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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’actius 
Ref. Comunicat tècnic núm. 01/2023-AD 
 
 
El/la sotasignat/da, __________________________________________________________, major d’edat, de 
nacionalitat  _____________________________, titular del passaport/document d’identitat núm. 
_________________________________ i amb domicili professional situat a 
______________________________________________, actuant en nom propi o per compte de la societat 
____________________________ (en endavant, el dipositant), manifesta que ha ingressat al compte bancari 
de l’Autoritat Financera Andorrana (en endavant, AFA) l’import de ______________________ euros. Aquest 
dipòsit estarà sotmès a les següents condicions: 
 

 El dipòsit, no remunerat, s’efectua en compliment de 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) per respondre de la responsabilitat per 
negligència en què pugui incórrer en l’exercici de la seva activitat professional en tant que 
_________________________________ (veedor, assessor en actius digitals, gestor de carteres d’actius 
digitals, etc.) per reclamació de danys. 

 
 Contra aquest dipòsit, l’AFA podrà 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 haurà 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 un saldo disponible de ___________________________ euros. 

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

dipositant. 
 
Signatura del dipositant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andorra la Vella, ___ de ___________________ de 20___ 
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