
 

 

 
 
Comunicat núm. 20/EFI-SGP 

 
Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. 
Consideracions, criteris i documentació. 
 
 
Mitjançant el present comunicat i amb la finalitat d’establir criteris homogenis per a les entitats 
operatives del sistema financer, l’INAF procedeix a determinar i clarificar l’abast concret de 
cadascun dels preceptes de l’article 46 relatiu als actes sotmesos a autorització i/o inscripció de 
la “Llei 14/2010 del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu 
bàsic de les entitats operatives del sistema financer”. 
 
Així mateix, s’aprofita l’emissió d’aquest comunicat per ampliar els actes sotmesos a inscripció i 
per crear una nova categoria de comunicacions obligatòries i urgents a efectuar a aquest Institut. 
 
Adjunt s’exposen, en un primer moment, algunes consideracions preliminars que cal tenir 
presents, entre les quals destaquen diversos apartats (estructura del comunicat, definicions i 
clarificacions, procediment a seguir en relació amb els formularis). A continuació, es detallen els 
actes que es troben sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció així com la documentació 
a adjuntar en els referits actes. Finalment, es troben els annexos amb el conjunt de formularis 
associats al comunicat. 
 
Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en quant a 
la tramesa de dita informació. 
 
 
Andorra la Vella, 9 de desembre de 2011 
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Estructura del comunicat 
 
Aquest comunicat es divideix en dues seccions: una primera secció amb els actes que es troben 
sotmesos a comunicació, autorització prèvia i/o inscripció, i una segona secció amb la 
documentació a adjuntar a la sol·licitud dels diferents actes detallats en la primera secció. 
 
Pel que fa a la primera secció, aquesta es desglossarà de la manera següent: 

1) Comunicació inicial 

2) Article 46.1, lletra a). Actes sotmesos a autorització prèvia i posterior inscripció 

3) Article 46.1, lletra b). Actes sotmesos a inscripció, a més dels que ja disposen d’una 
autorització prèvia 

4) Art. 46.4. Ampliació dels actes d’inscripció obligatòria 

5) Altres comunicacions a efectuar a l’INAF en el termini màxim de set dies hàbils, a 
comptar de la data en què es produeix l’acte 

 
Quant a la segona secció, es distingirà entre: 

1) Creació a l'estranger d'entitats i/o sucursals  (formulari 1) 
 Entitat estrangera (financera i no financera) 

2) Canvis i nomenaments de l'òrgan d'administració (formulari 2) 
 Entitat andorrana (financera) 

3) Canvis i nomenaments en la Direcció General (formulari 3) 
 Entitat andorrana (financera) 

4) Adquisicions i adjudicacions per qualsevol títol (formulari 4) 
 Entitat estrangera (financera i no financera) 

5) Variació del percentatge de participació (formulari 5) 
 Entitat estrangera (financera i no financera) 

6) Ampliacions i reduccions de capital (formulari 6) 
 Entitat andorrana (financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

7) Fusió, escissió i altres esdeveniments que puguin alterar de forma significativa l'activitat 
diària (formulari 7) 

 Entitat andorrana (financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

8) Modificació de l'objecte social (formulari 8) 
 Entitat andorrana (financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

9) Canvis i nomenaments d'auditors externs (formulari 9) 
 Entitat andorrana (financera) 

10) Qualsevol canvi que pugui produir-se en els requisits exigits legalment (formulari 10) 
 Entitat andorrana (financera) 

11) Creació d'entitats (formulari 11) 
 Entitat andorrana (financera i no financera) 

12) Dissolució d'entitats (formulari 12) 
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 
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13) Canvi de l'accionariat (formulari 13) 
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

14) Adquisicions i adjudicacions per qualsevol títol (formulari 14) 
 Andorrana (financera i no financera) 

15) Variació del percentatge de participació (formulari 15) 
 Entitat andorrana (financera i no financera) 

16) Ampliacions i reduccions de capital (formulari 16) 
 Entitat andorrana (no financera) 

17) Fusió, escissió i altres esdeveniment que puguin alterar de forma significativa l'activitat 
diària (formulari 17) 

 Entitat andorrana (no financera)  

18) Modificació de l'objecte social (formulari 18) 
 Entitat andorrana (no financera) 

19) Agents financers que actuen en nom i/o per compte de l'entitat autoritzada (formulari 19) 
 Entitat andorrana (financera) 

20) Establiment o modificació de vincles amb altres entitats (formulari 20) 
 Entitat andorrana (financera) 

21) Modificació dels estatuts social (formulari 21) 
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

22) Revocacions de l'òrgan d'administració o de la Direcció General (formulari 22) 
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

23) Canvis i nomenaments de l'òrgan d'administració (formulari 23) 
 Entitat andorrana (no financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

24) Canvis i nomenaments en la Direcció General (formulari 24) 
 Entitat andorrana (no financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

25) Canvis i nomenaments d'auditors externs (formulari 25) 
 Entitat estrangera (financera) 

26) Renovacions de l'òrgan d'administració (formulari 26) 
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 

27) Fets rellevants que puguin afectar significativament l'activitat, l'organització o el compte 
de resultats (formulari 27) 

 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera (financera i no financera) 
 
Finalment s’adjunten com a annexos els formularis corresponents als diferents actes 
sotmesos a autorització i/o inscripció, i que es troben relacionats en aquest comunicat. 
 
 
 
 

Definicions i clarificacions 
 
• S’entendrà per participació qualificada «la que arriba, de forma directa o indirecta, a un 10 

per 100 o més del capital o dels drets de vot en l’entitat participada» i la que «sense arribar al 
percentatge assenyalat, permet exercir una influència notable en l’entitat», tal com estableix 
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l’article 7 de la “Llei 14/2010 del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim 
administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer”. 

 
• S’entendrà per entitat financera la que, per les activitats que duu a terme, tindria aquesta 

consideració segons el que estableix la legislació financera andorrana (encara que en el seu 
país de constitució no estigui sota el control de cap autoritat supervisora), a més d’aquelles 
entitats que a l’estranger tinguin aquesta consideració. 

 
• La recepció de la documentació requerida mitjançant aquest comunicat no pressuposa 

l’autorització prèvia de l’acte en els registres de l’INAF, donat que, un cop analitzada la 
informació rebuda, aquest Institut pot requerir informacions addicionals o aclariments 
complementaris. 

 

• La inscripció no és un simple acte burocràtic de transcripció als registres de l’INAF de 
determinats actes, donat que prèviament a la inscripció, l’INAF verifica que els actes a inscriure 
compleixen amb la normativa vigent i que la informació obtinguda és suficient perquè la funció 
supervisora d’aquest Institut sigui satisfeta. Per tant, per obtenir la inscripció, nous 
requeriments d’informació, a més dels que ja figuren a les lleis, als reglaments o als comunicats 
tècnics de l’INAF, poden ser sol·licitats. 

 
• Tota la documentació requerida per a l’autorització prèvia i/o la inscripció dels actes pertinents 

ha de ser presentada a l’INAF en una única tramesa i en una única còpia, que comprengui la 
totalitat del dossier. Tot i això, aquesta condició no eximeix les entitats de l’obligació de 
mantenir informat aquest Institut de qualsevol fet significatiu i/o d’interès en relació amb l’acte 
a inscriure. 

 
• La documentació requerida mitjançant aquest comunicat és de caràcter obligatori i, per tant, 

la falta no justificada d’algun document exigit comportarà la no consideració per part de l’INAF 
de l’acte sotmès a autorització prèvia i/o a inscripció. 

 
• D’acord amb l’establert a l’article 49 de la “Llei 14/2010 del 13 de maig, de règim jurídic de les 

entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer”, 
el termini màxim per presentar a l’INAF les sol·licituds d’inscripció dels actes referits a 
l’esmentat article 46.1.b), és de 7 dies hàbils a comptar de la data en què es produeixi l’acte a 
registrar. 

 
• Totes les participacions permanents de les entitats bancàries i financeres en societats filials, 

sucursals, oficines de representació, etc. estan sotmeses a l’obligació de donar compliment a 
la normativa legal vigent a Andorra en tot allò que no sigui contradictori amb la legislació del 
país de la participada. 
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Procediment a seguir en relació amb els formularis annexats al present 
comunicat 
 
S’annexa al present comunicat una sèrie de formularis, en què es detalla la documentació que 
s’ha d’adjuntar als actes sotmesos a autorització prèvia i/o a inscripció. 
 
Aquests formularis han de ser complimentats i adjuntats a la documentació que l’entitat dipositi a 
l’INAF. Els criteris a seguir a l’hora d’omplir els formularis són els següents: 
 
• A les caselles de la columna “M”, es troba un desplegable amb els símbols “✓” i “”. 

− S’haurà d’informar amb el símbol “✓” en cas que la documentació estigui adjuntada a 
l’expedient. 

− S’haurà d’informar amb el símbol “” en cas que la documentació no estigui adjuntada a 
l’expedient. 

 
• A la columna “Comentaris” s’habiliten unes caselles per tal que l’entitat realitzi les observacions 

pertinents. No obstant això i tal com s’indica al peu de pàgina dels referits formularis, s’ha 
d’incloure, com a mínim, la següent informació: 

− En cas que el document estigui inclòs a l’expedient, s’ha de precisar en quin annex es troba 
la referida informació i, si fos necessari, s’ha d’indicar el punt concret o, fins i tot, la pàgina. 

− En cas que el document no estigui inclòs a l’expedient, s’ha d’informar del motiu i la previsió 
de l’entitat respecte a la seva tramesa.  

− En cas que, des del punt de vista de l’entitat, no procedeixi la presentació d’un document, 
s’esmentarà expressament les raons que justifiquin aquest fet. 

 
L’INAF valorarà si la justificació donada per l’entitat en relació amb la manca d’algun document 
és o no acceptable. 
 
Tanmateix, qualsevol canvi i/o interpretació en relació amb la documentació adjuntada en el marc 
d’aquest formulari ha de ser immediatament comunicat a l’INAF. 
 
Els formularis annexats al comunicat es troben disponibles a l’apartat “INAF EN LÍNIA” de la 
pàgina web de l’INAF, al qual és possible accedir utilitzant la contrasenya i el nom d’usuari que 
van ser facilitats a les entitats. 
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SECCIÓ I  

 

ACTES SOTMESOS A COMUNICACIÓ, 

 

AUTORITZACIÓ I/O INSCRIPCIÓ 
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1) Comunicació inicial 
 
 
Per a qualsevol acte sotmès a autorització prèvia, l’entitat financera haurà de comunicar a l’INAF 
la seva intenció d’efectuar o iniciar les actuacions encaminades a tal efecte, haurà d’aportar les 
informacions, documents i dades de les que disposi en aquell moment, i destacar especialment 
la motivació i l’objectiu estratègic de l’operació. Aquesta comunicació ha de ser escrita. 
 
 

2) Article 46.1, lletra a). Actes sotmesos a autorització prèvia i 
posterior inscripció 

 
i) La creació a l’estranger d’entitats i/o sucursals (formulari 1) 

 
Fa referència a entitats financeres i no financeres. 
 

ii) Canvis i nomenaments de l’òrgan d’administració (formulari 2) 
 
Fa referència exclusiva als canvis i nomenaments en les entitats financeres andorranes. 
S’inclouen els canvis de càrrec dins del mateix òrgan. 
 

iii) Canvis i nomenaments en la direcció general (formulari 3) 
 
Fa referència exclusiva als canvis i nomenaments en les entitats financeres andorranes. 
S’inclouen els canvis de càrrec dins del mateix òrgan. 
 

iv) Canvis en les participacions de dret estranger que han de servir de manera duradora 
les activitats de l’entitat (participacions permanents). S’hi inclouen els canvis en les 
participacions qualificades de l’entitat en altres societats. 

 
Es fa referència tant a entitats financeres com a no financeres. 
 
Per canvis en les participacions permanents, entenem el canvis més significatius i/o els que 
comprometin els recursos de la matriu. A títol descriptiu, que no limitatiu, faria referència als 
següents actes: 

• Adquisicions i adjudicacions per qualsevol títol (formulari 4). 

• Operacions que suposin una variació del percentatge de participació de la pròpia entitat 
financera en l’entitat participada (formulari 5). 

• Ampliacions i reduccions de capital, encara que no suposin un canvi en el percentatge de 
participació (formulari 6). 

• Fusions, escissions de l’entitat participada i altres esdeveniments que puguin alterar de 
forma significativa l’activitat diària de l’entitat participada (formulari 7). 

• Modificacions de l’objecte social de l’entitat participada (formulari 8). 
 

v) Canvis i nomenament d’auditors externs (formulari 9) 
 
Es fa referència a l’entitat financera andorrana i abasta, tant la firma, com el soci representant. 
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vi) Fusions, escissions i altres esdeveniments que poden alterar de forma significativa 
l’activitat diària de l’entitat (formulari 7) 

 
Es fa referència a l’entitat financera andorrana. S’inclouen en aquest apartat les ampliacions o 
reduccions de capital social (formulari 6). 
 

vii) Qualsevol canvi que pugui produir-se en els requisits exigits legalment relatius a la 
documentació tramesa en sol·licitar l’autorització per operar en la modalitat en 
qüestió, com l’ampliació i/o la reducció de les activitats desenvolupades per l’entitat 
(formulari 10). 

 
Es fa referència a les entitats financeres andorranes. Precisaran autorització prèvia els canvis 
que afectin els requisits que en el seu dia es van exigir per obtenir la llicència, i l’ampliació o la 
reducció d’una o diverses de les activitats desenvolupades (tant bàsiques com auxiliars o 
complementàries). S’inclouen, per tant, en aquest apartat les modificacions de l’objecte social de 
l’entitat financera (formulari 8). 
 
 

3) Article 46.1, lletra b). Actes sotmesos a inscripció, a més dels que 
ja disposen d’una autorització prèvia 

 
i) La creació (formulari 11) i la dissolució d’entitats (formulari 12) 

 

La creació i la dissolució fan referència a les entitats financeres andorranes. 
 

ii) Els canvis de l’accionariat de l’entitat (formulari 13) 
 

Es refereix a les entitats financeres andorranes. 
 

iii) Els canvis en les participacions de dret andorrà que han de servir de manera duradora 
les activitats de l’entitat (participacions permanents). S’hi inclouen els canvis en les 
participacions qualificades de l’entitat en altres societats 

 

Per a canvis en les participacions permanents, entenem els canvis més significatius i/o els que 
comprometin els recursos de la matriu. A títol descriptiu, que no limitatiu, faria referència als 
següents actes: 

• Creació (formulari 11), adquisició i adjudicació per qualsevol títol (formulari 14). 

• Operacions que suposin variació del percentatge de participació de la pròpia entitat 
financera en l’entitat participada (formulari 15). 

• Ampliacions i reduccions de capital, encara que no suposin un canvi en el percentatge de 
participació de la pròpia entitat financera en l’entitat participada (formulari 16). 

• Fusions, escissions de l’entitat participada i altres esdeveniments que puguin alterar de 
forma significativa l’activitat diària de l’entitat participada (formulari 17). 

• Modificacions de l’objecte social de l’entitat participada (formulari 18). 

• Canvis significatius en les participacions de tercers en les participades andorranes on la 
participació de l’entitat financera andorrana sigui majoritària o de control (formulari 13). 

• Dissolució de l’entitat participada (formulari 12). 
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iv) Les persones que, en la seva condició d’agents financers, actuen en nom i/o per 
compte de l’entitat autoritzada establint relacions amb els clients (formulari 19) 

 

Es refereix a l’entitat financera andorrana. 
 

v) La modificació dels vincles amb altres entitats (formulari 20) 
 

Es refereix a l’entitat financera andorrana i inclou també l’establiment de nous vincles i no 
solament la seva modificació. Cal interpretar “vincle” en el sentit més ample, i, per tant, farà 
referència a vincles econòmics, financers, comercials, tecnològics, organitzatius, de recursos 
humans, etc. 
 

vi) La modificació dels estatuts socials (formulari 21) 
 

Es refereix a l’entitat financera andorrana. Inclou la modificació de qualsevol article o apartat no 
relacionat, de manera particular, anteriorment. 
 

vii) Les revocacions de l’òrgan d’administració o de la direcció general (formulari 22) 
 

Es refereix a l’entitat financera andorrana. 
 
 

4) Art. 46.4. Ampliació dels actes d’inscripció obligatòria 
 
En funció de l’habilitació que aquest precepte atorga a l’INAF, els actes d’inscripció s’amplien a: 
 

i) Canvis i nomenaments de membres de l’òrgan d’administració (formulari 23) o de la 
direcció general (formulari 24) de les entitats participades (andorranes no financeres 
i estrangeres, financeres i no financeres) 

 
ii) Canvis significatius en les participacions de tercers en les participacions permanents 

en entitats estrangeres (formulari 13) 
 
No fa referència als canvis de la participació de la pròpia entitat financera andorrana o societat 
interposada (que ja estan sotmesos a autorització prèvia, en el cas de participacions a l’estranger, 
o a inscripció, per a les societats participades andorranes i per a la pròpia financera andorrana) 
sinó als canvis en les participacions dels altres socis en la participada. Només caldrà inscriure 
quan la participació de la financera andorrana sigui majoritària o de control. 

 
iii) Les revocacions de l’òrgan d’administració o de la direcció general d’entitats 

participades (andorranes i estrangeres, financeres i no financeres) (formulari 22) 
 

iv) La modificació dels estatuts socials (formulari 21) 
 
Es refereix a qualsevol altra modificació dels estatuts socials que no hagi estat relacionada 
anteriorment. Afecta tot tipus de participació permanent (a Andorra o a l’estranger). 
 

v) Els canvis i nomenaments d’auditors externs en les entitats financeres participades a 
l’estranger (formulari 25) 
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vi) Les renovacions de càrrec dels membres de l’òrgan d’administració de les entitats 
financeres andorranes i de les seves participades (andorranes i estrangeres, 
financeres i no financeres) (formulari 26) 

 
vii) La dissolució d’entitats participades a l’estranger (financeres i no financeres) 

(formulari 12) 
 

viii) Fets rellevants que puguin afectar significativament l’activitat, l’organització o el 
compte de resultats de l’entitat financera o les seves participades (formulari 27) 

 
Cal incloure en aquest apartat, entre altres qüestions, els efectes que els canvis en la 
legislació de les participades a l’estranger puguin produir en l’activitat, l’organització o el 
compte de resultats. 

 
 

5) Altres comunicacions a efectuar a l’INAF en el termini màxim de set 
dies hàbils, a comptar de la data en què es produeix l’acte 

 
i) Inspeccions de les autoritats supervisores a una societat financera participada 

 
Inclou tota la informació o documentació rebuda de l’autoritat supervisora o la documentació 
rellevant adreçada a la mateixa, tant prèviament a la inspecció, com des del seu inici i fins a la 
seva resolució o arxiu. 
 

ii) Requeriments rebuts de les autoritats supervisores per una societat financera 
participada 

 
Fa referència a tot tipus de requeriment (informatiu, documental, procedimental, etc.), a la 
contesta als requeriments efectuada per la societat requerida, i a la rèplica o resolució del 
supervisor. 
 

iii) Sol·licituds efectuades a les autoritats supervisores d’una societat financera 
participada 

 
Inclou la petició i els seus annexos, i la resposta o resolució rebuda. 
 

iv) Els informes de les agències de ràting 
 
Prèviament a l’enviament de l’informe, caldrà informar la direcció general de l’INAF de manera 
immediata, pel mitjà més ràpid possible (verbalment si escau), de tota novetat respecte al 
manteniment o a la modificació del ràting anterior. 
 

v) Fets significatius que afectin l’entitat financera o el seu grup i que no quedin recollits 
en els apartats anteriors d’aquest comunicat. 
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SECCIÓ II 

 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

 

 

ALS ACTES SOTMESOS 

 

 

A AUTORITZACIÓ PRÈVIA I/O A INSCRIPCIÓ 
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1) Creació a l'estranger d'entitats i/o sucursals  
Entitat estrangera (financera i no financera)  

 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

A. Informe sobre la creació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 

 
1) Objectiu general de l'operació objecte d'autorització prèvia 

a) Motiu i/o intenció de la creació 

b) Tipus de societat, previsió de nom i d’ubicació 

c) Possibles canvis a realitzar en un futur en relació amb l’orientació de les activitats, 
dels productes i/o dels clients i la possible reassignació de fons i/o recursos 
previstos 

d) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà, amb 
inclusió d’una descripció de les principals sinèrgies perseguides amb altres 
companyies del grup així com descripció de les polítiques relacionades amb l’intra-
grup 

e) Destacar, si escau, els canvis produïts en relació amb la comunicació inicial 
 

2) Estructura accionarial prevista de la societat fins a l’últim beneficiari 
 

3) Informar de l’organisme supervisor forà i de la data prevista de l’obtenció de 
l’autorització corresponent 

 
4) Data prevista d'inici d'activitats 

 
5) Informació detallada de la inversió prevista (amb inclusió de la inversió inicial i de les 

aportacions previstes a mig termini)  
 

6) Informació detallada de l'operació de finançament 

a) Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la 
creació i posteriors aportacions 

b) Accés a recursos de capital i a mercats financers 

c) Utilització de recursos financers privats 

d) Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, 
etc.) 

e) Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, 
garanties, etc.) 
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f) Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat 
dels recursos que seran utilitzats en l’operació d’adquisició, acords de finançament, 
etc.) 

g) Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta 
 

7) Direcció de la societat i de l’estructura organitzativa general 

a) Composició del futur Consell d’Administració i de la futura Direcció General, i 
informació dels principals comitès previstos (de direcció, d’auditoria, etc.) 

b) Presentació de l’organigrama i explicació de l’estructura administrativa 

c) Previsió del personal que formarà part de la plantilla (s’hauran de diferenciar els 
que provenen d'alguna societat del grup, de la resta) 

d) Controls previstos per la pròpia entitat creada així com els que pugui efectuar la 
societat matriu 

e) Informació sobre els sistemes interns de comunicació 
 

8) Previsió de qualsevol acció duta a terme conjuntament amb altres entitats participades 
membres del grup (contribució al finançament de l’operació, prestació de serveis, etc.) 

 
9) Previsió o consideració de possibles acords amb altres accionistes de la societat 

estrangera en relació amb la societat creada (quan la participació en l'entitat a crear 
no sigui del 100%) 

 
10) Previsió o consideració de possibles acords amb tercers, sempre i quan siguin 

rellevants en el desenvolupament de l'activitat de l'entitat (subcontractació d'algun 
servei, etc.) 

 
11) En el cas de tractar-se d’una entitat financera, indicació de la legislació bàsica a la 

que està sotmesa 
 

12) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre la creació i que no hagi estat 
comentada en els apartats anteriors 

 
 

B. Documentació a adjuntar 
 

1) Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a la 
creació 

 
2) Esborrany dels estatuts  de la societat 

 
3) Estudis de mercat 

 
4) Altres estudis o informes d’interès elaborats per tercers o propis de l’entitat que hagin 

servit de fonament o reflexió interna de l’entitat sobre la conveniència de dur a terme 
la inversió 

 
5) Estimació dels estats financers de la societat per a un període de 3 anys, segons 

diferents escenaris, amb inclusió de: 
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a) Previsió del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 

b) Previsió de les ràtios prudencials 

c) Informació sobre la previsió del nivell d’exposició als riscos financers (risc de crèdit, 
mercat, operacional, etc.) 

d) Previsió sobre les operacions intra-grup 
 

6) Previsió de despeses (legals, notarials, d’assessoria, fiscals, de registre, etc.) 
 

7) Còpia de qualsevol informació presentada a l’organisme supervisor forà que ha 
d’autoritzar l’operació 

 
8) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
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INSCRIPCIÓ 

 
 

A. Documentació a adjuntar per tal de procedir a la inscripció 
 

1) Identificació de la societat creada 

a) Certificat de constitució i/o de registre de la societat emès pel Registre Nacional 
del país corresponent 

b) Document i/o escriptura de la constitució de la societat 

c) Estatuts socials en la seva escriptura pública o document anàleg 

d) Adreça de la societat 
 
2) Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe)  de la 

societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el 
seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, 
si aquests són diferents de la proporció en el capital social 

 
3) Informar de la data d'inici d'activitats (*) 
 
4) Còpia de l’autorització atorgada per l’organisme supervisor 
 
5) Carta de compromís de la societat creada en què es manifesti la seva disponibilitat 

per facilitar informació a aquest Institut 
 
6) Carta de compromís de l’empresa auditora nomenada per la societat creada en què 

es manifesti la seva disponibilitat per facilitar informació a aquest Institut 
 
7) Direcció de la societat i de l’estructura organitzativa general 
 

a) Composició final del Consell d’Administració i de la Direcció General, i informació 
dels principals comitès creats (de direcció, d’auditoria, etc.) (*) 

b) Documentació acreditativa dels requisits d’honorabilitat empresarial i professional 
dels membres del Consell d’Administració i de la Direcció General de l’entitat 
(currículum vitae, certificats d’antecedents penals del/s país/països de residència 
i/o treball dels últims 5 anys, declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici 
de l’activitat en qüestió i de no declaració en fallida o en situació d’arranjament 
judicial, i fotocòpia del passaport) 

c) Presentació de l’organigrama i explicació de l’estructura administrativa (*) 

d) Manuals d’organització i/o reglaments interns de funcionament que facilitin el 
compliment de les disposicions legals de tots els seus membres 

 
8) Estimació dels estats financers de la societat per a un període de 3 anys, segons el 

detall del punt 5) de l'apartat B de l'autorització prèvia (*) 
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9) Manual de coneixement del client (KYC), manuals d’organització i/o reglaments 
interns de funcionament que facilitin el compliment de les disposicions legals de tots 
els seus membres 

 
10) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 
 

B. Informació lliurada en el marc de la sol·licitud d'autorització prèvia 
 
1) Canvis significatius en algun dels punts de l'informe sobre la creació i no comentats 

en la documentació presentada a la inscripció 
 
2) Canvis significatius en la documentació lliurada i no informats en el marc de la 

inscripció (precisar que, en cas d’haver presentat esborranys, s’hauran de presentar 
els documents definitius tot i que no presentin diferències) 

 
 
(*) Caldrà actualitzar aquesta informació en el cas de canvis respecte a la informació presentada 
a l'autorització prèvia. 
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2) Canvis i nomenaments de l'òrgan d'administració  
Entitat andorrana (financera)  

 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

1) Informar del canvi i/o nomenament i de la durada del càrrec, així com de la nova 
composició de l'òrgan d'administració, indicant la data en la qual finalitza el mandat 
de cadascun dels càrrecs, entenent-se que, si no s’indica, es considerarà indefinit 

 
2) Documentació acreditativa dels requisits d’honorabilitat empresarial i professional 

dels membres del Consell d’Administració de l’entitat (currículum vitae, certificats 
d’antecedents penals del/s país/països de residència i/o treball dels últims 5 anys, 
declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici de l’activitat en qüestió i de no 
declaració en fallida o en situació d’arranjament judicial, i fotocòpia del passaport) 

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

 
1) Certificació de l'acord de la Junta General 

 
 
 

3) Canvis i nomenaments en la Direcció General  
Entitat andorrana (financera)  

 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

1) Informar del canvi i/o nomenament i de la nova composició de la Direcció General 
 

2) Documentació acreditativa dels requisits d’honorabilitat empresarial i professional 
dels membres de la Direcció General de l’entitat (currículum vitae, certificats 
d’antecedents penals del/s país/països de residència i/o treball dels últims 5 anys, 
declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici de l’activitat en qüestió i de no 
declaració en fallida o en situació d’arranjament judicial, i fotocòpia del passaport)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Certificació del nomenament per l’òrgan social adient 
 

  



 

20/53 
 

 

4) Adquisicions i adjudicacions per qualsevol títol 
Entitat estrangera (financera i no financera)  

 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

A. Informe sobre l'operació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 

 
1) Objectiu general de l'operació objecte d'autorització prèvia 

a) Motiu i/o intenció de l'operació 

b) Dades identificatives de l'entitat (o grup) objecte de l'operació (nom, tipus de 
societat, ubicació, etc.) 

c) Possibles canvis de denominació, d’orientació de les activitats, dels productes i/o 
dels clients i la possible reassignació de fons i/o recursos previstos 

d) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà, amb 
inclusió d’una descripció de les principals sinèrgies perseguides amb altres 
companyies del grup així com descripció de les polítiques relacionades amb l’intra-
grup 

e) Destacar, si escau, els canvis produïts en relació amb la comunicació inicial 
 
2) Estructura accionarial, actual (del venedor) i prevista (per al comprador), de la societat 

fins a l’últim beneficiari, amb inclusió d’un organigrama del grup de societats en el cas 
de ser d'aplicació 

 
3) Informar de l’organisme supervisor forà i de la data prevista de l’obtenció de 

l’autorització corresponent 
 
4) Principals característiques de l'operació, amb indicació de, com a mínim: 

a) Calendari previst de l'operació 

b) Preu total a pagar, amb indicació de conceptes i terminis de pagament. En el cas 
d'ajustaments al preu, s'indicarà la previsió efectuada per l'entitat 

c) Condicions suspensives amb indicació dels terminis establerts per ser acomplertes 
i les possibles conseqüències en cas d'incompliment 

d) Compromisos existents i previstos, tant amb els antics accionistes (o vinculats), 
com amb tercers, el detall de les principals característiques (s'inclouen contractes, 
acords, prestacions de serveis, etc.) 

e) Qualsevol altra informació que pugui ser d'interès per entendre l'operació 
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5) Informació detallada de la inversió prevista a curt i mig termini (amb inclusió del preu 
total a pagar per l'operació i les aportacions previstes) 

 
6) Informació detallada de l'operació de finançament 

a) Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la 
creació i posteriors aportacions 

b) Accés a recursos de capital i a mercats financers 

c) Utilització de recursos financers privats 

d) Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, 
etc.) 

e) Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, 
garanties, etc.) 

f) Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat 
dels recursos que seran utilitzats en l’operació, acords de finançament, etc.) 

g) Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta 
 
7) Direcció de la societat i de l’estructura organitzativa general 

a) Composició del futur Consell d’Administració i de la futura Direcció General, i 
informació dels principals comitès previstos (de direcció, d’auditoria, etc.).  

b) Presentació de l’organigrama i explicació de l’estructura administrativa 

c) Previsió del personal que formarà part de la plantilla (s’hauran de diferenciar els 
que provenen d'alguna societat del grup, de la resta) 

d) Controls previstos per la pròpia entitat objecte de l'operació així com els que pugui 
efectuar la societat matriu 

e) Informació sobre els sistemes interns de comunicació 
 
8) Previsió de qualsevol acció duta a terme conjuntament amb altres entitats participades 

membres del grup (contribució al finançament de l’operació, prestació de serveis, etc.) 
 
9) Previsió o consideració de possibles acords amb altres accionistes de la societat 

estrangera en relació amb la societat objecte de l'operació (quan la participació en 
l'entitat no sigui del 100%) 

 
10) Previsió o consideració de possibles acords amb tercers, sempre i quan siguin 

rellevants en el desenvolupament de l'activitat de l'entitat (subcontractació d'algun 
servei, etc.) 

 
11) En el cas de tractar-se d’entitats financeres, indicació de la legislació bàsica a la que 

estan sotmeses 
 

12) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l'operació i que no hagi estat 
comentada en els apartats anteriors 
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B. Documentació a adjuntar 
 
1) Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a 

l'operació 
 
2) Còpia de qualsevol contracte o acord signat amb els venedors o amb els accionistes 
 
3) Identificació de la societat objecte de l'operació 

a) Certificat de constitució i/o de registre de la societat emès pel Registre Nacional 
del país corresponent 

b) Document i/o escriptura de la constitució de la societat 

c) Estatuts socials en la seva escriptura pública o document anàleg 

d) Adreça de la societat 
 
4) Informe de due dilligence amb la valoració de l'entitat dels principals riscos i/o alertes 

que figurin a l'informe 
 
5) Estudis de mercat 
 
6) Altres estudis o informes d’interès elaborats per tercers o propis de l’entitat que hagin 

servit de fonament o reflexió interna de l’entitat sobre la conveniència de dur a terme 
la inversió 

 
7) Últims estats financers auditats (individuals i consolidats, si escau) 
 
8) Estimació dels estats financers de la societat, a nivells individual i consolidat, si escau, 

per a un període de 3 anys, segons diferents escenaris, amb inclusió de: 

a) Previsió del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 

b) Previsió de les ràtios prudencials 

c) Informació sobre la previsió del nivell d’exposició als riscos financers (risc de crèdit, 
mercat, operacional, etc.) 

d) Previsió sobre les operacions intra-grup 
 
9) Previsió de despeses (legals, notarials, d’assessoria, fiscals, de registre, etc.) 
 
10) Còpia de qualsevol informació presentada a l’organisme supervisor forà que ha 

d’autoritzar l’operació 
 
11) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
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INSCRIPCIÓ 

 
 

A. Documentació a adjuntar per tal de procedir a la inscripció 
 
1) Carta per informar del compliment de les condicions suspensives i de la data efectiva 

de tancament de l'operació 
 
2) Escriptura notarial o document anàleg que acrediti l’operació 
 
3) Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe)  de la 

societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el 
seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, 
si aquests són diferents de la proporció en el capital social 

 
4) Còpia de l’autorització atorgada per l’organisme supervisor 
 
5) Carta de compromís de la societat objecte de l’operació en què es manifesti la seva 

disponibilitat per facilitar informació a aquest Institut 
 
6) Carta de compromís de l’empresa auditora nomenada per la societat objecte de 

l’operació en què es manifesti la seva disponibilitat per facilitar informació a aquest 
Institut 

 
7) Direcció de la societat i de l’estructura organitzativa general 

a) Composició final del Consell d’Administració i de la Direcció General, i informació 
dels principals comitès creats (de direcció, d’auditoria, etc.) (*) 

b) Documentació acreditativa dels requisits d’honorabilitat empresarial i professional 
dels membres del Consell d’Administració i de la Direcció General de l’entitat 
(currículum vitae, certificats d’antecedents penals del/s país/països de residència 
i/o treball dels últims 5 anys, declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici 
de l’activitat en qüestió i de no declaració en fallida o en situació d’arranjament 
judicial, i fotocòpia del passaport) 

c) Presentació de l’organigrama i explicació de l’estructura administrativa (*) 

d) Manuals d’organització i/o reglaments interns de funcionament que facilitin el 
compliment de les disposicions legals de tots els seus membres 

 
8) Últims estats financers auditats (individuals i consolidats, si escau) (*) 
 
9) Últims estats financers disponibles a la data de la inscripció (individuals i consolidats, 

si escau) 
 
10) Estimació dels estats financers de la societat, a nivells individual i consolidat, si escau, 

per a un període de 3 anys, segons el detall del punt 7) de l'apartat B de l'autorització 
prèvia (*) 
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11) Manual de coneixement del client (KYC), manuals d’organització i/o reglaments 
interns de funcionament que facilitin el compliment de les disposicions legals de tots 
els seus membres 

 
12) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 
 

B. Informació lliurada en el marc de la sol·licitud d'autorització prèvia 
 
1) Canvis significatius en algun dels punts de l'informe sobre l’operació i no comentats 

en la documentació presentada a la inscripció 
 
2) Canvis significatius en la documentació lliurada i no informats en el marc de la 

inscripció (precisar que, en cas d’haver presentat esborranys, s’hauran de presentar 
els documents definitius tot i que no presentin diferències) 

 
(*) Caldrà actualitzar aquesta informació en el cas de canvis respecte a la informació presentada 
a l'autorització prèvia. 
 
NOTA: Recordar que tots aquest requeriments d’informació han de ser tramesos per a totes les 
societats que intervinguin en l’operació (adquirides, holdings, participades a la participada, etc.). 
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5) Variació del percentatge de participació  
Entitat estrangera (financera i no financera)  

 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

A. Informe sobre l'operació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 

 
 

1) Objectiu general de l'operació objecte d'autorització prèvia 

a) Motiu i/o intenció de l'operació 

b) Dades identificatives del venedor, comprador, donant, etc. 

c) Previsió de l'estructura accionarial després de l'operació 

d) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà 

e) Destacar, si escau, els canvis produïts en relació amb la comunicació inicial 
 
2) Data prevista de l’obtenció de l’autorització que ha d’emetre l’organisme supervisor 

forà en el cas de ser necessari 
 
3) Principals característiques de l'operació, amb indicació de com a mínim: 

a) Calendari previst de l'operació 

b) Preu total a pagar, amb indicació de conceptes i terminis de pagament. En cas 
d'ajustaments al preu, s'indicarà la previsió efectuada per l'entitat 

c) Condicions suspensives, amb indicació dels terminis establerts per ser 
acomplertes i les possibles conseqüències en cas d'incompliment 

d)  Compromisos existents i previstos, tant amb els antics accionistes (o vinculats), 
com amb tercers, amb el detall de les principals característiques (s’inclouen 
contractes, acords, prestacions de serveis, etc.) 

e) Qualsevol altra informació que pugui ser d'interès per entendre l'operació 
 
4) En cas d'adquisició, informació detallada de l'operació de finançament, amb indicació 

de: 

a) Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la 
creació i posteriors aportacions 

b) Accés a recursos de capital i a mercats financers 

c) Utilització de recursos financers privats 

d) Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, 
etc.) 
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e) Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, 
garanties, etc.) 

f) Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat 
dels recursos que seran utilitzats en l’operació d’adquisició, acords de finançament, 
etc.) 

g) Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta 
 
5) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l'operació i que no hagi estat 

comentada en els apartats anteriors 
 
 

B. Documentació a adjuntar 
 
1) Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a 

l'operació 
 
2) Còpia de qualsevol contracte o acord signat amb els venedors o amb els accionistes 
 
3) Còpia de qualsevol informació presentada a l’organisme supervisor forà que ha 

d’autoritzar l’operació 
 
4) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
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INSCRIPCIÓ 

 
 

A. Documentació a adjuntar per tal de procedir a la inscripció 
 
1) Carta per informar del compliment de les condicions suspensives i de la data efectiva 

de tancament de l'operació 
 
2) Escriptura notarial o document anàleg que acrediti l'operació 
 
3) Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe)  de la 

societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el 
seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, 
si aquests són diferents de la proporció en el capital social 

 
4) Nova estructura accionarial després de l'operació 
 
5) Còpia de l’autorització atorgada per l’organisme supervisor 
 
6) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 
 

B. Informació lliurada en el marc de la sol·licitud d'autorització prèvia 
 
1) Canvis significatius en algun dels punts de l'informe sobre l'operació i no comentats 

en la documentació presentada a la inscripció 
 
2) Canvis significatius en la documentació lliurada i no informats en el marc de la 

inscripció (precisar que, en cas d’haver presentat esborranys, s’hauran de presentar 
els documents definitius tot i que no presentin diferències) 

 
 

C. Informació lliurada en el marc de la inscripció de la creació o adquisició de la societat 
objecte de l'actual modificació del percentatge de participació 
 
1) Canvis significatius en la informació i documentació lliurada i no comentats en cap 

dels apartats anteriors 
 
2) Documentació no aportada per no ser d'aplicació però que, amb l'operació actual, si 

és d'aplicació 
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6) Ampliacions i reduccions de capital 
 Entitat andorrana (financera) i entitat estrangera (financera i no 

financera)  
 
 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

A. Informe sobre l'operació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 
 

1) Objectiu general de l'operació objecte d’autorització prèvia, amb indicació de: 

a) Motiu i/o intenció de l'operació 

b) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà 

c) Previsió de l'estructura accionarial després de l'operació 

d) Destacar, si escau, els canvis produïts en relació amb la comunicació inicial 
 

2) Data prevista de l’obtenció de l’autorització que ha d’emetre l’organisme supervisor 
forà en el cas de ser necessari 

 
3) En cas d'ampliacions de capital, informació detallada de l'operació de finançament, 

amb indicació de: 

a) Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la 
creació i posteriors aportacions 

b) Accés a recursos de capital i a mercats financers 

c) Utilització de recursos financers privats 

d) Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, 
etc.) 

e) Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, 
garanties, etc.) 

f) Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat 
dels recursos que seran utilitzats en l’operació d’adquisició, acords de finançament, 
etc.) 

g) Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta 
 

4) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l'operació i que no hagi estat 
comentada en els apartats anteriors 

 
 

B. Documentació a adjuntar 
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1) Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a 

l'operació 
 

2) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 
d’estudi 

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Documentació a adjuntar per tal de procedir a la inscripció 
 

1) Escriptura notarial o document anàleg que acrediti l'operació 
 

2) Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe)  de la 
societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el 
seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, 
si aquests són diferents de la proporció en el capital social 

 
3) Estructura accionarial després de l'operació, en el cas de no posseir el 100% 

 
4) Còpia de l’autorització atorgada per l’organisme supervisor 

 
5) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 
 

B. Informació lliurada en el marc de la sol·licitud d'autorització prèvia 
 

1) Canvis significatius en algun dels punts de l'informe sobre l'operació i no comentats 
en la documentació presentada a la inscripció 

 
2) Canvis significatius en la documentació lliurada i no informats en el marc de la 

inscripció (precisar que, en cas d’haver presentat esborranys, s’hauran de presentar 
els documents definitius tot i que no presentin diferències) 
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7) Fusió, escissió i altres esdeveniments que puguin alterar de forma 
significativa l'activitat diària 

 Entitat andorrana (financera) i entitat estrangera (financera i no 
financera)  

 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

A. Informe sobre l'operació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 

 
1) Objectiu general de l'operació objecte d’autorització prèvia, amb indicació de: 

a) Motiu i/o intenció de l'operació 

b) Entitats implicades i descripció de l'operació (actius i passius traspassats, bescanvi 
d'accions, etc.) 

c) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà 

d) Destacar, si escau, els canvis produïts en relació amb la comunicació inicial 
 
2) Data prevista de l’obtenció de l’autorització que ha d’emetre l’organisme supervisor 

forà en el cas de ser necessari 
 
3) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l'operació i que no hagi estat 

comentada en els apartats anteriors 
 
 

B. Documentació a adjuntar 
 
1) Certificació de l'acord de la Junta General de cadascuna de les societats que hi 

participen, en el cas de societats andorranes, o de l'òrgan social adient, en el cas de 
societats estrangeres, 

 
2) Projecte de fusió o escissió signat 
 
3) Balanç de fusió o escissió de cadascuna de les societats 
 
4) Qualsevol altra informació exigida per la normativa aplicable 
 
5) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
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INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Documentació a adjuntar per tal de procedir a la inscripció 
 
1) Escriptura notarial o document anàleg que acrediti l'operació 
 
2) Còpia dels nous estatuts socials 
 
3) Inscripció al Registre públic corresponent 
 
4) Qualsevol altra informació exigida per la normativa aplicable 
 
5) Comprovant de l'acompliment de qualsevol requisit formal exigit per la normativa 

aplicable 
 
6) Còpia de l’autorització atorgada per l’organisme supervisor, en el cas de ser necessari 
 
7) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 
 

B. Informació lliurada en el marc de la sol·licitud d'autorització prèvia 
 
1) Canvis significatius en algun dels punts de l'informe sobre l'operació i no comentats 

en la documentació presentada a la inscripció 
 
2) Canvis significatius en la documentació lliurada i no informats en el marc de la 

inscripció (Precisar que, en cas d'haver presentat esborranys, s'hauran de presentar 
els documents definitius tot i que no presentin diferències) 
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8) Modificació de l'objecte social 
Entitat andorrana (financera)  
i entitat estrangera (financera i no financera)  

 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

1) Informar del canvi d'objecte social amb indicació de l'objectiu perseguit amb aquest 
canvi 

 
2) Certificació de l'acord de la Junta General, en el cas de societats andorranes, o de 

l'òrgan social adient, en el cas de societats estrangeres 
 
3) Data prevista de l’obtenció de l’autorització que ha d’emetre l’organisme supervisor 

forà en el cas de ser necessari 
 
4) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Documentació a adjuntar per tal de procedir a la inscripció 
 
1) Escriptura pública corresponent 
 
2) Certificació de la inscripció al Registre de Societats Mercantils 
 
3) Còpia de l’autorització atorgada per l’organisme supervisor, en el cas de ser necessari 
 
4) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 
 

B. Informació lliurada en el marc de la sol·licitud d'autorització prèvia 
 

1) Canvis significatius en algun dels punts de l'informe sobre l'operació i no comentats 
en la documentació presentada a la inscripció 

 
2) Canvis significatius en la documentació lliurada i no informats en el marc de la 

inscripció (precisar que, en cas d'haver presentat esborranys, s'hauran de presentar 
els documents definitius tot i que no presentin diferències) 
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9) Canvis i nomenaments d'auditors externs 
Entitat andorrana (financera)  

 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
 

1) Informar del nom de l’entitat auditora, del termini previst dels seus serveis i de les dades 
personals del soci representant. 

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Certificació de l'acord de la Junta General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Qualsevol canvi que pugui produir-se en els requisits exigits 
legalment 
Entitat andorrana (financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del canvi objecte d'inscripció i de les seves implicacions, tant per a l'entitat com 
per al grup 

 
2) Informació o documentació que s'adjunta a la inscripció d'aquest acte (l'entitat haurà de 

detallar tota la documentació adjuntada) 
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11) Creació d'entitats 
Entitat andorrana (financera i no financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Informe sobre la creació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 

 
1) Objectiu general de l'operació objecte d’inscripció, amb indicació de: 

a) Motiu i/o intenció de la creació 

b) Tipus de societat, nom i ubicació 

c) Possibles canvis a realitzar en un futur en relació amb l’orientació de les activitats, 
dels productes i/o dels clients i la possible reassignació de fons i/o recursos 
previstos 

d) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà, amb 
descripció de les principals sinèrgies perseguides amb altres companyies del grup 
així com descripció de les polítiques relacionades amb l’intra-grup 

 
2) Estructura accionarial de la societat fins a l’últim beneficiari 

 
3) Data prevista d'inici d'activitats 

 
4) Informació detallada de la inversió prevista (amb inclusió de la inversió inicial i de les 

aportacions previstes a mig termini) 
 

5) Informació detallada de l'operació de finançament, amb indicació de: 

a) Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la 
creació i posteriors aportacions 

b) Accés a recursos de capital i a mercats financers 

c) Utilització de recursos financers privats 

d) Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, 
etc.) 

e) Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, 
garanties, etc.) 

f) Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat 
dels recursos que seran utilitzats en l’operació d’adquisició, acords de finançament, 
etc.) 

g) Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta 
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6) Previsió de qualsevol acció duta a terme conjuntament amb altres entitats participades 
membres del grup (contribució al finançament de l’operació, prestació de serveis, etc.) 

 
7) Previsió o consideració de possibles acords amb altres accionistes de la societat en 

relació amb la societat creada (quan la participació en l'entitat a crear no sigui del 
100%) 

 
8) Previsió o consideració de possibles acords amb tercers, sempre i quan siguin 

rellevants en el desenvolupament de l'activitat de l'entitat (subcontractació d'algun 
servei, etc.) 

 
9) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre la creació i que no hagi estat 

comentada en els apartats anteriors 
 
 

B. Documentació a adjuntar 
 
1) Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a la 

creació 
 
2) Identificació de la societat creada 

a) Certificat de constitució i/o de registre de la societat  

b) Document i/o escriptura de la constitució de la societat 

c) Estatuts socials en la seva escriptura pública o document anàleg 

d) Adreça de la societat 
 
3) Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe)  de la 

societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el 
seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, 
si aquests són diferents de la proporció en el capital social 

 
4) Direcció de la societat i de l’estructura organitzativa general 

a) Composició final del Consell d’Administració i de la Direcció General, i informació 
dels principals comitès creats (de direcció, d’auditoria, etc.) 

b) En el cas d'entitats financeres: documentació acreditativa dels requisits 
d’honorabilitat empresarial i professional dels membres del Consell d’Administració 
i de la Direcció General de l’entitat (currículum vitae, certificats d’antecedents 
penals del/s país/països  de residència i/o treball dels últims 5 anys, 
declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici de l’activitat en qüestió i de 
no declaració en fallida o en situació d’arranjament judicial, i fotocòpia del 
passaport) 

c) Presentació de l’organigrama i explicació de l’estructura administrativa 

d) Previsió del personal que formarà part de la plantilla (s’hauran de diferenciar els 
que provenen d'alguna societat del grup, de la resta) 

e) Controls previstos per la pròpia entitat creada així com els que pugui efectuar la 
societat matriu 
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f) Informació sobre els sistemes interns de comunicació 

g) Manuals d’organització i/o reglaments interns de funcionament que facilitin el 
compliment de les disposicions legals de tots els seus membres 

 
5) Estimació dels estats financers de la societat  per a un període de 3 anys, segons 

diferents escenaris, amb inclusió de: 

a) Previsió del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 

b) Previsió de les ràtios prudencials 

c) Informació sobre la previsió del nivell d’exposició als riscos financers (risc de crèdit, 
mercat, operacional, etc.) 

d) Previsió sobre les operacions intra-grup 

 
6) Manual de coneixement del client (KYC) , manuals d’organització i/o reglaments 

interns de funcionament que facilitin el compliment de les disposicions legals de tots 
els seus membres 

 
7) Estudis de mercat 
 
8) Altres estudis o informes d’interès elaborats per tercers o propis de l’entitat que hagin 

servit de fonament o reflexió interna de l’entitat sobre la conveniència de dur a terme 
la inversió 

 
9) Per a la financera, també s'haurà de trametre tota la documentació sol·licitada per la 

Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per a la creació de noves entitats 
operatives del sistema financer andorrà i no lliurada en cap dels apartats anteriors 

 
10) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
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12) Dissolució d'entitats  
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera 

(financera i no financera)  
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 
 

A. Informe sobre la dissolució 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 
 

1) Objectiu general de l'operació objecte d’inscripció, amb indicació de: 

a) Motiu i/o causa i intenció de la dissolució 

b) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà 
 
2) Descripció del calendari previst de dissolució i liquidació, fases i principals actuacions 

a dur a terme en cada fase 
 
3) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l'operació 

 
 
 

B. Documentació a adjuntar 
 

1) Certificació de l'acord de la Junta General, en el cas de societats andorranes, o de 
l'òrgan social adient, en el cas de societats estrangeres 

 
2) Còpia de l’autorització atorgada per l’organisme supervisor, en el cas de ser necessari 
 
3) Còpia de l'acord de dissolució publicat al BOPA o el seu equivalent 
 
4) Inscripció de la dissolució al registre de societats 
 
5) Informació dels liquidadors nomenats 
 
6) Inventari i balanç de la societat referit al dia de la dissolució aprovats per la Junta 

General 
 
7) Balanç final de liquidació, amb un informe sobre les operacions realitzades i una 

proposta de distribució entre els socis del patrimoni resultant,  aprovats per la Junta 
General 

 
 
8) Escriptura d'extinció 



 

38/53 
 

 

 
9) Inscripció de l'escriptura pública d'extinció de la societat en el Registre  de Societats 
 
10) Qualsevol altra informació exigida per la normativa aplicable 
 
11) Comprovant de l’acompliment de qualsevol requisit formal exigit per la normativa 

aplicable 
 
12) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
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13) Canvi de l'accionariat 
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera 

(financera i no financera)  
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Documentació a adjuntar 
 

1) Carta per informar del canvi produït 
 
2) Documentació acreditativa corresponent, sempre que sigui possible 
 
3) En els canvis en l’accionariat de les entitats financeres andorranes que suposin una 

participació per part de l’adquirent igual o superior al 5% del capital social de l’entitat, 
ja sigui per una sola compra o per acumulació amb la participació anteriorment 
posseïda, a més d’informar de la identitat de l’adquirent, de la seva nacionalitat i de la 
participació que adquireix, s’haurà d’adjuntar la declaració jurada de l’adquirent en el 
sentit que s‘esmenta a l’apartat b) de l’article 12 de la Llei 35/2010, del 3 de juny, així 
com la informació requerida en l’apartat c) del mateix article de la mencionada llei 

 
4) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l'operació 
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14) Adquisicions i adjudicacions per qualsevol títol  
Andorrana (financera i no financera) 

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Informe sobre l’operació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 

 

1) Objectiu general de l'operació objecte d'inscripció, amb indicació de:  

a) Motiu i/o intenció de l’operació 

b) Dades identificatives de l'entitat (o grup) que es vol adquirir (nom, tipus de societat, 
ubicació, etc.) 

c) Possibles canvis de denominació, d’orientació de les activitats, dels productes i/o 
dels clients i la possible reassignació de fons i/o recursos previstos 

d) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà, amb 
inclusió d’una descripció de les principals sinèrgies perseguides amb altres 
companyies del grup així com descripció de les polítiques relacionades amb l’intra-
grup 

 
2) Estructura accionarial, actual (del venedor) i prevista (per al comprador), de la societat 

fins a l’últim beneficiari. Amb inclusió d’un organigrama del grup de societats en el cas 
de ser d'aplicació. 

 
3) Principals característiques de l'operació, amb indicació de com a mínim: 

a) Calendari previst de l'operació 

b) Preu total a pagar, amb indicació de conceptes i terminis de pagament. En cas 
d'ajustaments al preu, s'indicarà la previsió efectuada per l'entitat 

c) Condicions suspensives, amb indicació dels terminis establerts per ser 
acomplertes i les possibles conseqüències en cas d'incompliment 

d) Compromisos existents i previstos, tant amb els antics accionistes (o vinculats),, 
com amb tercers, amb el detall de les principals característiques (s'inclouen 
contractes, acords, prestacions de serveis, etc.) 

e) Qualsevol altra informació que pugui ser d'interès per entendre l'operació 
 
4) Informació detallada de la inversió prevista a curt i mig termini (amb inclusió del preu 

total a pagar per l’operació i les aportacions previstes) 
 
5) Informació detallada de l'operació de finançament, amb indicació de: 

a) Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la 
creació i posteriors aportacions 
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b) Accés a recursos de capital i a mercats financers 

c) Utilització de recursos financers privats 

d) Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, 
etc.) 

e) Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, 
garanties, etc.) 

f) Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat 
dels recursos que seran utilitzats en l’operació, acords de finançament, etc.) 

g) Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta 
 
6) Previsió de qualsevol acció duta a terme conjuntament amb altres entitats participades 

membres del grup (contribució al finançament de l’operació, prestació de serveis, etc.) 
 
7) Previsió o consideració de possibles acords amb altres accionistes de la societat 

estrangera en relació amb la societat adquirida (quan la participació en l'entitat  no 
sigui del 100%) 

 
8) Previsió o consideració de possibles acords amb tercers, sempre i quan siguin 

rellevants en el desenvolupament de l'activitat de l'entitat (subcontractació d'algun 
servei, etc.) 

 
9) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l’operació i que no hagi estat 

comentada en els apartats anteriors 
 

B. Documentació a adjuntar 
 
1) Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d'Administració relatiu a 

l’operació 
 
2) Carta per informar del compliment de les condicions suspensives i de la data efectiva 

de tancament de l'operació  
 
3) Escriptura pública o document anàleg que acrediti l’operació 
 
4) Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe) de la 

societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el 
seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, 
si aquests són diferents de la proporció en el capital social 

 
5) Identificació de la societat objecte de l’operació: 

a) Certificat de constitució i/o de registre de la societat 

b) Document i/o escriptura de la constitució de la societat 

c) Estatuts  socials en la seva escriptura pública o document anàleg 

d) Adreça de la societat 
 
6) Informe de due dilligence amb la valoració de l'entitat dels principals riscos i/o alertes 

que figurin a l'informe 
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7) Estudis de mercat 
 
8) Altres estudis o informes d’interès elaborats per tercers o propis de l’entitat que hagin 

servit de fonament o reflexió interna de l’entitat sobre la conveniència de dur a terme 
la inversió 

 
9) Estimació dels estats financers de la societat, a nivells individual i consolidat, si escau, 

per a un període de 3 anys, segons diferents escenaris, amb inclusió de:  

a) Previsió del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 

b) Previsió de les ràtios prudencials 

c) Informació sobre la previsió del nivell d’exposició als riscos financers (risc de crèdit, 
mercat, operacional, etc.) 

d) Previsió sobre les operacions intra-grup 
 
10) Previsió de despeses (legals, notarials, d'assessors, fiscals, de registre, etc.) 
 
11) Direcció de la societat i de l’estructura organitzativa general 

a) Composició final del Consell d’Administració i de la Direcció General, i informació 
dels principals comitès creats (de direcció, d’auditoria, etc.) 

b) En el cas d'entitats financeres: documentació acreditativa dels requisits 
d’honorabilitat empresarial i professional dels membres del Consell d’Administració 
i de la Direcció General de l’entitat (currículum vitae, certificats d’antecedents 
penals del/s país/països de residència i/o treball dels últims 5 anys, declaracions 
jurades de no-inhabilitació per a l’exercici de l’activitat en qüestió i de no declaració 
en fallida o en situació d’arranjament judicial, i fotocòpia del passaport) 

c) Presentació de l’organigrama i explicació de l’estructura administrativa 

d) Manuals d’organització i/o reglaments interns de funcionament que facilitin el 
compliment de les disposicions legals de tots els seus membres 

 
12) Últims estats financers auditats (individuals i consolidats, si escau) 
 
13) Últims estats financers disponibles a la data de la inscripció (individuals i consolidats, 

si escau) 
 
14) Manual de coneixement del client (KYC), manuals d’organització i/o reglaments 

interns de funcionament que facilitin el compliment de les disposicions legals de tots 
els seus membres 

 
15) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l'expedient en curs 

d’estudi 
 

NOTA: Recordar que tots aquest requeriments d’informació han de ser tramesos per a totes les 
societats que intervinguin en l’operació (adquirides, holdings, participades a la participada, etc.) 
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15) Variació del percentatge de participació  
Entitat andorrana (financera i no financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Informe sobre l'operació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 
 

1) Objectiu general de l'operació objecte d’inscripció, amb indicació de: 

a) Motiu i/o intenció de l'operació 

b) Dades identificatives del venedor, comprador, donant, etc. 

c) Estructura accionarial després de l'operació 

d) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà 
 
2) Principals característiques de l'operació, amb indicació de com a mínim: 

a) Calendari de l'operació 

b) Preu total a pagar, amb indicació de conceptes i terminis de pagament. En cas 
d'ajustaments al preu, s'indicarà la previsió efectuada per l'entitat 

c) Condicions suspensives amb indicació dels terminis establerts per ser acomplertes 
i les possibles conseqüències en cas d'incompliment 

d) Compromisos existents i previstos, tant amb els antics accionistes (o vinculats), 
com amb tercers, amb el detall de les principals característiques (s’inclouen 
contractes, acords prestacions de serveis, etc.) 

e) Qualsevol altra informació que pugui ser d'interès per entendre l'operació 
 
3) En cas d'adquisició, informació detallada de l'operació de finançament, amb indicació 

de: 

a) Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la 
creació i posteriors aportacions 

b) Accés a recursos de capital i a mercats financers 

c) Utilització de recursos financers privats 

d) Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, 
etc.) 

e) Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, 
garanties, etc.) 
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f) Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat 
dels recursos que seran utilitzats en l’operació d’adquisició, acords de finançament, 
etc.) 

g) Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta 
 
4) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l'operació i que no hagi estat 

comentada en els apartats anteriors 
 
 

B. Documentació a adjuntar 
 

1) Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a 
l'operació 

 
2) Carta per informar del compliment de les condicions suspensives i de la data efectiva 

de tancament de l'operació 
 
3) Escriptura notarial o document anàleg que acrediti l'operació 
 
4) Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe)  de la 

societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el 
seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, 
si aquests són diferents de la proporció en el capital social 

 
 

C. Informació lliurada en el marc de la inscripció de la creació o adquisició de la societat 
objecte de l'actual modificació del percentatge de participació 

 
1) Canvis significatius en la informació i documentació lliurada i no comentats en cap 

dels apartats anteriors 
 
2) Documentació no aportada per no ser d'aplicació però que, amb l'operació actual, si 

és d'aplicació 
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16) Ampliacions i reduccions de capital 
Entitat andorrana (no financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Informe sobre l'operació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 

 
1) Objectiu general de l'operació objecte d’inscripció, amb indicació de: 

a) Motiu i/o intenció de l'operació 

b) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà 

c) Estructura accionarial després de l'operació 

d) Destacar, si escau, els canvis produïts en relació amb la comunicació inicial 
 
2) En cas d'ampliacions de capital, informació detallada de l'operació de finançament, 

amb indicació de: 

a) Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la 
creació i posteriors aportacions 

b) Accés a recursos de capital i a mercats financers 

c) Utilització de recursos financers privats 

d) Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, 
etc.) 

e) Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, 
garanties, etc.) 

f) Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat 
dels recursos que seran utilitzats en l’operació d’adquisició, acords de finançament, 
etc.) 

g) Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta 
 
3) Qualsevol informació que sigui rellevant sobre l'operació i que no hagi estat 

comentada en els apartats anteriors 
 

B. Documentació a adjuntar 
 
1) Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a 

l'operació 
 
2) Escriptura notarial o document anàleg que acrediti l'operació 
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3) Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe)  de la 
societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el 
seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, 
si aquests són diferents de la proporció en el capital social 

 
4) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 

  



 

47/53 
 

 

17) Fusió, escissió i altres esdeveniment que puguin alterar de forma 
significativa l'activitat diària 
Entitat andorrana (no financera) 

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

A. Informe sobre l'operació 
 
Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. 
Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició 
(per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment 
al detall del formulari exposat a continuació. 

 
1) Objectiu general de l'operació objecte d’inscripció, amb indicació de: 

a) Motiu i/o intenció de l'operació 

b) Entitats implicades i descripció de l'operació (actius i passius traspassats, bescanvi 
d'accions, etc.) 

c) Principals implicacions d'aquesta operació per al grup financer andorrà 

d) Destacar, si escau, els canvis produïts en relació amb la comunicació inicial 
 
 

B. Documentació a adjuntar 
 
1) Certificació de l'acord de la Junta General 
 
2) Projecte de fusió o escissió signat 
 
3) Balanç de fusió o escissió de cadascuna de les societats 
 
4) Escriptura notarial o document anàleg que acrediti l'operació 
 
5) Còpia dels nous estatuts socials 
 
6) Inscripció al Registre de Societats Mercantils 
 
7) Qualsevol altra informació exigida per la normativa aplicable 
 
8) Comprovant de l'acompliment de qualsevol requisit formal exigit per la normativa 

aplicable 
 
9) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
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18) Modificació de l'objecte social 
Entitat andorrana (no financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del canvi d'objecte social amb indicació de l'objectiu perseguit amb aquest 
canvi 

 
2) Certificació de l'acord de la Junta General 
 
3) Escriptura pública corresponent 
 
4) Certificació de la inscripció al Registre de Societats Mercantils 
 
5) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
 
 
 
 
 
 

19) Agents financers que actuen en nom i/o per compte de l'entitat 
autoritzada 
Entitat andorrana (financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Documentació identificativa de l'agent 
 
2) Còpia del contracte entre l'agent i l’entitat financera (aquest contracte haurà d’incloure 

necessàriament les condicions que figuren a l’article 12 de la Llei 13/2010, del 13 de 
maig) 

 
3) Qualsevol altra informació i documentació que sigui rellevant 
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20) Establiment o modificació de vincles amb altres entitats 
Entitat andorrana (financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del motiu o objecte d’aquesta modificació o establiment de vincles, entitats 
involucrades, dels costos previstos, dels terminis previstos, dels beneficis esperats, 
etc. 

 
2) Documentació acreditativa corresponent 
 
3) Qualsevol altra informació i documentació que sigui rellevant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21) Modificació dels estatuts socials 
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera 

(financera i no financera)  
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del motiu o objecte d’aquesta modificació 
 
2) Certificació de l'acord de l'òrgan social corresponent 
 
3) Escriptura pública corresponent 
 
4) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs 

d’estudi 
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22) Revocacions de l'òrgan d'administració o de la Direcció General  
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera 

(financera i no financera)  
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar de la persona i del càrrec objecte de revocació 
 
2) Certificació de l'acord de l'òrgan social adient 
 
3) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès 

 
NOTA: En el cas de participacions no majoritàries ni de control, no caldrà aportar l’acord esmentat 
i serà suficient la simple comunicació 
 
 
 
 
 
 
 
 

23) Canvis i nomenaments de l'òrgan d'administració  
 Andorrana (no financera) i entitat estrangera (financera i no 

financera)  
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del canvi i/o nomenament i la durada del càrrec. Així com, de la nova 
composició de l'òrgan d'administració, amb indicació de la data en la qual finalitza el 
mandat de cadascun dels càrrecs, entenent-se que, si no s’indica, es considerarà 
indefinit 

 
2) En el cas de participacions permanents amb participació majoritària o control, s'haurà 

d'adjuntar la documentació acreditativa dels requisits d’honorabilitat empresarial i 
professional dels membres del Consell d’Administració de l’entitat (currículum vitae, 
certificats d’antecedents penals del/s país/països de residència i/o treball dels últims 
5 anys, declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici de l’activitat en qüestió 
i de no declaració en fallida o en situació d’arranjament judicial, i fotocòpia del 
passaport) 

 
3) Certificació de l'acord de la Junta General, en el cas de societats andorranes, o de 

l'òrgan social adient, en el cas de societats estrangeres 
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24) Canvis i nomenaments en la Direcció General  
 Entitat andorrana (no financera) i entitat estrangera (financera i no 

financera)  
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del canvi i/o nomenament i de la nova composició de la Direcció General 
 
2) En el cas de participacions permanents amb participació majoritària o control, s'haurà 

d'ajuntar la documentació acreditativa dels requisits d’honorabilitat empresarial i 
professional dels membres de la Direcció General de l’entitat (currículum vitae, 
certificats d’antecedents penals del/s país/països de residència i/o treball dels últims 
5 anys, declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici de l’activitat en qüestió 
i de no declaració en fallida o en situació d’arranjament judicial, i fotocòpia del 
passaport) 

 
3) Certificació de l'acord de l'òrgan social adient 

 
 
 
 
 
 
 

25) Canvis i nomenaments d'auditors externs  
Entitat estrangera (financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del nom de l’entitat auditora, del termini previst dels seus serveis i de les 
dades personals del soci representant 

 
2) Certificació de l'acord de l'òrgan social adient 
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26) Renovacions de l'òrgan d'administració  
 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera 

(financera i no financera)  
 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del càrrec i la persona objecte de renovació, així com la durada del càrrec 
 
2) Certificació de l'acord de l'òrgan social adient 
 
3) Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès 

 
NOTA: En el cas de participacions no majoritàries ni de control, no caldrà aportar l’acord esmentat 
i serà suficient la simple comunicació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27) Fets rellevants que puguin afectar significativament l'activitat, 
l'organització o el compte de resultats 

 Entitat andorrana (financera i no financera) i entitat estrangera 
(financera i no financera)  

 
 

INSCRIPCIÓ 
 
 

1) Informar del fet objecte d'inscripció i de les implicacions d'aquest fet, tant per a l'entitat, 
com per al grup 

 
2) Informació o documentació que s'adjunta a la inscripció d'aquest acte (l'entitat haurà 

de detallar tota la documentació adjuntada) 
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ANNEXOS – FORMULARIS 
 
 
 


