EMISSIÓ DE MONEDES
• L’Acord Monetari, en el seu art. 3 estableix com es
calcula el límit anual (en valor) per a l’emissió de
monedes d’euros pel Principat d’Andorra.
• Aquest és el sumatori de:

– una part fixa, la quantitat inicial de la qual pel 2013
es fixa en 2.342.000 euros. Aquesta part pot ser
revisada anualment tenint en compte tant la inflació,
com les possibles tendències significatives que
afectin al mercat de les monedes de col·lecció en
euros.
– una part variable, corresponent a l’emissió mitjana
per càpita de monedes de la zona euro (en valor)
dels dotze mesos anteriors multiplicada pel nombre
d’habitants del Principat d’Andorra.

1

EMISSIÓ DE MONEDES
• El detall del volum d’euros andorrans encunyats per al
2014 és el següent:

Total encunyació de monedes d'euros andorrans pel al 2014
Total encunyació monedes d'euros andorrans destinades a la circulació corrent
Monedes de circulació corrent distribuïdes mitjançant packagging especials:
- Presentació estàndard
- Presentació especial *
Resta de monedes de circulació corrent
Monedes commemoratives *
Monedes 2€ proof (fons mirall)*
Sèries monedes proof (fons mirall)*
Total encunyació monedes d'euros andorrans de col.lecció

Quantitat
peces

Import en
euros
2.479.482,40
2.479.482,40

70.000
70.000

271.600,00
271.600,00
1.714.642,40
200.000,00
10.000,00
11.640,00
0,00

100.000
5.000
3.000
0

* Imports que sumen 493.240€ i representen un 19,89% del ceiling of issuance del 2014 (és a
dir dels 2.479.482€), percentatge inferior al límit del 20% establert a l’article 5 de l’Acord
Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
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EMISSIÓ DE MONEDES
•

La distribució segons valor facial del total de monedes
d’euros andorrans de circulació corrent pel 2014 és la
següent:
Valor
Facial

Quantitat de peces

Import en euros

2€

500.000

1.000.000

1€

651.843

651.842

0,50€

500.000

250.000

0,20€

1.000.000

200.000

0,10€

1.000.000

100.000

0,05€

1.000.000

50.000

0,02€

200.000

4.000

0,01€

200.000

2.000
2.257.843

• Destacar que aquests imports inclouen tant les
monedes de circulació corrent distribuïdes mitjançant
les presentacions estàndard i especial com la resta de
monedes de circulació corrent.
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SELECCIÓ DISSENY DE LES MONEDES
• El 20 de març del 2013 el Govern d’Andorra va obrir un
concurs per a la selecció dels 3 dissenys que es
reproduirien en la cara nacional de les monedes en euros
a emetre pel Principat d’Andorra.
• 1r Disseny: 1 euro
• 2n Disseny: 50 cèntims, 20 cèntims i 10 cèntims
• 3r Disseny: 5 cèntims, 2 cèntims i 1 cèntim
• Pel que fa a la moneda de 2 euros, el Govern va decidir
que l’escut del Principat d’Andorra seria el disseny que
apareixeria en la cara nacional d’aquesta moneda.
• Els dissenys havien de ser representatius de la cultura,
història, art, natura, idiosincràsia, institucions, etc, pròpies
del Principat d’Andorra.
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SELECCIÓ DISSENY DE LES MONEDES
• En cas que es reproduïssin símbols o elements
existents, aquesta reproducció havia de ser fidedigna.
• Calia presentar tres dissenys diferents:
• 1r Disseny: 1 euro
- Temàtica: Casa de la Vall
• 2n Disseny: 50 cèntims, 20 cèntims i 10 cèntims

- Temàtica: art romànic
• 3r Disseny: 5 cèntims, 2 cèntims i 1 cèntim
- Temàtica: paisatges, natura, fauna i flora
• El premi va ser de 2.000 euros per disseny guanyador.

MONEDA DE 2 EUROS
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MONEDA D’ 1 EURO
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MONEDES DE 50, 20 i 10 CÈNTIMS

8

MONEDES DE 5, 2 i 1 CÈNTIMS
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MONEDES DE 2 EUROS COMMEMORATIVA

Guix corresponent a
la moneda
commemorativa
dedicada al 20è
aniversari de
l’ingrés d’Andorra al
Consell d’Europa
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POSADA EN CIRCULACIÓ EUROS ANDORRANS

• Objectiu principal de l’emissió: garantir que els euros
andorrans circulin i, per tant, siguin d’ús corrent.
• L’Acord Monetari en el seu art. 5 preveu que almenys el
80% de les monedes d’euros destinades a la circulació
es posin en circulació al seu valor nominal.
• Per tant, el propi Acord preveu que com a màxim el 20%
de les monedes d’euros destinades a la circulació
puguin ser posades en circulació per sobre del seu valor
facial.
• Per aquesta primera emissió, Andorra ha optat per
utilitzar quasi el màxim permès per l’Acord Monetari pel
que fa a les monedes destinades a la circulació corrent
posades en circulació per sobre del seu valor facial
(19,89%).
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POSADA EN CIRCULACIÓ EUROS ANDORRANS
• Per tal de donar compliment als requeriments de la
Comissió Europea en quant a aconseguir una efectiva
circulació dels euros andorrans, s’ha procedit a:
- barrejar els euros andorrans amb euros estrangers,
essent la proporció de la barreja respectivament
25% vs. 75% globalment. L’esmentada barreja serà
aleatòria.
- Distribuir/comercialitzar progressivament els euros
andorrans a Andorra.
- Una mesura extraordinària: fer una presentació
estàndard per assegurar que tot andorrà i/o ciutadà
resident a Andorra pugui aconseguir sense cost
addicional un exemplar de cadascun dels 8 valors
facials.
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COMERCIALITZACIÓ: PRESENTACIÓ ESTÀNDARD
• Reservat un exemplar per a cada andorrà i/o ciutadà
resident a Andorra durant tot el 2015 (70.000 unitats
produïdes).
• Inclou un exemplar de cadascun dels 8 valors facials.
• Venta a valor facial (3,88€) i pagament mitjançant tarja de
crèdit a través de la pàgina web creada pel Govern
d’Andorra (operativa a partir del 23/12/14): www.euros.ad.

• Entrega al través del Servei de tràmits del Govern
d’Andorra (Edifici Administratiu).
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COMERCIALITZACIÓ: PRESENTACIÓ ESPECIAL
• Inclou un exemplar de cadascun dels 8 valors facials.
• Comercialització al públic en general i a col·leccionistes
del mercat nacional i internacional (70.000 unitats
produïdes).
• El Govern d’Andorra conservarà els 1.000 primers sets
especials com a patrimoni nacional (del nº1 al nº 1.000).
• La distribució per a la comercialització d’aquestes
presentacions es durà a terme per part del Servei
d’Emissions i la venta al detall es farà a través de les
filatèlies i numismàtiques autoritzades al país. El PVP
recomanat serà de 24€ (IGI inclòs).
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CALENDARI PREVIST PROPERES ACTUACIONS
• 23 de desembre: Inauguració de la 1a emissió d’euros
andorrans.

• 23 de desembre: Activació de la pàgina web de l’euro
per a poder cursar les primeres reserves i pagaments de
la
presentació
estàndard
d’euros
andorrans
(www.euros.ad).
• 29 de desembre: Inici entrega progressiva per part del
Servei de Tràmits del Govern d’Andorra de la presentació
estàndard d’euros andorrans.
• 15 de gener 2015: Inici posada en circulació progressiva
al llarg del 2015 dels euros andorrans a través de les
entitats bancàries del país (1r monedes de 50, 20 i 10
cèntims i 2n monedes d’1 € i de 2€).
• 15 de gener 2015: Posada a la venda de la presentació
especial d’euros andorrans al públic en general.
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CALENDARI PREVIST PROPERES ACTUACIONS
• Març 2015 (aprox.): Inici comercialització
monedes proofs i commemoratives.

de les

• Durant segon semestre de 2015: Realització de les
actuacions necessàries a l’encunyació, barreja i posada
en circulació dels euros andorrans corresponents al 2015
l’encàrrec dels quals ha estat efectuat a la MP.
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