
 

 
Comunicat tècnic núm. 3-2018/A 
Requeriment d’informació en relació amb l’entitat auditora responsable de l’auditoria externa 
 
D’acord amb l’article 31 de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i 
reassegurances del Principat d’Andorra (en endavant, Llei 12/2017), les entitats asseguradores i 
reasseguradores així com les delegacions, autoritzades a operar al Principat d’Andorra han de 
sotmetre els comptes anuals individuals i, si escau, els consolidats, a auditoria externa, d’acord amb 
la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de comptabilitat dels empresaris. Als efectes esmentats, serà 
aplicable, amb les adaptacions corresponents, el que disposa l’article 19 de la Llei 8/2013, del 9 de 
maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del 
sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera. 
 
Segons l’article 121 del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, l’entitat auditora responsable de 
l’auditoria externa ha de ser aprovada per la junta general d’accionistes de l’entitat asseguradora i 
reasseguradora a proposta del Consell d’Administració i prèvia autorització de l’Autoritat Financera 
Andorrana (en endavant, AFA). 
 
Amb l’objectiu d’establir els termes de l’adaptació al Títol IV de la Llei 12/2017, en seguiment de la 
seva Disposició transitòria segona, aquesta Autoritat requereix a totes les entitats asseguradores i 
reasseguradores andorranes i delegacions d’entitats estrangeres que operen al Principat d’Andorra 
que complimentin l’annex 1 adjunt a aquest Comunicat. 
 
La resposta a aquest Comunicat ha de ser tramesa a l’AFA per mitjà de correu electrònic a l’adreça 
assegurances@afa.ad abans del proper 31 de desembre del 2018. Tant la referència del correu 
electrònic com el nom de l’arxiu de resposta hauran de seguir el següent format: CT3-
2018/A_”NomCompanyia”. 
 
D’acord amb la Disposició transitòria segona de la Llei 12/2017, l’incompliment dels deures de 
presentació d’aquesta informació constituirà un supòsit d’infracció molt greu als efectes del que 
disposa el Títol V de la Llei 12/2017 
 
 
Andorra la Vella, 3 de desembre del 2018 
 
 


