Article 16
Fiances
1. Les persones titulars d'autoritzacions per a l'organització i explotació
d'apostes han de constituir una fiança davant la Tresoreria de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per import de 1.000.000 d'euros.
2. La fiança pot constituir-se en metàl·lic, aval o a través de certificat
d'assegurança de caució. En el supòsit que s'opti per un aval o per un certificat
d'assegurança de caució s'haurà de fer en els termes que s’exposen en l'article
següent.
3. La fiança queda afecta a les responsabilitats econòmiques en què les
empreses puguin incórrer a raó d’allò que preveu aquest reglament i, sempre,
al compliment de les obligacions establertes en l'article 18 de la Llei 8/2014.
4. La fiança s'ha de mantenir actualitzada en la quantia màxima de l'import
exigible. Si se’n produeix una disminució de la quantia, el qui té l'obligació de
constituir-la l'ha de completar en la quantia obligatòria dins el termini de dos
mesos. La no-reposició de la fiança suposa la cancel·lació de la inscripció i la
revocació de l'autorització atorgada.
5. Únicament s'ha d’autoritzar la retirada de la fiança constituïda quan
desapareguin les causes que en van motivar la constitució i no estigui pendent
la resolució d'expedients administratius de què puguin derivar-se
responsabilitats econòmiques.

Article 17
Aval i assegurança
En el supòsit que les persones titulars d’autoritzacions per a l’organització i
explotació d’apostes hagin optat per constituir un aval, els avals a efectes
d’aquest decret, han de complir els requisits següents:
1. Per ser admesos com a garantia, els avals els ha d’atorgar un banc, caixa
d’estalvi, cooperativa de crèdit, establiment financer de crèdit o societat de
garantia recíproca que compleixi els requisits següents:
a) Disposar d’una autorització administrativa oficial per operar a Espanya en
vigor.
b) Estar inscrita en el Registre Oficial d’Entitats de Crèdit del Banc d’Espanya.
c) No estar en situació de mora davant l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears o els seus organismes autònoms com a
conseqüència de l’impagament d’obligacions derivades d’execucions d’avals
anteriors. A aquest efecte, l’Administració de la Comunitat Autònoma i els seus

organismes autònoms poden refusar l’admissió d’avals provinents d’entitats
que mantenguin impagats els imports d’avals executats una vegada exhaurit el
termini d’ingrés a què fa referència la Llei General Tributària per a deutes en
període voluntari.
d) No estar en situació de concurs de creditors.
El compliment d’aquests requisits s’ha de fer constar en el document d’aval.
2.Els avals han de complir les característiques següents:
a) Han de ser solidaris respecte a l’obligat principal, la qual cosa implica que
l’avalador ha de renunciar als beneficis d’excussió i divisió.
b) S’han de constituir al primer requeriment, la qual cosa implica que
l’avalador ha de renunciar al benefici d’ordre i que la Direcció General del
Tresor, Política Financera i Patrimoni li pot requerir que pagui el deute
directament, sense necessitat de requerir-ho prèviament a l’obligat principal i,
fins i tot, a pesar de l’oposició de l’obligat principal.
c) Han d’estar en vigor des de la data d’atorgament i fins que la Direcció
General del Tresor, Política Financera i Patrimoni retorni el document de l’aval.
3. Els avals han d’estar signats per apoderats de l’entitat amb poder suficient
per obligar-la. La representació s’ha de verificar per l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En el supòsit que les persones titulars d’autoritzacions per a l’organització i
explotació d’apostes hagin optat per contractar una pòlissa d'assegurança de
caució, a efectes d’aquest decret, han de complir els requisits següents:
1. L'assegurança de caució ha de ser atorgada per una entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya en la branca de les assegurances de caució.
2. Les entitats asseguradores, autoritzades per operar a Espanya, han de
complir, a més, els requisits següents:
2.1. No trobar-se en situació de mora davant l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears o els seus organismes autònoms com a
conseqüència de l'impagament d'obligacions derivades d'execucions
d'anteriors assegurances de caució. A aquest efecte, la direcció general
competent en matèria de tresoreria de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pot rebutjar l'admissió d'assegurances de
caució provinents d'entitats que mantinguin impagats els imports
corresponents a contractes d'assegurances ja executats trenta dies
naturals després d'haver rebut l'entitat el primer requeriment de
pagament.
2.2. No trobar-se en situació concurs de creditors o situació concursal.
2.3. No trobar-se suspesa o extingida l'autorització administrativa per a
l'exercici de l'activitat.

El compliment d'aquests requisits s’ha de fer constar en el certificat de
l'assegurança de caució a la qual es refereix l'apartat 4 d'aquest article.
3. El contracte de l'assegurança de caució ha de tenir les característiques
següents:
3.1. La persona dipositant de la garantia ha de tenir la condició d'acceptant
de l'assegurança, i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de tenir la condició d'assegurat.
3.2. S’hi ha de fer constar de forma expressa:
a)

b)
c)

d)

Que l'entitat assegura solidàriament, amb renúncia expressa als beneficis
d'excussió, divisió i ordre, i amb el compromís de pagament al primer
requeriment de la direcció general competent en matèria de tresoreria de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, malgrat
l'oposició de l'acceptant de l'assegurança.
Que la companyia d'assegurances no pot oposar a l'assegurat les
excepcions que puguin correspondre-li davant l'acceptant de
l'assegurança.
Que la falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no
dona dret a la companyia d'assegurances a resoldre el contracte, ni
aquest queda extingit, ni la cobertura de la companyia d'assegurances
suspesa ni la companyia d'assegurances queda alliberada de la seva
obligació, en el supòsit que la companyia d'assegurances hagi de fer
efectiva la garantia.
Que l'assegurança de caució és de durada indefinida i que està vigent fins
que la direcció general competent en matèria de tresoreria de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears retorni el
certificat a què es fa referència en l'apartat 4.

4. La garantia s'ha de constituir en forma de certificat individual, amb la
mateixa extensió i garanties que els resultants del contracte d'assegurança. Els
certificats han d'estar signats per apoderats de l'entitat amb poder suficient
per obligar-la.
Aquesta representació ha de ser verificada per l'Advocacia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears prèviament al registre de la garantia.
Per poder verificar la representació, els poders han de ser validats prèviament i
per una sola vegada per l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
En el text del certificat d'assegurança de caució s'ha de fer referència al
compliment d'aquest requisit.

