea, aprovat pel Parlament d’Andorra el 24 de novembre de 2011,
publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el 22 de desembre
del 2011 i que va entrar en vigor el dia 1 d’abril del 2012.
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En base a l’article 8 de l’Acord Monetari, “Andorra es compromet a adoptar
totes les mesures apropiades mitjançant transposició directa o eventualment
mitjançant l’adopció de mesures equivalents, per tal d’aplicar els actes
jurídics i les normes de la Unió Europea relacionats en l’annex d’aquest Acord
en els àmbits de: (....) prevenció de blanqueig de capitals (...)”
Cal destacar que entre els actes jurídics de la Unió Europea transposats i
aplicats en la legislació andorrana mitjançant la Llei 20/2013, de 10
d’octubre, esmenant la Llei de cooperació penal internacional i de lluita
contra el blanqueig de diners i contra el finançament del terrorisme, de 29 de
desembre de 2000 (“LCPI”) hi ha la Directiva 2005/60/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 26 d’octubre del 2005 sobre la prevenció de la
utilització del sistema financer per blanquejar diners i finançar el terrorisme
i el Reglament (CE) núm. 1889/2005 del Parlament Europeu i del Consell de
26 d’octubre del 2005 sobre control de diners en efectiu que entren o surten
de la Comunitat.

La Llei 20/2013 suara esmentada va entrar en vigor el 31 d’octubre del 2013
i des de llavors qualsevol persona física que entri o surti del país amb 10.000
EUR o més ha de declarar aquest import a la Duana andorrana. Sense
perjudici de l’obligació de declarar si els diners en efectiu són sospitosos
d’estar relacionats amb el blanqueig de capitals o el finançament del
terrorisme. Els funcionaris duaners han d’informar d’aquest fet a la Unitat
d’Intel·ligència Financera (UIF) i a la Policia.
Tot i que Andorra encara no ha posat en pràctica un sistema de notificació
per a les transaccions en efectiu, igual que altres petites jurisdiccions,
voldríem destacar que les entitats financeres andorranes són conscients del
risc que poden suposar les transaccions en efectiu i s’aplica un control
especial, i si apareix qualsevol sospita de blanqueig de diners o de
finançament de terrorisme llavors s’informa immediatament de la transacció

6

a la UIF en el marc del procediment de notificació de transaccions sospitoses.
Així mateix, la UIF, en la seva qualitat d’òrgan supervisor, ha emès
comunicats tècnics a l’atenció de tots els subjectes obligats financers insistint
que les operacions en efectiu han de tenir un estret seguiment.

A més a més, cal destacar que la supervisió sobre les entitats financeres
andorranes en una base consolidada l’exerceix l’Institut Nacional Andorrà de
Finances (INAF), que és l’Autoritat Andorrana de Serveis Financers. Tal qual
s’estableix en la Llei 10/2013, sobre l’INAF, l’INAF és una entitat pública amb
el seu estatut jurídic propi i amb plena capacitat per operar ja sigui
públicament o privada, i és responsable, entre altres, de la regulació i la
supervisió en base consolidada de les institucions bancàries i financeres, de
les empreses de serveis d’inversió i de les societats gestores d’organismes
d’inversió col·lectiva i de qualsevol altre activitat financera duta a terme a
Andorra per tal de garantir el compliment de la legislació aplicable a dites
entitats, inclosa la normativa comptable. La supervisió de l’INAF s’exerceix
aplicant els Principis Bàsics de Supervisió Bancària Eficaç i els Principis per a
la Supervisió de Conglomerats Financers, ambdós emesos pel Comitè de
Supervisió Bancària de Basilea.
En aquest context , l’INAF ha signat diferents memoràndums d’entesa (MoU)
amb autoritats estrangeres de supervisió de serveis financers. A més l’INAF
és un membre ordinari de l’OICV (Organització Internacional de Comissions
de Valors) i des del mes de setembre del 2013 és signatària de l’OICV MoU.

7
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Pel que fa al sistema supervisor de totes les entitats financeres relacionades
amb la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme
(AML/CFT), la UIF ja ha pres les mesures necessàries per mitigar aquesta
deficiència. En aquest sentit, s’ha reforçat la supervisió ex situ aplicant un
plantejament basat en el risc, i incrementant el nombre de mostres a
analitzar per part dels auditors externs. A més, del 2012 al 2014, els
membres de la UIF van realitzar inspeccions in situ. Com a prova, la UIF té la
previsió, segons el seu programa, de realitzar inspeccions in situ a 9 entitats
financeres (bancàries i no bancàries) durant el present any 2014, cosa que
representa aproximadament un 35% del nombre total de subjectes obligats
financers (5 grups bancaris, 6 entitats no bancàries, 2 oficines de serveis
postals, 11 companyies d’assegurances de vida).
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Segons l’avaluació de la Comissió Europea la transposició al Dret andorrà
dels actes jurídics suara esmentats equival a la legislació de la Unió Europea
en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del
terrorisme (AML/CFT). Si cal podem aportar confirmació escrita d’aquesta
avaluació.
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Andorra vol informar que el 30 de novembre del 2012, l’INAF i la UIF van
concloure un Memoràndum d’Entesa (MoU) per tal de reforçar la cooperació
nacional ja existent entre aquestes dues autoritats i per reforçar l’intercanvi
d’informació rellevant i d’experiències per a un exercici correcte i eficient de
les seves respectives funcions de supervisió.
El govern d’Andorra vol destacar que la informació suara esmentada no és
una llista exhaustiva de totes les mesures preses sinó només una part de les
mateixes, palesant que el Principat d’Andorra està seriosament compromès
amb la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
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No obstant, el govern d’Andorra té la voluntat de reforçar encara més el seu
ordenament jurídic sobre AML/CFT, en concret aprovant les recomanacions
internacionals, incloses les citades en el document informal (non-paper)
americà.
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DOCUMENT 21
Unitat d’Intel·ligència Financera
COMUNICAT TÈCNIC CT-05-2014
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DOCUMENT 22
Acord ABA
CT-05-2014
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DOCUMENT 23
Unitat d’Intel·ligència Financera
d’Andorra
CT-02-2015

485

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 23 • Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra - CT-02-2015

486

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 23 • Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra - CT-02-2015

487

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 23 • Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra - CT-02-2015

488

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 23 • Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra - CT-02-2015

489

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 23 • Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra - CT-02-2015

DOCUMENT 24
Cas Valora
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La agencia de inversiones Valora utilizaba una cuenta ficticia, denominada 777, para
transferir entre España y Andorra de forma opaca miles de euros depositados en
metálico por sus clientes. Se trataba por tanto de un mecanismo que permitía
realizar transacciones internacionales burlando cualquier norma de prevención del
blanqueo de capitales.
La agencia tenía su sede en Andorra pero buena parte de sus clientes eran españoles.
Como ha informado OkDiario, ha estado controlada por un grupo financiero del ex
presidente italiano Silvio Berlusconi (Fibanc) y por los propietarios del Andbank, el
banco andorrano en el que la familia Pujol ocultó durante décadas su fortuna,
procedente del cobro de comisiones ilegales.
A raíz de la quiebra de Valora, registrada en 2007, el perito Riu Philippe realizó una
auditoría de sus cuentas y llegó a la conclusión de que esta sociedad de valores
incumplía todas las normas y recomendaciones internacionales de lucha contra el
blanqueo de capitales.
El ejemplo más evidente es la cuenta ficticia 777. Andbank, el banco andorrano a través
del cual operaba la agencia, registró numerosos ingresos, transferencias y retiradas de
dinero de la cuenta 777 de Valora. Y sin embargo, el perito no encontró ningún apunte
ni documentación correspondiente a esta cuenta en la propia sociedad de inversiones.
El auditor descubrió finalmente que la cuenta 777 correspondía en realidad a una caja
fuerte instalada en una oficina de Fibanc en Barcelona. Los clientes españoles de la
agencia depositaban en esta caja fuerte las sumas de dinero en metálico que
deseaban invertir. A continuación, Valora transfería los fondos a Andorra a través del
Andbank.
Pero en la transacción en ningún momento aparecía la identidad de los titulares de estos
fondos: Andbank la registraba simplemente como un movimiento de la cuenta 777 de
Valora. Una vez en Andorra, en ocasiones el dinero era transferido a la banca Dexia de
Luxemburgo, para invertirlo en instrumentos financieros. Pero también podía ser
desviado a cualquier entidad del sistema financiero internacional, siempre ocultando la
identidad del verdadero titular bajo la cobertura de Valora.
Una vez en su destino, el dinero era ingresado en una cuenta de cualquier país indicada
por el cliente, o bien era retirado por un intermediario o de un empleado de Valora
mediante un cheque al portador. De este modo, no quedaba ningún rastro de la
identidad del cliente.
Operaciones GH³FLHQWRVGHPLOHVGHHXURVHQPHWiOLFR´
El informe pericial explica que Valora realizaba ³QXPHURVDVRSHUDFLRQHV en metálico,
a menudo por importe GHYDULRVFLHQWRVGHPLOHVGHHXURV´, utilizando este

• DOCUMENT 24 • Cas Valora

LA CUENTA 777 DEL BANCO DE LOS PUJOL ERA UNA CAJA FUERTE
USADA PARA ENVIAR DINERO DESDE BARCELONA A ANDORRA
M.A. Ruiz Coll 12/12/2015
Los clientes de Valora han denunciado ante el Departamento del Tesoro de EEUU que
la sociedad de inversiones actuaba como una "estructura organizada de blanqueo de
capitales"
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mecanismo que permitía a sus clientes burlar las normas internacionales de vigilancia
contra el blanqueo de capitales.
Como ha informado OkDiario, un grupo de antiguos clientes de Valora ha denunciado
estos hechos ante la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), la oficina del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicada a la lucha contra los delitos
financieros.
/DGHQXQFLDUHFXHUGDTXH³HQ el conocido caso de presunto blanqueo de capitales
vinculado a la corrupción que se instruye en España contra la familia Pujol, ésta
disponía de fondos en la Banca Privada de Andorra (BPA) que habían sido transferidos
en el año 2010 GHVGH$QGEDQN´
3RUWDQWRDSXQWDTXH³OD HVWUXFWXUDGHEODQTXHR´GHOFODQ3XMRO ³SRGUtDSUHVXQWDPHQWH
WHQHUVXRULJHQ´HQ el entramado formado por Andbank, la agencia de inversiones
Valora y Fibanc, el grupo financiero adquirido por Silvio Berlusconi.
Valora había sido creada en 1997 por Robert Cassany (bajo la denominación inicial de
Ranking Capital), pero en marzo de 2000 pasó a ser controlada por la familia Ribas
Reig, propietaria de Andbank: el 66% de sus acciones fueron adquiridas por el
holding Reig Patrimonia.
La familia del ex gobernador de Andorra
El 33% restante quedó en manos del Banco de Finanzas e Inversiones (Fibanc), del
que era accionista y miembro del consejo de administración Oriol Ribas Duró, actual
vicepresidente de Andbank, hijo del ex gobernador de Andorra y amigo de los hijos
del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley.
Un año después, en marzo de 2001, se iniciaron varias operaciones de presunta
ocultación de la titularidad de las acciones de Valora, en las que intervino el abogado
Llorenç Ballester. Finalmente, en octubre de 2005, la totalidad de las participaciones
quedaron en manos de un grupo de inversores encabezado por Xavier Felipó, gracias a
varios créditos otorgados por Andbank.
Según las fuentes consultadas, Felipó es un hombre de la entera confianza de la familia
Ribas Reig, propietaria de Andbank, que en todo momento siguió siendo el bando de
referencia de Valora. Dos años después, está agencia de inversiones quebró,
ocasionando a sus clientes pérdidas que rondan los 16 millones de euros.
Xavier Felipó fue inhabilitado por la Justicia andorrana para ocupar cargos en
cualquier entidad financiera, tras constatar que imputó las pérdidas de forma arbitraria a
sus clientes, además de cometer numerosas irregularidades en la gestión de Valora.
La denuncia remitida ahora al Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta la
posibilidad de que la familia Pujol ±que ocultó durante décadas su fortuna en el
Andbank± usara la agencia Valora para blanquear y transferir a paraísos fiscales parte
de los fondos que obtenía del cobro de comisiones ilegales.

DOCUMENT 25
Cas FBME

Former CBC governor Demetriades sees FBME as victim
of domestic politics
0
By Stelios Orphanides on February 9, 2016 FEATURED, GENERAL
By Stelios Orphanides
)RUPHU&HQWUDO%DQNRI&\SUXV¶VJRYHUQRU3DQLFRV'HPHWULDGHVVDLGWKDWKHZDVQRWDZDUHRI
FBME Bank, the Tanzanian lender which had its licence in Cyprus revoked, being engaged in
money laundering and is surprised over related allegations the bank faces which he considers a bySURGXFWRIGRPHVWLF³WR[LFSROLWLFV´IXHOOHGE\WKHULYDOU\RIODUJHUEDQNV
³6PDOOHUEDQNVVXFKDV)%0(DVZHOODVEHLQJDVRXUFHRIKHDOWK\FRPSHWLWLRQDUHLQDGYHUWHQWO\D
WKUHDWWRWKHVXSUHPDF\RIODUJHUEDQNV´'HPHWULDGHVDQ academic who served as governor during
WKHEDQNLQJFULVLVRIVDLGLQDOHWWHUWRWKH86WUHDVXU\¶V)LQDQFLDO&ULPH(QIRUFHPHQW
1HWZRUNZLGHO\NQRZQDV)LQ&(1³$VVXFKWKH\WHQGWRDWWUDFWLQWHUHVWE\SROLWLFLDQVRIWHQIRU
WKHZURQJUHDVRQV´
In 2014, the Central Bank of Cyprus placed FBME under administration, citing a damning report by
)LQ&(1ZKLFKGHHPHGWKHEDQND³SULPDU\PRQH\ODXQGHULQJFRQFHUQ´DQGKDYLQJOLQNVWRWKH
Lebanese terror militia Hezbollah. FBME denies the allegation and launched a legal battle against
the Central Bank of Cyprus, which revoked the licence of its Cyprus branch last December.

The former governor said that with many activities in Cyprus, including banking, being an extension
RISDUW\SROLWLFV³FHUWDLQSROLWLFLDQV´ZKRPKHGLGQRWQDPH³ZHUHXQFRPIRUWDEOHZLWK)%0(¶V
SUHVHQFHLQ&\SUXV´DQGPD\KDYHEHHQ³RYHUSURWHFWLYHRIWKHELJJHVWGRPHVWLFEDQNVDOWKRXJKLWLV
WKRVHEDQNV¶UHFNOHVVDFWLRQVWKDWfuelled an unsustainable property boom and created large
contingent liabilities for the sovereign through excessive exposures to Greece and Eastern Europe,
LQFOXGLQJ5XVVLD´
He added that prior to his appointment to the helm of the CBC by communist former president
'HPHWULV&KULVWRILDV)%0(LQYHVWHG³VXEVWDQWLDOIXQGV´LQWR&\SULRWJRYHUQPHQWVHFXULWLHVZKLFK
KHOSHG&\SUXV³DYRLGDGLVRUGHUO\GHIDXOW´DIWHULWJRWVKXWRXWRIPDUNHWVLQ0D\DQGGXULQJ
the negotiations with international creditors, which started in June 2012.
Demetriades was the target of harsh criticism over his role as central bank governor during
negotiations with creditors, concluded in March 2013, for allowing failed lender Cyprus Popular
%DQNDOVRNQRZQDV/DLNLWRWDSRYHU¼bn in emergency liquidity from the European Central
%DQNHYHQDIWHUWKHEDQNZDVFRQVLGHUHGLQVROYHQW8QGHU&\SUXV¶VEDLORXWWHUPVGHSRVLWRUVDW
Laiki lost all their uninsured deposits while those at Bank of Cyprus saw almost half of their deposits
in e[FHVVRI¼FRQYHUWHGLQWRHTXLW\DVSDUWRIWKHEDQN¶VUHFDSLWDOLVDWLRQ
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Demetriades, who resigned as governor in April 2014, said that immediately after assuming office in
0D\KHZDVLQIRUPHGRIWKH7DQ]DQLDQEDQN¶V³LQIRUPDO´LQWHUHVWWRFRQYHUWLWV&\SUXVEUDQFK
to its KHDGTXDUWHUVZKLFKZDVIROORZHGE\DIRUPDODSSOLFDWLRQ³ZKLFKWKH&HQWUDO%DQNRI&\SUXV
ZDVSUHSDUHGWRFRQVLGHULQWKHLQWHUHVWRILQFUHDVHGFRPSHWLWLRQLQWKHEDQNLQJVHFWRU´

• DOCUMENT 25 • Cas FBME

³'XULQJP\WHQXUHDVJRYHUQRUWKH$0/ DQWL-money laundering) capabilities of the Central Bank
of Cyprus were strengthened considerably, in line with the obligations of the Republic (of Cyprus)
under the memorandum of understanding with the European Commission and the International
0RQHWDU\)XQG´KHVDLG³$WQRWLPHZDV,HYHUSUHVHQWHGZLWKDQ\HYLGHQFHWRVXJJHVWWKDWDQ\
bank in Cyprus HQJDJHGLQPRQH\ODXQGHULQJGXULQJWKDWSHULRG´
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In September 2012, after Christofias ignored pleas by representatives of the troika of the European
Commission, the European Central Bank, and the International Monetary Fund, to speed up the
conclusion of bailout negotiations, reports in international press linked Cyprus to money-laundering.
$PRQWKODWHUWKH&HQWUDO%DQNRI&\SUXVDQQRXQFHGLWVLQWHQWLRQWRIRUPDOO\FRQVLGHU)%0(¶V
application for a banking licence as a Cypriot bank, which would allow it to operate in all other
European Union member states.
³,WLVQRWLQFRQFHLYDEOHLQGHHGLWLVOLNHO\WKDWSROLWLFLDQVZKRZHUHLQRSSRVLWLRQDWWKHWLPH
LQWHUSUHWHGWKHDFWLRQDVDOLIHOLQHWRWKHSUHYLRXVJRYHUQPHQW´KHVDLG³7KHUHIRUHGHVSLWH)%0(
continuing to finance the sovereign even after the change in government, certain politicians of the
UXOLQJSDUW\PD\KDYHFRQWLQXHGWRSHUFHLYH)%0(DVDKRVWLOHEDQN´
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³,ILQGLWH[WUHPHO\GLIILFXOWWRXQGHUVWDQGWKHUDWLRQDOHRIWKH&HQWUDO%DQNRI&\SUXV¶VDFWLRQVLQ
UHODWLRQWR)%0(´KHVDLG³,VXVSHFWWKDWWKHGLPLQLVKHGLQGHSHQGHQFHRIWKH&HQWUDO%DQNDQGWKH
toxic politics alluded to above may well have contaminated the decision-making process of the
Central Bank of Cyprus, pushing it away from strict banking considerations and into the realm of
party and interest group politics. I am also concerned that FinCEN itself may have received
misleading or inaccurate information about FBME from Cypriot sources, since a small bank like
)%0(PD\EHDFRQYHQLHQWVFDSHJRDW´

498

DOCUMENT 26
Dictamen William Byrnes

501

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 26 • Dictamen William Byrnes

502

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 26 • Dictamen William Byrnes

503

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 26 • Dictamen William Byrnes

504

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

• DOCUMENT 26 • Dictamen William Byrnes

DOCUMENT 27
Sancions altres bancs
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DOCUMENT 28
Nota FinCEN comunicant
retirada ‘Notice’

BILLING CODE: 4810-02
DEPARTMENT OF THE TREASURY
Financial Crimes Enforcement Network
31 CFR Part 1010
RIN 1506-AB30
Financial Crimes Enforcement Network; Withdrawal of Finding and Notice of
Proposed Rulemaking regarding %DQFD3ULYDGDG¶$QGRUUD
AGENCY: Financial Crimes Enforcement Network ³)LQ&(1´ , Treasury.
ACTION: Withdrawal of finding and notice of proposed rulemaking.
SUMMARY: ThLVGRFXPHQWZLWKGUDZV)LQ&(1¶Vfinding that %DQFD3ULYDGDG¶$QGRUUD

notice of proposed rulemaking seeking to impose the fifth special measure regarding
BPA, pursuant to Section 311 of the USA PATRIOT Act (³Section 311´), codified at 31
U.S.C. 5318A. Because of material subsequent developments that have mitigated the
money laundering risks associated with BPA, FinCEN has determined that BPA is no
longer a primary money laundering concern that warrants the implementation of a special
measure under Section 311.
DATES: The finding and notice of proposed rulemaking are withdrawn as of [INSERT
DATE PUBLISHED IN THE FEDERAL REGISTER].
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³%3$´ is a financial institution of primary money laundering concern and the related

(800) 767-2825.
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FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: The FinCEN Resource Center at
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SUPPLEMENTARY INFORMATION:
I.

Background
On October 26, 2001, the President signed into law the Uniting and Strengthening

America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism
Act of 2001, Public Law 107-56 (³the USA PATRIOT Act´ . Title III of the USA
PATRIOT Act amends the anti-money laundering provisions of the Bank Secrecy Act
³BSA´ , codified at 12 U.S.C. 1829b, 12 U.S.C. 1951±1959, and 31 U.S.C. 5311±5314,
5316±5332, to promote the prevention, detection, and prosecution of international money
laundering and the financing of terrorism. Regulations implementing the BSA appear at

and its implementing regulations has been delegated to the Director of FinCEN.
Section 311 of the USA PATRIOT Act ³6HFWLRQ´ grants the Director of
FinCEN the authority, upon finding that reasonable grounds exist for concluding that a
foreign jurisdiction, foreign financial institution, class of transactions, or type of account
LVRI³SULPDU\PRQH\ODXQGHULQJFRQFHUQ´WRUHTXLUHGRPHVWLFILQDQFLDOLQVWLWXWions and
ILQDQFLDODJHQFLHVWRWDNHFHUWDLQ³VSHFLDOPHDVXUHV´to address the primary money
laundering concern. The special measures enumerated under Section 311 are
prophylactic safeguards that defend the U.S. financial system from money laundering and
terrorist financing. FinCEN may impose one or more of these special measures in order

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA
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31 CFR Chapter X. The authority of the Secretary of the Treasury to administer the BSA

to protect the U.S. financial system from these threats. To that end, special measures one
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2

through four, codified at 31 U.S.C. 5318A(b)(1)±(b)(4), impose additional recordkeeping,
information collection, and information reporting requirements on covered U.S. financial
institutions. The fifth special measure, codified at 31 U.S.C. 5318A(b)(5), allows the

Director to prohibit or impose conditions on the opening or maintaining of correspondent
or payable-through accounts by covered U.S. financial institutions.
II.

The Finding and Notice of Proposed Rulemaking
On March 13, 2015, FinCEN provided notice in the Federal Register that it had

found %DQFD3ULYDGDG¶$QGRUUD ³%3$´ , a bank headquartered in Andorra, to be
of primary money laundering concern.1 Based on the finding, FinCEN also published on
March 13, 2015 DQRWLFHRISURSRVHGUXOHPDNLQJ ³1350´ SURSRVLQJWKHLPSRVLWLRQRI
the fifth special measure with respect to BPA, and invited public comment.2 Specifically,
FinCEN proposed to prohibit covered financial institutions from establishing,

institution to apply special due diligence to all of its foreign correspondent accounts that
is reasonably designed to guard against processing transactions involving BPA. Among
other things, covered financial institutions would have been required to notify those
foreign correspondent account holders that the covered financial institutions know or
have reason to know provide services to BPA that such correspondents may not provide
BPA with access to the correspondent account maintained at the covered financial
institution.
III.

Subsequent Developments
Significant developments regarding BPA have occurred since FinCEN announced

its finding and related NPRM regarding BPA, as described below. As a result, BPA is no

1

80 FR 13,464 (Mar. 13, 2015).

2

80 FR 13,304 (Mar. 13, 2015) (RIN 1506-AB30). FinCEN publicly announced the finding and NPRM on
March 10, 2015.

3
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for, or on behalf of, BPA. FinCEN also proposed to require a covered financial
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maintaining, administering, or managing in the United States any correspondent account
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longer operating as a financial institution that poses a money laundering threat to the U.S.
financial system.
On March 11, 2015, the Institut Nacional Andorrà de Finances ³,1$)´ WKH
Andorran regulator and supervisor of financial institutions, appointed two INAF
repUHVHQWDWLYHVWRRYHUVHH%3$¶VRSHUDWLRQV On March 12, 2015, the INAF suspended
WKHDXWKRULW\RI%3$¶VERDUGRIGLUHFWRUVWKHFKLHIH[HFXWLYHRIILFHUDQGWZRRWKHUVHQLRU
managers and appointed special administrators to assume full control of BPA. On March
13, 2015, Andorran law enforcement DUUHVWHG%3$¶Vchief executive officer in Andorra
on suspicion of money laundering.
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The next month, in April 2015, the Andorran parliament enacted a law regarding
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the restructuring and resolution of banks, which created a new government agency,
$JqQFLD(VWDWDOGH5HVROXFLyG¶(QWLWDWV%DQFjULHV ³$5(%´ IRUWKDWSXUSRVH2Q$SULO
27, 2015, AREB took over control of BPA.3 In June 2015, AREB approved a resolution
SODQIRU%3$XQGHUZKLFKWKHEDQN¶V³JRRG´DQG³EDG´DVVHWVOLDELOLWLHVDQGFOLHQWV
would be separated. Under the resolution plan, tKH³JRRG´DVVHWV, liabilities, and clients
are to be transferred to a bridge bank, and the bridge bank sold.4 In July 2015, AREB
announced the creation of the bridge bank, named Vall Banc, to receive the transfer of
%3$¶VOHJLWLPDWHDVVHWVOLDELOLWLHVDQGFOLHQWV9DOO%DQFLVZKROO\-owned by AREB, is
registered with the INAF, and is supervised by Andorran banking supervisory authorities.
Vall Banc will not employ the high-OHYHO%3$PDQDJHUVGHVFULEHGLQ)LQ&(1¶V1RWLFH

3

Press Release, AREB, AREB Assumes the Tutelage of BPA, April 27, 2015,
(http://areb.ad/images/areb/comunicats/27042015_AREB_ENG.pdf)

4

Press Release, AREB, $5(%:LOO&UHDWHDµ*RRG%DQN¶ZLWK/HJLWLPDWH$VVHWVDQG/LDELOLWLHV6HJUHJDWHG
from BPA, June 15, 2015, (http://areb.ad/images/areb/comunicats/15062015_AREB_ENG.pdf)

4

of Finding. In addition, any other person who has been or may be identified as related to
the issues described in the Notice of Finding will not be employed at Vall Banc.
After the good assets, liabilities, and clients are transferred from BPA to Vall
Banc, BPA will remain under the control of AREB. FinCEN understands that BPA will
not be reactivated as an operational financial institution at any point except to facilitate
the finalization of the resolution process. AREB, in coordination with other authorities in
Andorra, ultimately intends to liquidate BPA following the resolution of judicial
proceedings in Andorra and other jurisdictions.
IV.

Withdrawal of the Finding and NPRM

determined that the steps taken by the authorities in Andorra sufficiently protect the U.S.
financial system from the money laundering risks previously associated with BPA.
FinCEN therefore has determined that BPA no longer is a primary money laundering
concern and will not impose any special measures under Section 311 with respect to
BPA.
For these reasons, FinCEN hereby withdraws its finding that BPA is of primary
money laundering concern and the related NPRM published on March 13, 2015, and
announced on March 10, 2015, seeking to impose the fifth special measure regarding
BPA.
Dated:

2/18/16

6

/s/
/
Jamal El-Hindi
Deputy Director,
Financial Crimes Enforcement Network

5
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that poses a money laundering threat to the U.S. financial system. FinCEN has
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Because of these subsequent developments, BPA no longer operates in a manner
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DOCUMENT 29
Els punts clau sobre
la retirada del ‘Notice’ contra
Banca Privada d’Andorra

•

Momento delicado: El Departamento del Tesoro presentó su último documento
en apoyo de su moción1 para desestimar el caso contra los Cierco a las 9:35 pm
del pasado jueves 18 de febrero de 2016. En 25 páginas de discusión, el
Departamento del Tesoro no trató de apoyar los fundamentos de hecho de los
“Notices” de la sección 311, sino que basó su respuesta exclusivamente en
argumentos técnicos, alegando que los Cierco no deberían poder cuestionar sus
acciones. Lo más notable es que el Departamento del Tesoro y su agencia de
control de lavado de dinero, el FinCEN, argumentaron que las acciones de los
bancos y del Gobierno de Andorra para que dejaran de hacer negocios con BPA,
eran totalmente voluntarias - que las acciones del FinCEN no tenían nada que
ver. Además argumentaron esto sin tener en cuenta el hecho de que el FinCEN
es el ejecutor principal de las políticas de lavado de dinero para los bancos
regulados, y que el “Notice” invitaba expresamente a los gobiernos extranjeros a
tener acciones en contra de BPA. El FinCEN también sabía que Andorra no
querría ni podría tomar acciones contrarias a las directivas del FinCEN puesto
que Andorra ha dejado claro más de una vez que no desafiaría al FinCEN.

Reply in Support of Motion to Dismiss by Defendants Jacob Lew, U.S. Department of
the Treasury, Jennifer Shasky Calvery, and the Financial Crimes Enforcement Network
- https://www.scribd.com/doc/299871631/REPLY-IN-SUPPORT-OF-MOTION-TO-DISMISSBY-DEFENDANTS-JACOB-LEW-U-S-DEPARTMENT-OF-THE-TREASURY-JENNIFER-SHASKYCALVERY-AND-THE-FINANCIAL-CRIMES-ENFO
1

1
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La retirada de la Sección 311 del FinCEN contra la Banca Privada d'Andorra es una
victoria trascendental para los clientes, los empleados de BPA, y todos sus accionistas,
incluidos los accionistas mayoritarios, la familia Cierco. Desde que el FinCEN emitió el
“Notice” ilegal hace casi un año, los Cierco han luchado con fuerza para limpiar su
nombre, demandando en un tribunal federal al Departamento del Tesoro de los EE.UU.
y al FinCEN para forzar así la retirada de los “Notices”. El anuncio del FinCEN
comunicando que se han retirado los “Notices” reivindica a los Cierco y a BPA. Los
intentos del FinCEN para sugerir que el “Notice” ya no era necesario carecen de
fundamento. El FinCEN sabía que sus acciones acabarían siendo castigadas en los
juzgados.
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Los puntos clave sobre la retirada del
‘Notice’ contra Banca Privada d'Andorra
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Giro de 180º en 12 horas: El mismo día que presento sus alegaciones al
juzgado, y en un esfuerzo para evitar el escarmiento judicial por haber emitido el
“Notice de la Sección 311”, el jefe del FinCEN lo rescindió, haciendo pública
dicha rescisión al día siguiente. Esta acción es una indicación clara e inequívoca
de que los funcionarios que tomaron esta decisión estaban preocupados por:

o La finalización del periodo para presentar las alegaciones en oposición a
la demanda de los Cierco, con lo que le juez podía emitir un fallo en
cualquier momento. Por lo tanto, el FinCEN tenía una necesidad
inmediata de impedir un posible fallo adverso - sobre todo en la cuestión
de que los afectados pudieran desafiar la imposición de la “Notice de la
Sección 311” -cuando se les impusiera por primera vez - y antes de que
entre en vigor. Esto es importante porque una vez que la “Notice de la
Sección 311” surta efecto, los bancos colapsan rápidamente y no hay
ninguna institución que pueda cuestionar las acciones del FinCEN. El
FinCEN quería limitar la capacidad de hacer daño de los bancos pero sin
tener que rendir cuentas ante la ley en los tribunales.
o El 11 de marzo, el FinCEN estaba obligada a presentar una oposición a la
demanda presentada por los Cierco de tener un juicio sumario, lo que le
obligaba a defender la imposición del “Notice Sección 311” sobre el fondo
del asunto. El FinCEN no respeto la ley en la imposición del “Notice”, por
lo que le era necesario encontrar la manera de evitar hacer frente a esa
respuesta que debía presentar. De hecho, en el momento de notificar a la
Corte la retirada de las “Notices”, el FinCEN hizo esfuerzos para informar
también de que no tenía ninguna intención de responder a la moción de
sentencia sumaria, a la luz de la retirada de los “Notices”.
o Ocultando los hechos: Si el caso hubiera continuado, el FinCEN y el
Departamento del Tesoro tendrían que haber presentado ante el Tribunal
la base sobre la que se impuso la “Notice de la Sección 311”. Además, se
expondría a un descubrimiento del caso. A lo largo de este proceso las
autoridades
americanas, españolas y andorranas han trabajado en completo secreto;
sólo dando pequeños detalles, a través de un comunicado de prensa, de

2

FinCEN Names Banca Privada d’Andorra a Foreign Financial Institution of Primary
Money Laundering Concern, March 10, 2015
https://www.fincen.gov/news_room/nr/pdf/20150310.pdf
2

3

March 24, 2014 Self Reporting Letter from BPA to INAF
3
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▪ Nada nuevo: Lo que es absurdo sobre los cargos impuestos por el Gobierno
americano es que están basados en unos casos que el Regulador andorrano
conoce desde hace años. Estos casos fueron investigados en profundidad
por KPMG a finales de 2012 y principios de 2013 y no se encontraron indicios
de lavado de dinero sistemático. De hecho, BPA proporcionó a los
reguladores andorranos un sumario de estos casos, de los que ya eran
conscientes, casi un año antes de la acción del FinCEN.3 Los mismos tres
casos que fueron investigados por KPMG y que conocía el regulador
andorrano eran los mismos tres casos citados por la FinCEN en su nota de
un año después, sin ninguna mención de que era la propia BPA la que había
informado de estos incidentes.
▪ Incluso los auditores: La familia Cierco, como accionistas, y Ramón y Higini
Cierco, como Copresidentes y miembros del Consejo de Administración,
contrataron a las firmas de auditoría KPMG y Deloitte quienes aprobaron las
políticas y procedimientos de blanqueo de capitales de BPA año tras año
durante más de una de una década. Además, el programa anti-blanqueo de
BPA fue aprobado por el regulador andorrano en 2009 y 2012.
• Maria Cosan no puede llevar la razón en los dos lados: BPA
contrató a KPMG como expertos para revisar y analizar los procesos
del banco, así como sus cuentas, para asegurarse de que eran
compatibles con los estándares internacionales de anti-blanqueo de
capitales. Sorprendentemente, Maria Cosan, ahora cabeza del INAF,
aprobó las auditorías anuales de BPA como empleada de KPMG.
Maria Cosan, Directora del INAF, era plenamente consciente de los
tres casos citados por la FinCEN en 2012. La auditoria de KPMG
sobre BPA del 2012 fue examinada y aprobada por los más altos
ejecutivos de KPMG, incluido su Director Global de Lucha contra el
Blanqueo de Capitales para Europa, África, y Oriente Medio. A día de
hoy, los Cierco están extremadamente preocupados por el hecho de
que KPMG no quiera presentar la información que refleja que los
Cierco les contrataron para la búsqueda y elaboración de informes. Si
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lo que dicen que fue la razón para designar BPA. 2
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en KPMG no respaldan su trabajo cuando se toman las acciones
pertinentes, el informe de KPMG presentado sobre el valor ilícito de
las acciones tomadas, se pondría en duda el valor de cualquier
persona que solicita servicios de consultoría y revisión externa.
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▪ Chivo expiatorio y relaciones diplomáticas: Para vergüenza del gobierno
de Estados Unidos, es evidente que la acción contra el BPA no era sobre el
banco, era sobre el hecho de que los EE.UU. no podían exigir a Andorra
superar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capital. Esta era
una cuestión intergubernamental y BPA fue el chivo expiatorio en una disputa
entre países sobre la política de prevención de blanqueo de capitales.
▪ Antón Smith, Consejero Económico de la Embajada de Estados
Unidos en España constató que después de que los EE.UU.
mostraran su malestar con el sistema financiero andorrano
decidieron "usar el martillo" en contra de BPA. El martillo fue el
“Notice de la Sección 311”, reflejado en jerga diplomática, causado
por la negativa de Andorra para acatar las solicitudes americanas
en su sector bancario.4
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luego intentaron cubrirlo y,
▪ Cuando se detectó, primero mintieron,
finalmente, dijeron que todo fue un malentendido: Cuando se recriminó el
lapsus de Anton Smith, la Embajada de Estados Unidos en Madrid extendió su
discurso preparado de que no le constaban los comentarios 'Hammer' y que
tales comentarios no se hicieron. El equipo que trabaja para el Cierco se hizo
con el video de su discurso y lo tradujo. La Embajada después de dichas
acciones no hizo comentarios. Más tarde volvió a la versión del mal entendido.
Estas declaraciones contradicen los argumentos poco acertados y dañinos que
FinCEN presentó ante el tribunal sobre que las acciones de Andorra fueron el
resultado de acciones independientes y de que no guardaban relación alguna
con las “Notices del FinCEN”
• ¿Dónde está el problema? El Gobierno de los EE.UU. trabajó entre bastidores
sin revisión, sin tener en cuenta la responsabilidad judicial, en coordinación con
los reguladores andorranos y españoles lanzado un frenesí de informaciones
falsas y sin fundamento a los medios que “designaron” de forma irresponsable a
BPA como un banco para el blanqueo de capitales. Como se ha mencionado

Anton Smith en Foro Internacional antiblaqueo de capitales de Ausbanc, May 25,
2015 https://www.youtube.com/watch?v=j2aPNwxlp-w&feature=youtu.be
4

4

▪ FinCEN se esconde en la oscuridad: La agencia se espera hasta última
hora de un viernes para comunicar en medio de un ciclo de noticias que
rescinden su sección 311 contra BPA aclamando que estaban satisfechos
con las acciones tomadas por parte del gobierno andorrano. Es mas que
irónico que el FinCEN haya justificado la retirada de la nota refiriéndose a los
“activos buenos” de BPA. Si el FinCEN hubiese considerado estos “activos
buenos” al principio de este proceso, tal y como era requerido por ley,
nunca hubiese emitido la “Notice del 311”.
o ¿Por qué tan rápido ? En toda la historia de las emisiones de 311 del
FinCEN, nunca han actuado con tanta rapidez como en el caso de
Banca Privada d' Andorra para retirar una designación 311.5 NUNCA.
El gráfico vinculado a continuación demuestra que el tiempo más
rápido para anular una orden ha sido a BPA (a los 11 meses) . La
mayoría de los anuncios no se retiran hasta que el banco se ha
vendido por completo ya muchos años después de la notificación . En
este caso, pararon su carga y accedieron a la demanda de los Cierco
para detener este esfuerzo ridículo para destruir su banco sólo para
conservar su credibilidad profesional y poder estatuario.

Special Measures for Jurisdictions, Financial Institutions, or International
Transactions of Primary Money Laundering Concern https://www.fincen.gov/
statutes_regs/patriot/section311.html
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LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

o Estaba vacío: El gobierno Andorrano estaba avergonzado debido a
que su única prueba eran unas cuentas del banco que habían sido
denunciadas un año antes y también habían revisadas por expertos de
AML de KPMG, por ello trajeron a PWC para llevar a cabo una
auditoria exhaustiva del banco que duró casi un año. Alrededor de 100
auditores fueron enviados o dispersados por sus redes internacionales
buscando cuentas en el banco y cobrando decenas de millones de
dólares. Que encontraron? Obviamente nada de importancia, de modo
contrario hubiera sido publicado para que la agencia pudiera recuperar
un poco de credibilidad. PWC ha rechazado numerosas peticiones por
parte de los Cierco para acceder al informe.
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varias veces, todas las cuentas señaladas por el FinCEN y otros, eran ya
conocidas y se estaban tratando de la forma pertinente.
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o Vall Banc es BPA!: La nota del 311 nunca tendría que haber sido
emitida, y el FinCEN tendría que haber considerado la legitimidad del
banco, lo cual no hicieron. BPA nunca debió haber sido cerrada. De
hecho, el FinCEN demuestra su incoherencia cuando dice: “debido al
esfuerzo de AREB de traspasar las ‘cuentas buenas’ del banco a Vall
Banc, BPA ahora esta limpia. Vall Banc es BPA! De hecho, los activos
de BPA no han sido traspasados a Vall Banc, continuan siendo de la
propiedad de BPA. Ya que BPA estaba limpia, Vall Banc está limpio.
Esta mal y es ilegal el expropiar un banco limpio.
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▪ High Five y palmaditas en la espalda para Andorra!? FinCEN aplaude
descaradamente los esfuerzos de Andorra en su notificación de retirada de la
nota . El nivel de incompetencia y la subversión completa del estado de
derecho de Andorra es irritante . BPA fue expropiada ilegalmente por el
estado sin ninguna evidencia de mala conducta , sin ningún proceso
adecuado para los acusados , y ninguna responsabilidad por los legisladores
y reguladores que se equivocaron.
▪ Andorra no compartió la carta de marzo de 2014 con el FinCEN y
tampoco explicó al FinCEN que BPA ya había reportado estos
incidentes y había llevado a cabo todas las acciones necesarias.
En otras palabras, parece que el FinCEN actuó basándose en el
enorme fracaso de Andorra a la hora de revelar la información,
llevándoles a la conclusión de que BPA estaba cubriendo blanqueo
de capitales en vez de la conclusión opuesta y correcta – que BPA
era proactivo a la hora de informar de incidentes para un
seguimiento regular.
▪ Las autoridades andorranas no informaron al FinCEN de que
conocían los tres incidentes del la norma 311 del FinCEN desde
2012.
▪ El FinCEN “usó el martillo” en el caso BPA porque Andorra no se
ponía de acuerdo en imponer ciertas limitaciones en transacciones
de dinero en el sistema entero y Andorra no respondió como ellos
esperaban. Tras ver que el sistema financiero había sido cerrado
por su falta de cooperación, las autoridades andorranas actuaron
por decreto para salvarse a sí mismas de más escrutinio público y
apuntaron al FinCEN cada vez que los Cierco trataron de razonar.
6

Andorra ha declarado públicamente su falta de poder para actuar
contra el FinCEN. Ahora el FinCEN ha dado marcha atrás. Es hora
de hacer las cosas bien.

LA INTERVENCIÓ DEL GRUP BPA

Momento de Justicia: Visto el cambio dado por el FinCEN, los Cierco
demandan que INAF pare todos los procedimientos injustificados para transferir
activos a Vall Banc y negociar para conseguir justicia para la familia Cierco. Los
“activos buenos” de BPA que habían sido propuestos para traspasarlos a Vall
Banc deberían ser devueltos a los Cierco, sus inocentes y legítimos dueños.
▪ Ha pasado casi un año y los Cierco, los empleados de BPA, la gente de Andorra
y la comunidad financiera global tienen derecho a saber porque esta acción tan
drástica fue tomada contra a una institución financiera respetuosa con las leyes.
▪ En el momento de su cierre, BPA tenía un valor de 600 millones de
Euros. Andorra ahora ha puesto un valor negativo al banco para poder
justificar su pérdida de activos en búsquedas infructuosas de
actividades de blanqueo de capitales y una venta a precio de saldo a
amigos del gobierno que están dispuestos a cooperar para cubrir lo
ocurrido.
▪ En el transcurso de este año, los Cierco han tratado que todos los
accionistas cooperaran para salvar el valor de la institución en nombre
de sus depositantes, empleados y accionistas. Los Cierco han
propuesto tres planes alternativos para evitar que Andorra malgastara
el capital del banco mientras huía de su responsabilidad por haber
destruido BPA. Los Cierco han pedido el apoyo del FinCEN para
conseguir una resolución posible. Los Cierco aún esperan poder
formar parte de un proceso transparente y constructivo que respete
todos los objetivos regulatorios legítimos al mismo tiempo que haga
justicia con todos los afectados, incluyendo a todos los empleados y
depositantes inocentes de BPA.
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