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El passat dimecres 30 de novembre del 2022 es va publicar al BOPA, el Decret 478/2022, del 

23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir 

com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador 

(en endavant, el “Reglament”), aprovat en la sessió del 23 de novembre del 2022 per part del 

Govern d’Andorra, una norma innovadora on Cases&Lacambra ha participat activament en 

la seva elaboració. 

La Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de 

criptografia i de la tecnologia del llibre registre distribuït i blockchain (en endavant, la “Llei 

24/2022”) va establir i regular la figura del veedor digital –sense precedents en dret comparat-

, com a nou actor dins l’ecosistema blockchain i subjecte a llicència prèvia a atorgar-se per 

l’Autoritat Financera Andorrana (”AFA”) per exercir la seva activitat al Principat d’Andorra.  

De conformitat amb la Llei 24/2022, el veedor digital pot ser una persona física o una persona 

jurídica que revesteixi la forma de societat anònima o de responsabilitat limitada de dret 

andorrà i de durada indefinida. En aquest darrer supòsit, es requereix que la societat designi, 

com a mínim, una persona física que la representi. Com a requisit essencial, la persona física 

registrada com a veedor digital, incloent el representant designat per la societat, ha de reunir 

la condició d’advocat o economista col·legiat.  

La principal funció encomanada al veedor digital és la interlocució administrativa amb 

l’AFA en les sol·licituds d’autorització d’activitats relacionades amb la representació digital 

d’actius, ja sigui pel procediment d’obtenció de llicència per inici d’activitat com per un 

supòsit de regularització de l’activitat d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 

24/2022. El Reglament, a més, desenvolupa altres funcions considerant la tipologia de 

participants que duguin a terme una activitat relacionada amb la representació digital 

d’actius, és a dir, emissors d’actius digitals o d’altres participants (e.g. custodis, plataformes 

d’intercanvi). En general, són funcions relacionades amb la vigilància i el seguiment del 

compliment correcte per part dels participants. El Reglament també incideix en la necessitat 

de que existeixi una acceptació de l’encàrrec, materialitzada amb la formalització del 

corresponent contracte entre el veedor digital i el participant.  

Amb la finalitat d’assegurar un level playing field, es desenvolupen els criteris d’idoneïtat 

relatius a l’honorabilitat professional, els coneixements i l’experiència. El texte no entra en 

requerir una formació específica – a diferència, per exemple, de l’estàndard MiFID II –, sinó 

que bascula en torn en funció de l’evolució de les ofertes formatives en la matèria i, en última 

instància, del criteri de l’autoritat supervisora.  

El Reglament, a més, exigeix al veedor digital certes obligacions en qüestions relacionades 

amb la informació privilegiada i manipulació del mercat, especialment rellevant en l’àmbit 

de les emissions d’actius digitals, als efectes del registre d’activitats, l’elaboració d’una 

memòria anyal i el deure d’assegurança.  

Es fa especial referència a la gestió dels conflictes d’interès, concretament a (i) que els veedors 

digitals no poden adquirir o subscriure els actius digitals emesos pels emissors que els 
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designin per exercir la funció de veedors digitals; i (ii) que els participants que duguin a 

terme activitats relacionades amb la representació digital d’actius no poden designar-se a si 

mateixos com a veedors digitals ni designar persones assalariades com a veedors digitals. 

Respecte del registre, s’estableix que l’AFA mantindrà un registre actualitzat de veedors 

digitals amb informació sobre el número de registre, el nom o la raó social, el domicili, el 

tipus i, si escau, el representant del veedor digital que revesteixi la forma de societat. 

Recordem que la Llei 24/2022 estableix a la seva disposició transitòria tercera un termini de 

tres mesos per a la creació del registre de veedors digitals – és a dir, fins el 20 de gener del 

2023 -.  

Finalment, el Reglament inclou disposicions relatives al règim de responsabilitat del veedor 

digital, així com un règim disciplinari i sancionador que exerceix l’AFA.  

Amb aquest Reglament i seguint l’esperit de la Llei 24/2022, el Principat d’Andorra avança 

en la implementació de la tecnologia blockchain en l’economia andorrana. Tanmateix queden 

nombrosos aspectes per redreçar de la Llei 24/2022, doncs que tindrem que esperar al seu 

desenvolupament reglamentari, als comunicats tècnics que elabori l’AFA en la matèria i als 

criteris de la UIFAND. 
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