Govern
d'Andorra

Sol·licitud de reserva de denominació social
Constitució

Modificació

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social (1):
Adreça:
CP i població:

País:

Lloc i data de naixement:

Nacionalitat i núm. de passaport/DNI:

Data d'inscripció (2):

Núm. registral (2):

Telèfon/fax:

Adreça electrònica:

Representant legal:
Telèfon/fax:

Adreça electrònica:

Nom i cognoms de la persona de contacte:

2. Reserva de denominació social
Proposta preferent:
Anagrama:
Segona proposta preferent:
Anagrama:
Tercera proposta preferent:
Anagrama:
Forma jurídica segons la qual estarà constituïda la societat:
Societat limitada

Societat limitada unipersonal

Societat anònima

Objecte social de la Societat (3):

T-066/a 11/04/08

3. Data i signatura
Andorra la Vella,

d

del

Signatura

Notes importants:
La sol·licitud s'ha de presentar mecanografiada o bé manuscrita amb lletra clara i llegible.
(1) En cas que hi hagi més de dos sol·licitants, ompliu l'annex de sol·licitant T066b.
(2) Ompliu-ho en cas que la persona que sol·licita sigui una societat mercantil.
(3) Aquesta reserva es refereix exclusivament a la denominació social i no a l'objecte

Societat anònima unipersonal

Documentació que s'ha d'adjuntar
Si la denominació social que es vol reservar conté alguna paraula no catalana (1) o un nom o cognom (2), s’ha d’adjuntar una
declaració conforme la persona física o jurídica corresponent serà sòcia de la societat mercantil que s’ha de constituir, firmada
per aquesta persona (3).
Fotocòpia d'un document d'identificació que contingui les dades de la persona que firma la declaració esmentada al punt anterior (4).
Si la denominació social de la societat existeix, cal un certificat del titular del negoci conforme autoritza a utilitzar aquesta
denominació social i es compromet a donar de baixa el negoci un cop s'hagi inscrit la societat (5).

Legislació aplicable
• Llei 20/2007 del 18 d'octubre, de societat anònimes i de responsabilitat limitada, publicada al BOPA núm. 88, any 19, del 21 de
novembre del 2007.
• Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment, publicada al BOPA núm. 48, any 8, del 10 de juliol de 1996.
• Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, publicada al BOPA núm. 48, any 8, del 10 de juliol de 1996.
• Reglament d’execució de la llei sobre la utilització dels signes d’Estat, publicat al BOPA núm. 26, any 12, del 24 de maig del 2000.
• Reglament del Registre de Societats Mercantils, publicat al BOPA núm. 18, any 20, del 22 de febrer del 2008.
• La Llei de Patents publicada al BOPA núm. 38, any 11, del 7 de juliol de 1999.
• La Llei de Marques publicada al BOPA núm. 29, any 7 del 24 de maig de1995.
• Decret que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils, publicat al BOPA núm. 30, any 20, del 26 de març
del 2008.

Informació complementària
(1) Segons l’article 14.b) i/o f) de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment.
(2) Segons l’article 14.c) de la mateixa llei.
(3) A les oficines del Servei de Tràmits podeu trobar el formulari de declaració.
(4) El document d'identificació, segons el tipus de persona (tant física com jurídica) que sol·liciti, ha de ser:
• Per a les persones jurídiques no andorranes: DNI o passaport.
• Per a persones jurídiques estrangeres: document del país d'origen conforme la societat estrangera està inscrita i poders de
la persona que signa en nom d'aquesta societat.
(5) Podeu trobar el formulari de certificat a les oficines del Servei de Tràmits.

