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COMISSIÓ GESTORA DEL FONS ANDORRÀ DE GARANTIA DE DIPÒSITS (FAGADI)  
C/ Bonaventura Armengol, 10 bloc 2, 4a planta 
AD500 Andorra la Vella 
 
 
 
Comunicat núm. 3/2021 CGFAGADI 
Ref. Detall de les inversions 
 
 
L’apartat 6 de l’article 11 de la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de 
Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions (Llei 20/2018) preveu que els 
actius en què es materialitzin les reserves en garantia que, en virtut de la disposició addicional 
primera d’aquesta mateixa llei, han de mantenir les entitats membres del Fagadi s’inverteixin d’una 
forma suficientment diversificada en actius de liquiditat elevada i de baix risc.  
 
En aquest sentit, en relació amb les inversions que necessàriament s’han d’efectuar d’acord amb 
l’establert a l’apartat 23 de l’article 2 de la Llei 20/2018, se sol·licita a les entitats membres del Fagadi 
que cada 15 de juliol adrecin el detall de les inversions mantingudes en aquesta reserva, amb dades 
a 30 de juny, a la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits, a través de l’Autoritat 
Financera Andorrana (AFA). El detall facilitat haurà de permetre validar les premisses establertes 
legalment a l’esmentat article . 
 
Qualsevol canvi que es produeixi en dites inversions haurà de ser comunicat immediatament a la 
Comissió Gestora del Fagadi a través de l’AFA. 
 
Les entitats hauran de manifestar de manera expressa que les inversions efectuades donen 
compliment a l’establert a l’apartat 6 de l’article 11 de la Llei 20/2018, pel que fa al fet que aquests 
actius no poden ser objecte de càrrega, gravamen, trava, embargament o despatx d’execució, no 
poden respondre a altres obligacions i no es poden aplicar a altres fins diferents dels previstos en 
aquesta Llei. 
 
La informació requerida mitjançant aquest Comunicat ha de ser tramesa a l’AFA a través de l’apartat 
“Tramesa d’informació” de l’Oficina Virtual de la web de l’AFA. 
 
Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en relació amb 
aquest Comunicat. 
 
Andorra la Vella, 18 de juny del 2021 
 


