Govern d’Andorra

Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera directa
1. Situació jurídica del sol·licitant
 Persona física no resident (responeu als apartats 2 i 4)
 Persona jurídica estrangera (responeu als apartats 3 i 4)
 Entitat pública de sobirania estrangera (responeu als apartats 3 i 4)
 Societat andorrana amb participació estrangera igual o superior al 50% (responeu als apartats 3 i 4)

2. Dades de la persona física sol·licitant
Nom i cognoms:				
Nacionalitat:							

Núm. de passaport:

Adreça:
CP i població:							

País:

Adreça electrònica:		

Tel. fix/mòbil:

3. Dades de la persona jurídica o entitat pública de sobirania estrangera sol·licitant
Denominació:				
Núm. de registre:		
Adreça:
CP i població:		

País:

Adreça electrònica:		

Tel. fix/mòbil:

Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:		

Tel. fix/mòbil:

Composició accionarial de la persona jurídica que sol·licita (participacions superiors al 10%):
Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
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Nacionalitat:		
Nom i cognoms del beneficiari últim:

% de participacions:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

4. Experiència professional de l’inversor
(breu descripció de l’experiència en l’àmbit relacionat amb la sol·licitud i en l’àmbit empresarial en general)

5. Dades de la inversió
Àmbit de la inversió
 Constitució de societat (responeu només als apartats 6, 7, i del 9 al 20)
 Constitució o ampliació de sucursals o altres tipus d’establiments permanents (responeu només als apartats 6, 7, i del 9 al 20)
 Subscripció i adquisició, total o parcial, d’accions o participacions socials en societats andorranes (responeu només als apartats 6, i del 8 al 20)
 Adquisició de valors que atorguin el dret a participar en el capital de la societat (responeu només als apartats 6, i del 8 al 20)
 Negoci jurídic en virtut del qual s’adquireixin drets polítics (responeu només als apartats 6, i del 8 al 20)
 Modificació de l’objecte social (responeu només als apartats 6, i del 8 al 20)
 Augment de capital social, sempre que no sigui amb càrrec a reserves voluntàries (responeu només als apartats 6, i del 8 al 20)
 Increment del percentatge de participació estrangera (responeu només als apartats 6, i del 8 al 20)
 Modificació de qualsevol condició que l’autorització hagi imposat (responeu només als apartats 6, i del 8 al 20)

6. Breu descripció de la inversió proposada

7. Dades de la societat andorrana de nova creació, de la sucursal o d’un altre tipus d’establiment permanent
Denominació:
Objecte social:
			
Adreça:
CP i població:			

País:

Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

Forma de la inversió:
 100% inversió estrangera		

 Participació en societats andorranes: ..................%

 Franquícia

 Altres:

Composició accionarial de la societat andorrana de nova creació:
Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							
Nom i cognoms del beneficiari últim:

% de participacions:			

8. Societat andorrana existent
Denominació social: 			

Núm. registre:

Descripció de l’activitat que desenvolupa:
			
Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

Dades econòmiques
						

Abans de la inversió				

Després de la inversió

Capital (euros):		
Participació estrangera (%):		
Nombre d’accions/participacions:

Composició resultant dels socis abans de la inversió:
Nom i cognoms o raó social:
Nombre d'accions/participacions:					

Percentatge (%):

Nom i cognoms o raó social:
Nombre d'accions/participacions:					

Percentatge (%):

Composició resultant dels socis després de la inversió:
Nom i cognoms o raó social:
Nombre d'accions/participacions:					

Percentatge (%):

Nom i cognoms o raó social:
Nombre d'accions/participacions:					

Percentatge (%):

Dades del transmitent
Nom i cognoms o raó social:				
Adreça:
CP i població:			

País:

Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

9. Inversió
Mitjà d’aportació:

 Dinerari:

............................................... euros

 No dinerari:

............................................... euros

Nom de l’entitat bancària de cobrament i pagament:
Adreça:
CP i població:			

País:

10. Naturalesa de l’activitat
Descripció detallada de les activitats econòmiques que es vol desenvolupar, els productes que es vol fabricar i/o els serveis que es pretén oferir:

Segment/s de creació de valor en què es vol operar
 Projectes, disseny o investigació
 Fabricació, execució, realització:

 Total

 Parcial

 Comercialització, venda al detall, a l’engròs
 Prestació de serveis
 Promoció immobiliària, construcció
 Altres (especifiqueu-los) ............................................................................................................................................................................
Breu descripció dels factors clau d’èxit (fonts d’avantatge competitiu):

11. Mercat objectiu
 Interior		

 Exportació		

 Turístic			

 Altres: .................................................

12. Valor de la inversió i la seva planificació
Valor (en euros)

Detall de la inversió inicial							
Inversió en immobilitzat intangible
Inversió en immobilitzat tangible
Altres inversions en immobilitzat
Existències inicials
Tresoreria
Altres inversions
			

Valor total de la inversió inicial

Planificació de la inversió durant els cinc primers anys d’explotació de l’empresa:
				

Any 1

Any 2

Any 3

Inversió (en euros)
VAN: 							

TIR:

Any 4		

Any 5

13. Xifra de negocis i beneficis projectats

					

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4		

Any 5

Xifra de negoci (euros)
BAII (euros)
Quota de mercat (%)
Repartició geogràfica prevista de la xifra de negoci de l’empresa:
 Andorra: 					

		

		

%:

 França: 							

		

%:

 Espanya:

		

%:

		

%:

 Altres països fora UE, especifiqueu-los:						

%:

										

%:

							

 Altres països UE:

						

14. Recursos necessaris i finançament de la inversió
Recursos necessaris per al desenvolupament de l’activitat (Detalleu també els recursos públics necessaris)
Tipus de recurs						

Detall dels recursos necessaris

Terrenys en m2:												
Materials:
Instal·lacions: ............................................................................................................................................................................................................
Equips: .....................................................................................................................................................................................................................
Maquinària ...............................................................................................................................................................................................................
Tecnològics:
Saber fer (know-how): ................................................................................................................................................................................................
Patents: .....................................................................................................................................................................................................................
Innovacions: ..............................................................................................................................................................................................................
Altres: ........................................................................................................................................................................................................................
Altres (especifiqueu-los):

Finançament de la inversió (indiqueu l’import en euros)
Forma de finançament		

Inversors estrangers

Inversors locals

Sector públic

Total

Finançament de capital
Préstec a llarg termini
Préstec a curt termini
Altres fonts de finançament:

		

Total:

Recursos humans necessaris per a l’inici de l’activitat (indiqueu el nombre de llocs de treball necessaris per a l’inici de l’activitat)
Tipus d'ocupació		

Estrangers

Locals

Total

Direcció / gerència
Tècnics / experts
Treballadors qualificats
Operadors
Treballadors no qualificats
		

Total:

Requisit de mà d’obra local (indiqueu el nombre de nous llocs de treball ocupats amb mà d’obra local)
Tipus d'ocupació			

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4		

Any 5

Any 4		

Any 5

Direcció / gerència
Tècnics / experts
Treballadors qualificats
Operadors
Treballadors no qualificats
		

Total:

Requisit de mà d’obra estrangera (indiqueu el nombre de nous llocs de treball ocupats amb mà d’obra estrangera)
Tipus d'ocupació			
Direcció / gerència
Tècnics / experts
Treballadors qualificats
Operadors
Treballadors no qualificats
		

Total:

Any 1

Any 2

Any 3

Formació
Desenvolupament de plans de formació:
 No
 Sí. (especifiqueu-los):

Subcontractació: (indiqueu si subcontractareu serveis o personal)
				

			

Estrangers

Locals

Serveis
Personal
Altres

15. Pla d’expansió previst
Exposeu les actuacions previstes en matèria d’expansió tant a escala nacional com internacional:

16. Vinculacions econòmiques i socis estratègics
Especifiqueu els acords de col·laboració amb altres empreses nacionals o estrangeres per compartir mitjans, recursos i coneixements necessaris per al desenvolupament de l’empresa

17. Model de responsabilitat social corporativa
Exposeu breument les actuacions previstes en matèria de responsabilitat social corporativa (àmbit social, econòmic, medi ambient, etc.)

18. Nivell de compromís amb el Principat d’Andorra
Exposeu els motius que us han portat a voler invertir a Andorra

Exposeu breument si preveieu desenvolupar projectes o iniciatives sense ànim de lucre, en benefici de la societat, en àmbits com el coneixement, l’ús de la tecnologia,
la cultura, la ciència, l’art, etc.

19. Dispensa i notificació per via electrònica
 Se sol·licita la dispensa de presentar la documentació complementària en català, d’acord amb el que preveu l’article 8.g) de la Llei d’ordenació de l’ús
de la llengua oficial, del 16 de desembre de 1999.
 Accepto com a notificacions vàlides, a efectes del que s’estableix en el Codi de l’Administració, les adreçades al correu electrònic més amunt indicat.

20. Data i signatura de la persona que sol·licita
Declaro que totes les dades incloses en aquesta sol·licitud i els annexos són certes i exactes.
					

,

d		

del

Signatura de la persona que sol·licita

Documentació general que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa
Persona física no resident
FFFotocòpia del passaport de la persona que sol·licita degudament legalitzada o postil·lada.
FFCertificat d’antecedents penals del país d’origen o de l’última residència legalitzat o postil·lat.
Societat
FFFotocòpia legalitzada o postil·lada de l’escriptura de constitució.
FFFotocòpia del passaport dels representants o apoderats de la societat legalitzada o postil·lada.
FFFotocòpia de l’escriptura de poders dels representants o apoderats de la societat legalitzada o postil·lada.
FFCertificats d’antecedents penals del país d’origen o de l’última residència dels representants o apoderats de la societat legalitzats o postil·lats.
FFDos còpies de la certificació de la junta que acordin la inversió estrangera que se sol·licita.
FFFotocòpia de la resolució conforme s'ha obtingut l'autorització de l'INAF prevista en l'article 5.3 de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà.
Si escau, documentació identificativa de totes les entitats públiques de sobirania estrangera que pretenen ser titulars de la inversió estrangera, en què s’especifiqui
la seva relació amb el sector públic del país d’origen de la inversió, i el grau d’influència o control en la gestió de l’entitat inversora.

Nota important
• Tots els documents que no estiguin redactats en català, francès o castellà han d’anar acompanyats d’una traducció jurada.
• S’han d’omplir tots els camps de la sol·licitud segons s’indiqui.
• Les fotocòpies del passaport han de ser llegibles.

Legislació aplicable
• Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
• Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
• Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
• Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
• Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de
l’Administració
• Conveni de la postil·la de l’Haia, del 5 d’octubre de 1961, vigent al Principat d’Andorra

