
 

 
Comunicat tècnic núm. 1-2018/A 
Requeriment d’informació en relació amb el règim de càlcul de provisions tècniques a efectes 
comptables aplicable a les entitats d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra 
 
Des de l’any 2015, Andorra està desenvolupant el procés d’actualització integral de la normativa 
relativa a l’ordenació i a la supervisió d’assegurances que té com a finalitat adaptar la normativa 
asseguradora andorrana als estàndards europeus existents en aquesta matèria, definits per la 
Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell del 25 de novembre del 2009 sobre 
l’assegurança de vida, l’accés a l’activitat de l’assegurança i reassegurança i el seu exercici (en 
endavant, Solvència II). 
 
En el procés d’adaptació a Solvència II, el passat 27 de desembre del 2017, el Govern va publicar el  
Decret del 27-12-2017 pel qual s’aprova Reglament de desenvolupament del que estableix la 
disposició final primera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i 
reassegurances del Principat d’Andorra (en endavant, Reglament 12/2017 DF1), en relació amb el 
règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances 
i reassegurances del Principat d’Andorra. 
 
Així, d’acord amb el Reglament 12/2017 DF1  i atenent a la necessitat de valorar el grau d’adaptació i 
de mantenir la seguretat jurídica del sector, l’Autoritat Financera Andorrana (en endavant, AFA) 
sol·licita a les entitats asseguradores andorranes i a les delegacions d’entitats estrangeres que 
operen en base a la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i 
reassegurances del Principat d’Andorra, la informació següent: 

▪ el pla d’acció detallat establert per donar compliment al Reglament 12/2017 DF1 per tal d’elaborar 
els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018,  

▪ el grau d’assoliment del pla d’acció descrit a l’apartat anterior, 

▪ l’impacte estimat segons les regles generals descrites a la Disposició Transitòria Única, i 

▪ qualsevol altre punt que es consideri rellevant (aclariments, qüestions, limitacions, etc.). 
 
La informació sol·licitada mitjançant aquest Comunicat ha de ser lliurada a l’AFA per correu 
electrònic a l’adreça assegurances@afa.ad en el termini d’1 mes a partir de la data de la seva 
recepció. 
 
A la referència del correu electrònic s’haurà d’especificar: CT1-2018-A_”NomCompanyia” i el nom de 
l’arxiu adjunt, haurà de tenir el mateix format. 
 
L’AFA podrà requerir la documentació que sigui adient als efectes de la verificació del extrems 
manifestat pel destinatari d’aquest Comunicat. 
 
 
Andorra la Vella, 20 de setembre del 2018 
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