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Comunicat tècnic núm. 14-2019/A 
Fiança que s’ha de dipositar per inscriure una delegació al règim simplificat. 
 
Als efectes de procedir al dipòsit de la fiança regulada a l’article 4.g) del Reglament de 
desenvolupament de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i 
reassegurances del Principat d’Andorra, en relació al règim de supervisió simplificada per a les 
delegacions al Principat d’Andorra, s’estableixen, mitjançant aquest comunicat tècnic, els requisits que 
s’hauran de complir: 

1. La fiança haurà de ser bancària i haurà de constar emesa a disposició immediata de l’Autoritat 
Financera Andorrana (en endavant, AFA), és a dir, a primer requeriment i sense necessitat que l’AFA 
hagi d’al·legar causa o motiu de l’execució, en garantia del compliment per part de l’entitat 
sol·licitant de les seves obligacions i responsabilitats derivades de l’activitat d’assegurança i/o 
reassegurança desenvolupada al Principat d’Andorra. 

 
2. La fiança haurà de ser emesa per una entitat bancària autoritzada a operar al Principat d’Andorra.  
 
3. Els efectes de la resolució on s’acordi l’acolliment de l’entitat sol·licitant al règim simplificat 

quedaran suspesos fins al moment de la presentació, a satisfacció de l’AFA, del document 
acreditatiu de l’emissió de la fiança per part de l’entitat bancària que haurà de presentar-se dins del 
termini d’un mes a comptar des de la notificació de la dita resolució. Un cop transcorregut 
l’esmentat termini d’un mes sense haver-se presentat la fiança, la resolució on s’acordi l’acolliment 
de l’entitat sol·licitant al règim simplificat, quedarà sense efectes.  

 
4. En el moment en què l’AFA consideri constituïda la fiança bancària en els termes exigits per la 

legislació aplicable, emetrà a favor de l’entitat sol·licitant la corresponent certificació de la dita 
conformitat amb la finalitat que aquest pugui sol·licitar davant el Govern d’Andorra l’alliberament 
de la fiança prestada al seu favor a l’empara de la Llei 12 de maig de 1989, així com la restitució 
del corresponent document on estigui formalitzada. 

 
Andorra la Vella, 13 de desembre del 2019 
 
 
 


