
CONTRACTE DE GESTIÓ DISCRECIONAL I INDIVIDUALITZADA DE CARTERES 
 
 
El present contracte estableix els criteris generals d’inversió que l’entitat aplicarà en 
invertir el patrimoni del client mitjançant el servei de gestió discrecional i 
individualitzada de carteres. 
 
És primordial que, com a client d’aquest servei, llegeixi atentament aquest contracte 
abans de signar-lo ja que, juntament amb les estipulacions contractuals que regulen 
els drets i les obligacions de les dues parts en l’àmbit del servei que se li oferirà; en 
aquest document, s’especifiquen les seves preferències d’inversió i altres condicions 
necessàries per rebre un servei adequat a les seves circumstàncies i expectatives. 
 
 

Parts 
 
D’una part, [entitat] (en endavant “l’entitat”), societat constituïda en escriptura 
autoritzada el [data] amb el número [número] de protocol, inscrita al Registre de 
Societats del MI Govern d’Andorra amb el número [número], llibre [número], foli 
[número], inscripció de data [data]; i domiciliada a [adreça], representada pels 
apoderats que subscriuen (si escau). 
 
Escollir el redactat adequat, segons escaigui, entre les dues opcions següents 
 

a) I d’altra part, el(s) titular(s) [cognoms i nom] amb passaport(s) – document(s) 
nacional(s) d’identitat [número], o societat [nom de la societat] amb número de 
registre de societats [número], actuant en el seu propi nom i dret (en endavant “el(s) 
titular(s) o el(s) client(s)”) titular(s) del compte obert amb l’entitat amb el número  [A] 
[D] [ ] [ ]   [ ] [ ] [ ] [ ]   [ ] [ ] [ ] [ ]   [ ] [ ] [ ] [ ]   [ ] [ ] [ ] [ ]   [ ] [ ] [ ] [ ]  (en endavant “el 
compte de referència”). 

 
 

b) I d’altra part, el(s) titular(s) [cognoms i nom] amb passaport(s) - document(s) 
nacional(s) d’identitat [número], o societat [nom de la societat] amb número de 
registre de societats [número], actuant en el seu propi nom i dret, (en endavant 
“el(s) titular(s) o el(s) client(s)”) identificat(s) amb la denominació [denominació] per 
l’entitat (en endavant “el compte de referència”) amb la gestió del patrimoni 
gestionat duta a terme mitjançant els següents comptes globals: 

 
Entitat bancària  Número de compte 
[                                               ] [                                          ] 
[                                               ] [                                          ] 
[                                               ] [                                          ] 
[                                               ] [                                          ] 
[                                               ] [                                          ] 
 
 

Convenen 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres que es regeix per les 
condicions següents: 
 
 



Primera: Objecte del contracte 
 
El present contracte regula la gestió discrecional i individualitzada de carteres, per part 
de l’entitat, de l’efectiu i dels instruments financers del client que aquest posa, amb 
aquesta finalitat, a disposició de l’entitat. Dita gestió també inclourà els rendiments 
generats per aquesta gestió. 
 
Segona: Facultats de l’entitat 
 
L’entitat exercirà la seva activitat de gestió amb les més àmplies facultats, sempre 
respectant els criteris generals d’inversió pactats amb el client, i podrà, en nom i per 
compte i risc dels titulars, entre altres operacions, comprar, vendre, subscriure, acudir 
a les amortitzacions, realitzar els cobraments pertinents, les conversions i el bescanvi 
de valors, de participacions en organismes d’inversió col·lectiva i, en general, 
d’instruments financers de qualsevol mena, d’acord amb el que figura a l’annex a 
aquest contracte. 
 
Així mateix, podrà satisfer totes aquelles despeses que originin les operacions a les 
quals es refereix el contracte, exercir tots els drets i complir totes les obligacions 
establertes i, en general, efectuar totes aquelles operacions que siguin necessàries per 
al desenvolupament correcte de la gestió que té encomanada. 
 
Per a les finalitats previstes en aquest contracte i sense que sigui necessària la 
concurrència dels titulars, l’entitat podrà disposar dels saldos del compte de referència. 
 
L’entitat podrà invertir en divises diferents a la divisa de referència de la cartera 
gestionada, segons l’estipulat a l’annex del present contracte. 
 
L’entitat actuarà d’acord amb les condicions fixades al cos i a l’annex del present 
contracte i només podrà desviar-se dels criteris d’inversió pactats quan el criteri 
professional del gestor aconselli aquesta desviació o es produeixin incidències en la 
contractació. En aquests casos, l’entitat, a més de registrar les desviacions, 
n’informarà amb detall el client de forma immediata. 
 
Tercera: Decisió de les operacions i responsabilitat de l’entitat 
 
L’entitat gestionarà el patrimoni dipositat en el compte de referència d’acord amb la 
política d’inversió convinguda i recollida en l’annex del present contracte. L’entitat 
efectuarà la gestió mitjançant les decisions d’inversió que estimi més adequades o 
convenients per a la gestió i per a la defensa dels interessos econòmics del client 
ajustant-se a la política d’inversió esmentada. 
 
L’entitat prendrà les mesures d’organització adequades per prevenir els conflictes 
d’interessos i vetllar perquè els clients no es vegin perjudicats pels esmentats 
conflictes d’interès. 
 
Si escau, indicar que l’entitat pot delegar o subcontractar serveis en l’execució de les 
facultats conferides en virtut del present contracte. Tot i així, la responsabilitat de 
l’entitat no es veu afectada pel fet de delegar part de les seves funcions. La delegació 
de serveis no modifica les relacions de la societat gestora amb els clients ni les seves 
obligacions cap a aquests. L’entitat gestora ha de supervisar de forma adequada 
l’execució de tasques o serveis delegats i gestionar els riscos provinents de 
l’externalització. 
 



El present contracte no s’extingirà per la mort, la pèrdua de capacitat civil, la fallida o la 
declaració d’absència, sinó que es mantindrà en vigor fins que l’entitat rebi una 
notificació escrita, degudament documentada, dirigida a ella pels representants legals 
o hereus del titular. 
 
El gestor de patrimonis vetllarà per un adequat repartiment dels riscos mitjançant una 
diversificació suficient de les inversions, d’acord amb les estratègies d’inversió 
definides a l’annex. L’entitat prestarà aquest servei amb diligència, però no respondrà 
dels eventuals aperduaments derivats del risc de les inversions, ni de les fluctuacions 
dels mercats, ni dels canvis de divises efectuats d’acord amb el previst en annex al 
present contracte. 
 
L’entitat ha de seleccionar amb cura les inversions del patrimoni de clients gestionats. 
El gestor s’ha d’assegurar que, al moment de les compres, la seva selecció es basa en 
informació fiable i ha de fer un seguiment acurat de les inversions realitzades. 
 
Quarta: Facultats dels titulars 
 
L’objectiu d’inversió definit en l’annex al present contracte podrà ser modificat pel 
client, prèvia manifestació a l’entitat, la qual, a partir de la recepció del canvi de perfil 
d’inversió, prendrà les disposicions escaients per adaptar la cartera a les noves 
directrius establertes. Les modificacions es tramitaran directament a l’entitat que 
establirà els mecanismes a seguir. 
 
Les entitats susceptibles de rebre ordres directes d’inversió per part de clients, hauran 
de deixar constància en aquest contracte que aquestes es formalitzaran per mitjà de la 
corresponent ordre signada pel client, de l’ordre telefònica enregistrada, o del registre 
magnètic corresponent en el cas de transmissió electrònica i aquesta inversió restarà 
al marge de les estipulacions del present contracte. 
 
Els titulars podran modificar en tot moment per mitjà de successives aportacions o 
reintegraments el patrimoni a gestionar per l’entitat. 
 
En cas de necessitats puntuals de liquiditat, cal notar que, sota determinades 
condicions de mercat, es poden trobar dificultats o impossibilitats per liquidar les 
posicions amb el consegüent resultat negatiu en la cartera. El client es compromet a 
comunicar a l’entitat, amb un preavís de [període] qualsevol disposició que vulgui fer 
amb càrrec als actius gestionats. En aquest paràgraf s’especificarà, si escau, si l’entitat 
compta amb una operativa específica pel que fa a aportacions i reemborsaments. 
 
Cinquena: Obligacions d’informació al client 
 
L’entitat ha d’informar de forma adequada els inversors, tenint en compte el seu nivell 
de coneixements i els riscos vinculats als objectius perseguits per tal que aquests 
puguin prendre una decisió amb coneixement de causa. 
 
L’entitat ha de comunicar, com a mínim, trimestralment als seus clients la següent 
informació: 
 

a) Composició detallada de la cartera amb la valoració corresponent, percentatge 
de diversificació i informació que permeti la seva comparació amb la situació de 
la cartera en el moment en què es va realitzar la darrera comunicació i a l’inici de 
la gestió. 

 



b) Variacions en la composició d’actius de la cartera durant el període (actius 
líquids, renda fixa, renda variable, etc.), així com el detall d’instruments financers 
comprats i venuts. 

 
c)  Rendibilitats del darrer període, dels darrers 12 mesos i des de l’inici de la 

gestió, si escau. Les rendibilitats informades hauran de seguir els criteris 
establerts en la normativa vigent. 

 
d) Identificació expressa, si escau, sobre inversions en institucions d’inversió 

col·lectiva comercialitzades per entitats del grup. 
 

e) Despeses i costos associats al patrimoni financer gestionat amb el 
desglossament de les despeses associades a les inversions llistades al punt d) si 
escau. 

 
En cas de pèrdues importants, d’acord amb la definició feta pel regulador, ocorregudes 
en la cartera d’inversió, l’entitat informarà els titulars per tal que aquests puguin 
prendre les disposicions que considerin oportunes. 
 
Pel que fa a la valoració de la cartera del client, s’aplica el criteri establert en la 
normativa vigent en cada moment. En general, s’han de valorar els actius d’acord amb 
el valor de realització o amb el valor de mercat. Als organismes d’inversió col·lectiva, 
s’aplica l’últim valor liquidatiu publicat. 
 
Sempre que el client ho sol·liciti, l’entitat li proporcionarà tota la informació addicional 
que pugui menester amb relació a les operacions realitzades i a les consultes que 
formuli referents a la cartera gestionada discrecionalment i individualment per l’entitat. 
 
Sisena: Remuneració 
 
Els titulars satisfaran a l’entitat, en concepte de remuneració pel servei prestat, les 
comissions establertes entre les quals consten la comissió de gestió discrecional i 
individualitzada de carteres, les comissions per administració i custòdia de dipòsits de 
valors, per operacions financeres i per canvis de divises, segons es detallen en l’annex 
al present contracte. 
 
L’entitat informarà els titulars de qualsevol modificació que es produeixi en les tarifes 
de comissions i despeses repercutibles que afectin el present contracte. Els titulars 
disposaran de [període de dies], des de la posada a disposició de la modificació de 
tarifes efectuada, per sol·licitar, si escau, l’extinció del contracte. Transcorregut aquest 
termini, s’entendrà que les modificacions efectuades han estat acceptades tàcitament 
pels titulars si no han formulat cap observació. No obstant això, en el supòsit que dita 
informació comportés clarament un benefici per als titulars, els canvis hauran de ser 
aplicats immediatament. 
 
Setena: Termini i resolució del contracte 
 
El contracte tindrà una durada indefinida. No obstant això, en qualsevol moment, 
qualsevulla de les parts podrà declarar el contracte extingit unilateralment, sempre que 
ho notifiqui a l’altra part amb una antelació mínima de [període]. Tan bon punt existeixi 
la voluntat de rescindir el contracte per alguna de les parts, el gestor ha de trametre al 
client un extracte amb el detall de les inversions de la cartera gestionada, la valoració 
del patrimoni a dita data, el rendiment obtingut des de l’inici i des de l’última 
comunicació tramesa i totes les informacions necessàries al client sobre la cartera 
gestionada. El client ha de comunicar a l’entitat el tractament dels actius en cartera 



gestionats fins a la data (manteniment dels actius en un compte no gestionat, venda 
dels actius i traspàs de l’efectiu realitzat a un altre compte, etc.). 
 
Vuitena: Tractament de dades personals 
 
De conformitat amb el previst a la “Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de 
protecció de dades personals”, el titular accepta que les dades facilitades a l’entitat 
siguin incorporades al seu fitxer informàtic, sota la responsabilitat de la pròpia entitat i 
per al seu ús exclusiu, amb finalitats promocionals i informatives, i que es conservin de 
forma confidencial, respectant el secret professional i adoptant les mesures de 
seguretat necessàries per tutelar-les i garantir-ne la reserva, sense perjudici dels drets 
de rectificació i cancel·lació que assisteixen el titular, els quals podrà exercitar en 
qualsevol moment mitjançant escrit dirigit al representant de l’entitat, al domicili 
expressat en el present document. 
 
El client manifesta a l’entitat el seu consentiment exprés i irrevocable per a 
l’enregistrament de les converses telefòniques i de les comunicacions electròniques 
realitzades amb l’entitat. 
 
Novena: Jurisdicció 
 
Per a tots els dubtes i qüestions a què pugui donar lloc l’aplicació, interpretació o 
execució del present contracte, ambdues parts se sotmeten, formalment i expressa, a 
les lleis i disposicions normatives vigents al Principat d’Andorra i a la competència 
exclusiva dels Tribunals Andorrans. 
 
I en prova de conformitat de tot el que antecedeix, ambdues parts signen aquest 
contracte amb els seus annexos per exemplar duplicat i a un sol efecte, reconeixent el 
client haver-lo llegit. 
 
A més de l’annex, el contracte pot incorporar condicions particulars acordades o 
pactades entre ambdues parts, més específiques que les recollides en el text principal 
del contracte. 
 
 
A, [lloc] el [dia] de [mes] de [any] 
 
 
[Entitat]  Els titulars 
 
 
 

 



Annex: Política d’inversió convinguda 
 

A) Criteris generals d’inversió 
 
 
Classificació del client  
 

Classificació Signatura del client 

Client minorista  

Client professional  

Contrapart elegible  

 
La classificació de clients haurà de seguir els criteris establerts en la normativa vigent. 
Cal preveure una declaració específica per escrit en el cas de clients que renuncien 
expressament al tractament com a clients minoristes i que manifestin que desitgen ser 
tractats com a clients professionals (article 34 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”). 
 
 
Definir el perfil de risc del client 
 

Perfil de risc Signatura del client 

  

 
Si escau, informar de la pèrdua màxima esperada precisant el termini de manteniment 
de la inversió i el nivell de confiança, i alertant que és una estimació i no està 
garantida. 
 
 
Definir l’objectiu d’inversió  
 

Objectiu d’inversió Signatura del client 

Preservació del capital  

Creixement del capital  

De gestió alternativa  

Altres [precisar]  

 
 
Divisa de referència 
 

Divisa de referència Signatura del client 

 
 
 

 

 



 

Divises diferents a la de referència 
% màxim de risc 

en divises diferents  
a la de referència 

Signatura del client 

EUR   

USD   

Altres divises [precisar quines]   

Global   

 
 
Horitzó temporal d’inversió  
 
 

Horitzó temporal Signatura del client 

menys d’1 any  

entre 1 i 3 anys  

entre 3 i 5 anys  

més de 5 anys  

altres [precisar]  

 
Si escau, precisar les necessitats de disposició de part dels actius gestionats durant 
l’horitzó temporal d’inversió definit i conegudes en el moment de la signatura del 
present contracte. 
 
 

B) Tipus d’actius en els quals es podrà invertir  
 
 
Percentatges màxims d’inversió i/o intervals per tipus d’actius  
 

Tipus d’actiu 
% màxim i/o  

interval d’inversió 
Signatura del client 

Comptes corrents i dipòsits   

Renda variable   

Renda fixa   

Organismes d'inversió col·lectiva   

del mercat monetari   

de renda fixa   

de renda variable   

alternatius   

altres    

Productes estructurats   

Accions preferents   

Opcions   

Futurs   

Altres [Precisar]   

 



 
C) Tipus d’operacions amb cert nivell de risc 

 
Operacions amb instruments derivats 
 

Tipus Signatura del client 

De cobertura  

D’inversió / d’especulació  

 
En cas d’absència de signatura del client, es considerarà que opta per la no utilització 
d’operacions amb instruments derivats. En cas contrari, el client coneix que l’operativa 
amb instruments derivats pot comportar un risc elevat i que el benefici es pot convertir 
ràpidament en pèrdua com a conseqüència de variacions en el preu. 
 
 

D) Comissions:  
 

Tipus de comissions 
Import (mínim/ 

màxim) o % [precisar 
sobre quin saldo] 

Periodicitat de 
liquidació de la 

comissió 

Signatura  
del client 

Comissió de gestió 
discrecional i 
individualitzada de 
carteres 

   

Comissió d’administració i 
custòdia  

   

Comissió sobre 
operacions financeres 

   

Comissió sobre canvis de 
divises 

   

Altres [precisar]    

 
Si escau, precisar si els productes del grup de l’entitat tenen unes condicions de 
comissions particulars i desglossar-les. 
 
 

E) Tipus de gestió:  
 

Tipus de gestió Signatura del client 

Directa (utilització d’un compte òmnibus)  

Indirecta  

 
En cas d’emprar la gestió directa, es diposita el patrimoni a gestionar en comptes 
globals (comptes òmnibus) a nom de l’entitat per compte dels clients. Aquesta entitat 
disposa en tot moment d’un procediment intern que li permet obtenir de forma 
immediata la composició de la cartera de cada client individualment. 
 
En cas d’absència de signatura del client, es considera que no s’utilitzen comptes 
òmnibus per dur a terme la gestió discrecional i individualitzada de la cartera del client. 
 



 

Comptes òmnibus Signatura del client 

S’ha informat clarament al client dels riscos 
que assumeix amb aquesta operativa 

 

 
Detallar la informació facilitada al client amb relació a l’operativa i als riscos dels 
comptes òmnibus. 
 
En cas d’absència de signatura del client i/o en cas que no s’hagi informat clarament el 
client, aleshores i consegüentment, no es podrien utilitzar comptes òmnibus. 
 
 

F) Aportació inicial del client al mandat de gestió  
 
 

Aportacions inicials 
Import contravalorat  

a divisa de referència de la cartera 

Comptes corrents i dipòsits  

Instruments financers [si escau detallar-
los] 

 

Altres instruments (no financers)  

Total aportació inicial  

Signatura del client  

 
 

G)  Ordres especials 
 
En aquest apartat, s’especificaran, si escau, totes les restriccions d’inversió i totes les 
premisses especials que no hagin quedat recollides anteriorment i que el client desitgi 
manifestar. 
 
 
 
A, [lloc] el [dia] de [mes] de [any] 
 
 
[Entitat]  Els titulars 

 


