Comunicat tècnic núm. CT23-2021/A
Retorn de la fiança prestada a favor del Govern d’Andorra
De conformitat amb l’establert a la disposició transitòria segona, apartat tercer, lletra b) 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”) i en el marc de les facultats atorgades per l’article 8
d’aquesta mateixa Llei a l’Autoritat Financera Andorrana (en endavant, AFA), en data 26 de febrer
de 2020, l’AFA va aprovar el comunicat tècnic núm. 18-2020/A, mitjançant el qual es disposa com
s’han d’aplicar els requisits de solvència definits a l’article 42 de la Llei 12/2017, el qual regula el
capital mínim obligatori i el capital de solvència obligatori.
En concret, l’article 2 del comunicat tècnic núm. 18-2020/A estableix que les normes relatives al
capital de solvència obligatori previstes a l’article 42 de la Llei 12/2017 seran aplicables a partir del
31 de desembre de 2020 i els articles següents estableixen la tramitació que han de seguir
aquestes entitats per acreditar el compliment dels requisits previstos a la legislació aplicable pel
que fa al capital mínim obligatori i al capital de solvència obligatori. A aquests efectes, s’estableix
l’obligació de presentar determinada documentació abans del 6 de juliol de 2020.
Quan l’AFA consideri que la informació aportada en aplicació del comunicat tècnic núm. 18-2020/A
satisfà suficientment les previsions contingudes a la Llei 12/2017 en relació amb el capital de
solvència obligatori, emetrà la corresponent certificació de conformitat a favor de l’entitat
sol·licitant.
Amb aquesta certificació, l’entitat podrà sol·licitar al Govern d’Andorra l’alliberament de la fiança
prestada al seu favor a l’empara de la Llei reguladora de l’actuació de les companyies
d’assegurances al Principat aprovada pel Consell General en la seva sessió tradicional de
Sancogesma del dia 11 de maig de 1989, així com la restitució del corresponent document on
estigui formalitzada, si escau.
Andorra la Vella, 30 de juny de 2021
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