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Comunicat núm. 24-2021/A 
Tasques preparatòries aplicables a les entitats asseguradores i reasseguradores autoritzades a 
operar al Principat d’Andorra en relació amb l’adaptació a les noves Normes Internacionals 
d’Informació Financera 
 
La Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat 
d’Andorra (en endavant, Llei 12/2017), juntament amb el seu Reglament d’aplicació aprovat per 
Decret de 27 de desembre de 2017 (en endavant, Reglament d’aplicació), va suposar un canvi 
rellevant en el marc normatiu del sector assegurador andorrà. Entre d’altres, la Llei 12/2017 va 
comportar la incorporació a la normativa andorrana dels principis recollits a la Directiva 
2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 sobre l’assegurança 
de vida, l’accés a l’activitat d’assegurança i reassegurança i el seu exercici (Directiva Solvència II) i 
els Insurance Core Principles (ICP) emesos per la International Association of Insurance Supervisors 
(IAIS). 

A nivell comptable, la Norma Internacional d'Informació Financera (NIIF) aplicable al moment de 
l’aprovació de la Llei 12/2017 era la NIIF 4 de contractes d'assegurances (que es va introduir com 
a una norma provisional i que permetia la continuïtat de les normes comptables nacionals. La NIIF 
4 ha estat reemplaçada per la NIIF 17 de contractes d’assegurança que (i) exigeix que tots els 
contractes d'assegurança siguin valorats i comptabilitzats de manera consistent i (ii) estableix que 
les obligacions d'assegurança es comptabilitzin utilitzant valors actuals i que la informació 
s'actualitzi periòdicament i proporcioni als usuaris informació dels estats financers més útil. 

Malgrat que l'entrada en vigor de la NIIF 17 s'ha posposat fins l'1 de gener de 2023, l’Autoritat 
Financera Andorrana (en endavant, AFA) considera oportú començar a avaluar els diferents canvis 
que les entitats asseguradores i reasseguradores autoritzades a operar a Andorra (sobretot 
aquelles autoritzades a operar en el ram de vida) hauran d'implementar per adaptar-se a la NIIF17. 

Igualment, l’AFA considera oportú avaluar l’impacte que l’aplicació de la NIIF 9 per a instruments 
financers tindrà per a aquestes entitats asseguradores i reasseguradores. 

Per tot l’anterior, l’AFA emet el següent Comunitat tècnic relatiu a les tasques preparatòries 
aplicables a les entitats asseguradores i reasseguradores autoritzades a operar al Principat 
d’Andorra en relació amb l’adaptació a les noves Normes Internacionals d’Informació Financera. 

 

Article 1. Objecte 

1. Les entitats identificades a l'article 2 han de remetre a l'AFA, dins del termini referit a l'article 4, 
una anàlisi de diferències en relació amb l'adaptació a les NIIF 9 i NIIF 17 i amb el contingut 
descrit a l'article 3. 

2. Addicionalment i sense perjudici de les obligacions comptables que siguin aplicables de 
conformitat amb la normativa actualment vigent, les entitats identificades a l'article 2 han de 
realitzar una anàlisi d’impactes emprant els seus estats financers a 31 de desembre de 2021 i 
considerant les regles disposades a les NIIF 9 i NIIF 17 i a les indicacions disposades a l'article 
3. Aquesta anàlisi d’impactes s'ha de trametre a AFA en el termini previst a l'article 4. 

3. La totalitat de termes a què es refereix aquest Comunicat tècnic s'ha d'interpretar de 
conformitat amb el que disposen la Llei 12/2017 i el Reglament de desenvolupament de la Llei 
12/2017 en relació amb el càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicables a les 
entitats asseguradores i reasseguradores del Principat d'Andorra aprovat per Decret de data 29 
de desembre del 2017. En cas que cap d'aquestes normes resulti d'utilitat als efectes d'aquesta 
interpretació, s'han de tenir en consideració els termes de les NIIF 9 i NIIF 17. 
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Article 2. Destinataris 

1. Són destinataris d'aquest Comunicat tècnic i, per tant, queden obligats al compliment de les 
obligacions descrites: 

a) les entitats asseguradores i reasseguradores amb domicili social al Principat d'Andorra, 

b) els grups d'entitats asseguradores i reasseguradores, sempre que totes les entitats o 
almenys l'entitat matriu, tinguin el domicili social al Principat d'Andorra, i 

c) les delegacions d’entitats asseguradores i reasseguradores amb domicili social fora del 
Principat d'Andorra que exerceixin la seva activitat al territori del Principat de conformitat 
amb el que disposa la Llei 12/2017. 

2. Sense perjudici del que disposa la lletra c) anterior, en el supòsit de les delegacions d'entitats 
asseguradores i reasseguradores amb domicili social fora del Principat d'Andorra que, atenent 
al que disposa la normativa de la seva jurisdicció d'origen en les dates referides a l'article 4, ja 
apliquin les NIIF 9 i NIIF 17, estan exemptes de complir amb les obligacions disposades en 
aquest Comunicat tècnic. 

Per acollir-se a aquesta excepció, les entitats han de remetre a l’AFA, amb almenys dos mesos 
d'antelació a les dates disposades a l'article 4, una sol·licitud que haurà d'anar acompanyada 
de la documentació de suport que acrediti que l'entitat es troba en les circumstàncies 
esmentades a l'apartat anterior. 

L’AFA disposa d'un termini de 2 mesos per resoldre la sol·licitud a la qual es refereix l'apartat 
anterior. En cas que l’AFA no resolgui la sol·licitud dins del termini esmentat, la sol·licitud s'ha 
d'entendre com a desestimada. 

3. Igualment, en relació amb la lletra c) del primer apartat d’aquest article, queden automàticament 
excloses de les obligacions disposades en aquest Comunicat tècnic les delegacions d'entitats 
asseguradores i reasseguradores amb domicili social fora del Principat d'Andorra respecte de 
les quals l'AFA hagi dictat una resolució per la qual es disposi que la delegació en qüestió queda 
sotmesa al règim de supervisió simplificada definit al Reglament de desenvolupament de la Llei 
12/2017, per a certes delegacions del Principat d'Andorra aprovat per Decret de data 8 de maig 
del 2019. 

4. En el supòsit de grups d’entitats asseguradores i reasseguradores a què es refereix la lletra b) 
del primer apartat d’aquest article, l'entitat matriu serà responsable del compliment de les 
obligacions disposades en aquest Comunicat tècnic. 

 

Article 3. Anàlisi de diferències i anàlisi d'impactes en els estats financers 

L'anàlisi de diferències a què es refereix el primer apartat de l'article 1 així com l’anàlisi d’impactes 
en els estats financers a què es refereix el segon apartat del mateix article han de ser elaborats per 
les entitats indicades a l'article 2 considerant les indicacions disposades als apartats següents: 

a) Definició del contracte d'assegurança: s'ha de verificar el compliment dels requisits que 
estableix la NIIF 17 pel que fa a la definició de contracte d'assegurança. 

b) Separació de components: l'entitat ha d'analitzar l'existència, als seus contractes 
d'assegurances, de components de serveis, d'inversió, o derivats implícits que hagin de ser 
separats segons el criteri establert a la NIIF 17. 

c) Nivell d'agregació: s'ha de dur a terme l'agrupació dels contractes en carteres de productes 
amb riscos similars gestionats conjuntament, d'acord amb els criteris establerts a la NIIF 
17, amb l'agrupació per rendibilitat i per cohorts inclosa. 

d) Determinació del mètode de valoració: s'ha d'establir, en funció de les característiques dels 
grups de contractes, el mètode de valoració que s'ha d'aplicar i aquest ha de ser utilitzat en 
el càlcul del passiu per a la cobertura restant del contracte. 
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e) Per a aquells grups en què es determini que es compleixen els requisits per a l'aplicació del 
Variable Fee Approach (VFA) o aquells per als quals s'ha decidit aplicar el mètode simplificat 
de Premium Allocation Approach (PAA), s'han de realitzar les justificacions que suportin 
l'aplicació del mètode de valoració aplicat. 

f) Càlcul dels fluxos estimats: s'han de definir els límits del contracte d’acord amb el que 
estableix la NIIF 17, considerant la separació de components que hagin de ser separats així 
com l'existència de component d'inversió no separable que hagi de ser desagregat. 

g) S'han de seguir els criteris de projecció establerts a la NIIF 17 per a la determinació dels 
fluxos estimats. 

h) Taxa de descompte: s'ha de determinar la taxa de descompte consistent en les 
característiques del contracte, segons els criteris establerts a la NIIF 17 i s’ha de detallar la 
metodologia utilitzada per determinar-la. 

i) Ajust per risc: l'entitat ha de determinar l'ajust per risc amb una metodologia pròpia, d'acord 
amb els criteris establerts a la NIIF 17 i ha de detallar la metodologia utilitzada. 

j) Marge de servei contractual i mètode de transició: cal establir l'import del marge de servei 
contractual (o component de pèrdua, si escau) a la data de càlcul dels impactes per a tots 
els contractes en vigor a aquesta data. Per a això, l'entitat ha d'aplicar un dels mètodes de 
transició que estableix la NIIF 17, en funció de la informació disponible sense cost o esforç 
desproporcionat, segons s'estableix a la NIIF 17. 

Per a aquells grups de contractes per als quals no s'apliqui el mètode retrospectiu total, s'ha 
de detallar i justificar: 

I. el motiu pel qual no s'ha aplicat, 

II. en el cas del mètode retrospectiu modificat, les simplificacions que s'han considerat, i 

III. en el cas del mètode de valor raonable, els criteris seguits per establir aquest valor 
raonable. 

Així mateix, s’ha de calcular l'impacte en reserves en el moment de transició, per a la 
comparació amb el valor de contrast, que ha d'incloure tots els conceptes establerts a la 
NIIF 17. 

k) Valoració d'actius: l'entitat ha d'avaluar l'impacte de la NIIF 9 en la seva cartera d'actius, tant 
en la seva classificació com en la seva valoració. S'han de detallar els criteris establerts. 

l) Elecció de polítiques comptables permeses per la NIIF 17: s'ha de detallar l'elecció realitzada 
per a aquells criteris per als quals la NIIF 17 permet diverses opcions de polítiques 
comptables, com la desagregació de l'impacte financer de l'acreditació del passiu de 
contractes d'assegurances i reassegurances entre OCI i PiG, o el desglossament de 
l'impacte en el resultat dels contractes de reassegurança. 

m) Implicacions en el model operatiu de l’entitat. 

n) Implicacions en l'arquitectura de sistemes. 

o) Gestió i planificació de la transició a les NIIF 9 i NIIF17. 

 

Article 4. Terminis 

1. L’anàlisi de diferències a què es refereix el primer apartat de l'article 1 ha de ser remès a l’AFA 
abans del 31 de desembre de 2021. 

2. L’anàlisi d’impactes en els estats financers a 31 de desembre de 2021 a què es refereix el 
segon apartat de l'article 1 ha de ser remès a l’AFA abans del 30 de juny de 2022. 
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Article 5. Compliment de les obligacions disposades en aquest Comunicat tècnic 

1. Els destinataris d’aquest Comunicat tècnic han d'aportar la documentació de suport que 
acrediti el compliment de les obligacions descrites mitjançant l'oficina virtual privada de l'AFA. 

Tota la documentació que es remeti a l’AFA ha de ser prèviament aprovada pel Consell 
d'Administració de l’entitat. 

2. En cas de tenir alguna consulta o incidència relativa a l'oficina virtual, cal adreçar-se per correu 
electrònic a assegurances@afa.ad. 

3. L'incompliment del contingut d’aquest Comunicat tècnic pot donar lloc a la comissió d'una 
infracció molt greu atenent al que disposa la lletra g) de l'article 54 de la Llei 12/2017 i, per tant, 
pot donar lloc a la imposició de les sancions recollides a l'article 57.1. de la Llei 12/2017. 

 

Andorra la Vella, 6 de juliol de 2021 
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