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Decret
Decret de mesures per ajudar a pal·liar els efectes de la situació de dificultat financera en el negoci de no 
vida i vida risc d’Assegurances Generals, SA.

El 16 d’agost passat l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en compliment de la resolució del seu director 
general de data 14 d’agost, va decidir executar les mesures de control especial corresponents a la substitució 
provisional de l’òrgan d’administració d’Assegurances Generals, SA i al nomenament d’un administrador 
especial. Aquestes mesures van ser motivades, segons va informar la mateixa AFA, pels suficients indicis 
que es tenien que l’entitat asseguradora es trobava en una situació de dificultat financera.

Segons les informacions facilitades per l’AFA i la mateixa Assegurances Generals, SA, avui dia la l’entitat té 
un dèficit a l’hora de poder assumir determinades obligacions davant dels seus assegurats pel que fa als 
productes de no vida i vida risc, donada la seva situació financera. Per aquest motiu, el Govern, en coordi-
nació amb l’AFA, Assegurances Generals, SA i el conjunt del sector assegurador, ha decidit desenvolupar 
un pla de contingència amb l’objectiu que els assegurats del ram no vida i vida risc tinguin els seus drets 
degudament garantits fins al venciment de les seves pòlisses.

En coordinació amb l’AFA –en l’exercici de les funcions de supervisió i control del mercat d’assegurances i 
reassegurances del Principat d’Andorra, d’acord amb la Llei 12/2017, del 22 de juny, i les seves modificacions 
posteriors–, i per tal de vetllar per l’interès públic i per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema 
assegurador i reassegurador andorrà i promoure la confiança en aquest sistema, el Govern desenvolupa 
aquest programa d’ajuts, amb l’objectiu d’abonar les despeses que tindran les entitats asseguradores an-
dorranes per absorbir els riscos derivats de les pòlisses d’Assegurances Generals, SA. La mateixa entitat 
asseguradora es fa responsable del rescabalament d’aquests imports en el moment en què disposi de la 
liquiditat suficient.

L’article 17 de la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019 habilita la concessió 
d’aquesta tipologia d’ajuts, la naturalesa i la finalitat –ja esmentades– dels quals fa que no sigui possible 
concedir-los d’acord amb la norma general.

Així doncs, a proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 14 d’octubre del 2019, 
aprova les mesures següents:

Article 1. Objectiu
L’objectiu d’aquest programa d’ajuts és, un cop identificades les mancances en les seves obligacions d’As-
segurances Generals, SA, que els assegurats del ram de no vida i vida risc d’aquesta entitat tinguin els seus 
drets degudament garantits fins al venciment de les seves pòlisses, així com facilitar la liquiditat de què no 
disposa l’entitat per a aquests fins.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Són objecte d’aquest programa d’ajuts les entitats asseguradores andorranes que participen en el pla de 
contingència de les pòlisses d’assegurança del ram de no vida i vida risc d’Assegurances Generals, SA.

Article 3. Import dels ajuts
1. L’import de la subvenció a les entitats asseguradores andorranes que participen en aquest programa 
d’ajuts, aportat de forma agregada per l’AFA d’acord amb les dades a preu de mercat proporcionades 
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per les entitats asseguradores andorranes que participen en aquest programa d’ajuts, és d’un màxim de 
1.550.000 euros.

2. El Govern garanteix un import d’1.450.000 euros en concepte de les possibles contingències dels pa-
gaments fraccionats de les primes vigents de les assegurances de no vida i vida risc, així com un fons de 
compensació; en aquest import també s’hi inclou la possibilitat d’absorbir els riscos derivats d’altres tipus 
de pòlisses en el mateix ram no previstes en els imports subvencionats a les entitats asseguradores de 
l’apartat anterior.

Article 4. Pagament de les subvencions i de l’execució dels avals
El pagament corresponent a les subvencions identificades en l’article 3.1 d’aquest Decret es farà efectiu 
amb caràcter previ a la seva justificació, com a finançament necessari per portar a terme la finalitat o el 
propòsit d’aquest programa d’ajuts.

El pagament de les subvencions s’efectuarà en un màxim de 30 dies després de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret, d’acord amb el procediment administratiu que determinen la Llei general de les finances públiques, 
del 19-12-1996, i les seves modificacions posteriors.

El pagament corresponent a les execucions dels avals identificades en l’article 3.2 d’aquest Decret es farà 
efectiu posteriorment a la seva justificació en el termini màxim de 30 dies després de l’acceptació per part 
de la Intervenció General d’aquesta justificació.

Article 5. Rescabalament dels ajuts atorgats
Els supòsits següents comporten el rescabalament al Govern dels ajuts atorgats:

1. La disponibilitat de la liquiditat suficient per part d’Assegurances Generals, SA, com s’ha acordat en con-
tracte privat amb el Govern, per l’import corresponent als ajuts.

2. La no justificació o la no destinació dels imports subvencionats a la finalitat o el propòsit d’aquest pro-
grama per part de les entitats asseguradores perceptores dels imports subvencionats.

Article 6. Control de les ajudes
1. Les entitats asseguradores beneficiàries dels imports subvencionats han de justificar l’aplicació dels fons 
percebuts, mitjançant l’aportació de tota la documentació justificativa de l’aplicació de l’ajuda davant del 
ministeri encarregat de les finances, així com davant de l’Autoritat Financera Andorrana.

2. Les entitats asseguradores perceptores dels imports subvencionats estan sotmeses a les actuacions de 
comprovació que efectuen l’entitat concedent (ministeri encarregat de les finances) i l’Autoritat Financera 
Andorrana, i a les de control que corresponguin a la Intervenció General.

3. L’atorgament de la garantia per part del Govern requereix que les entitats asseguradores andorranes 
justifiquin prèviament davant del ministeri encarregat de les finances i de la Intervenció General, als efectes 
de fiscalitzar-lo prèviament, que es dona alguna de les circumstàncies recollides en l’apartat dos de l’article 
3. Així mateix, hauran d’informar puntualment l’Autoritat Financera Andorrana als efectes que aquesta 
Autoritat pugui exercir les seves funcions de supervisió.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general

Andorra la Vella, 14 d’octubre del 2019

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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