
 

Comunicat tècnic núm. 1/2023-AD 
Garantia equivalent a l’assegurança de responsabilitat civil o aval a contractar pels participants en la 
representació digital d’actius. 
 
 
Segons l’article 11.1 de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús 
de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain (en endavant, Llei 24/2022), 
els participants en la representació digital d’actius han de tenir vigent una assegurança de 
responsabilitat civil professional, un aval o una altra garantia equivalent que permeti fer front a la 
responsabilitat per negligència en l’exercici de la seva activitat professional, amb una cobertura 
mínima per reclamació de danys. 
 

Mitjançant aquest Comunicat tècnic s’estableixen el procediment i els requisits que s’han de complir 
als efectes de tenir vigent una garantia equivalent a l’assegurança de responsabilitat civil o aval, per 
part dels participants en la representació digital. 
 

En aquest sentit, amb la finalitat de constituir una garantia equivalent a l’assegurança de 
responsabilitat civil o aval, els participants en la representació digital (en endavant, el/s dipositant/s) 
poden dipositar íntegrament l’import que els correspongui segons l’article 11.1 de la Llei 24/2022, en 
un compte bancari titularitat de l’Autoritat Financera Andorrana (en endavant, AFA). 
 

Quan es procedeixi a complir els requeriments legals mitjançant garantia equivalent tal com es 
disposa en el paràgraf precedent, el dipòsit, que en cap cas serà remunerat, ha de complir les següents 
condicions: 

a. el dipòsit s’ha de realitzar necessàriament via transferència bancària provinent d’un compte del 
dipositant; 

b. qualsevol despesa o comissió bancària que es derivi de la transferència l’ha d’assumir el dipositant, 
de tal manera que l’import final que l’AFA rebi ha de coincidir exactament amb l’import a dipositar 
segons l’article 11.1 de la Llei 24/2022. En cas contrari, l’AFA retornarà la transferència; i 

c. el dipòsit es constitueix amb termini indefinit, fins que l’AFA no resolgui el seu retorn al dipositant. 
 

S’adjunta un formulari de declaració intitulat “Declaració de dipòsit en concepte de garantia equivalent 
a l’assegurança de responsabilitat civil o aval a contractar pels participants en la representació digital 
d’actiu” que ha de ser signat pel dipositant, als efectes de poder procedir a dipositar l’import íntegre en 
concepte de garantia equivalent i complimentar l’obligació legal. Aquest formulari es troba disponible 
a la secció “Comunicats tècnics” de l’apartat “Normativa” de la web de l’AFA. 
 

Contra aquest dipòsit, l’AFA pot efectuar càrrecs o retencions, amb motiu de la referida responsabilitat, 
quan ho estimi pertinent, sense que el dipositant pugui oposar cap excepció basada en la relació 
jurídica entre el reclamant del dany i el dipositant, sense perjudici de les accions que puguin 
correspondre al dipositant contra el reclamant del dany, si la reclamació fos indeguda. 
 

Qualsevol càrrec o retenció al dipòsit que efectuï l’AFA ha de ser reingressat pel dipositant a l’AFA en 
un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la notificació de l’AFA, a efectes que el dipòsit 
mantingui permanentment com a saldo disponible l’import requerit per la Llei 24/2022 que 
correspongui segons la categoria de participant en la representació digital d’actius. 
 

L’inici d’activitat queda suspès fins al moment de la presentació, a satisfacció de l’AFA, del document 
acreditatiu del dipòsit per part del dipositant. 
 

BANC NÚMERO DE COMPTE IBAN SWIFT 

Crèdit Andorrà, SA AD13 0003 1101 1037 8691 0103 CRDAADAD 

Mora Banc Grup, SA AD64 0007 0028 0002 2301 7013 BINAADAD 

Andorra Banc Agrícol Reig, SA AD52 0001 0000 4142 9680 0100 BACAADAD 

 

Andorra la Vella, 21 de febrer del 2023 
 

 


