
 

 
 
 
Comunicat núm. 18/EFI-SFI 

 
 
Ref. Inscripció dels OIC de dret estranger 
 
 
Per tal de donar compliment a la Llei 10/2008 del 12 de juny de 2008, recordem que 
tots els OIC de dret estranger que es comercialitzin a Andorra han d’ésser inscrits a 
l’INAF tal com s’esmenta a l’article 41 i a la disposició transitòria de la citada llei. 
 
També recordem a aquest efecte que els OIC de dret estranger que s’han d’inscriure 
són els OIC que es comercialitzen activament. S’entén per comercialització activa d’un 
OIC la captació de clients, mitjançant activitat publicitària, per compte de l’OIC o 
qualsevol entitat que actuï en el seu nom o en el d’un dels seus comercialitzadors, per 
a la seva aportació de fons, béns o drets a l’OIC. 
 
La documentació requerida per a la sol·licitud de registre es troba a l’article 47 de la 
mateixa llei. Com a contraprestacions per als OIC de dret estranger, s’ha d’abonar 
l’import corresponent a la sol·licitud d’inscripció de l’OIC indicada a l’article 53. En cas 
que es vulguin comercialitzar compartiments o classes d’algun OIC ja inscrit, no cal fer 
cap contraprestació per aquests tot i que s’han de registrar a l’INAF atès que 
requereixen un número d’inscripció. Les transferències per als OIC s’han de fer a 
qualsevol dels següents comptes: 
 

ANDBANC  ..........................................................  AD15 0001 0000 0544 0800 4300 

BANC INTERNACIONAL-BANCA MORA  ..........  AD91 0004 0018 0000 3141 3016 

BANCA PRIVADA D'ANDORRA  ........................  AD61 0006 0001 0712 6000 0710 

CRÈDIT ANDORRÀ  ............................................  AD13 0003 1101 1037 8691 0103 

BANC SABADELL D'ANDORRA  .......................  AD75 0008 0062 0012 0000 0508 

 
L’esmentada transferència haurà d’incloure, com a concepte, el nom de l’OIC per al 
qual es fa la sol·licitud d’inscripció més la descripció “dret estranger”, així com el motiu 
de la sol·licitud que, en aquest cas, és “inscripció”, tal com es detalla a continuació: 
 

NOM OIC – dret estranger - Inscripció 
 
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
 
 
Andorra la Vella, 27 de maig del 2011 
 
 


