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Ministeri de Presidència, Economia i Empresa
Resposta a la pregunta escrita amb reg. Núm. 430-2022
Resposta del Govern a la pregunta amb resposta escrita, amb referència reg. núm. 430-2022,
presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, de data 19 de maig del 2022, relativa a A2 Security i A2 Security Assessors
per a la prestació de serveis al Govern d’Andorra.

Resposta escrita a les preguntes:
1. Les empreses A2 Security i A2 Security Assessors o el seu representant, el Sr. Antoni
García Fernández, continuen prestant els seus serveis d’assessorament al Ministeri de
Presidència, Economia i Empresa o algun altre ministeri?

Les empreses esmentades ja no presten cap servei al Ministeri de Presidència, Economia
i Empresa ni a cap altre ministeri.
2. En cas afirmatiu sota quina modalitat contractual s’estan donant aquests serveis, quin és
l’objecte exacte dels servei i quin és el seu import?
3. Quin és el nombre d’empreses via inversió estrangera que, en aquests quatre darrers anys,
s’han implantat a Andorra (desglossat per activitat i sectors econòmics i anys)?

El detall del nombre d’inversions estrangeres directes formalitzades dels darrers set anys,
desglossades per activitats i sectors econòmics, el tenen disponible a la nota de premsa núm.
A140. Estadística d’inversió estrangera directa. Any 2021, publicada el 19 de maig del 2022.
Andorra la Vella, 30 de juny del 2022
Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa

Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell
General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Joaquim Miró
Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de
maig del 2022, relatives a la inversió estrangera el 2021, i publicades en el Butlletí del
Consell General número 70/2022, del 25 de maig.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Ministeri de Presidència, Economia i Empresa
Resposta a la pregunta escrita amb reg. Núm. 447-2022
Resposta del Govern a la pregunta amb resposta escrita, amb referència reg. núm.
447-2022, presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, de data 25 de maig del 2022, relativa a la inversió
estrangera el 2021
Preguntes que es formulen amb relació a la inversió estrangera el 2021
Vist la informació publicada recentment pel Departament d’estadística relatives a la inversió
estrangera.
Es formula les preguntes següents:
1. A què correspon o quin és l’objecte de l’autorització, procedent de les Illes Caiman,
que ha suposat el 58,52% del total de la inversió estrangera pel 2021?
El 20 d’abril del 2021 es va sol·licitar una inversió estrangera directa consistent en el trasllat
del domicili social al Principat d’Andorra, amb la consegüent adquisició de la nacionalitat
andorrana, d’una societat procedent de les illes Caiman. L’objectiu de l’operació
s’emmarcava en una estratègia de reestructuració patrimonial en la qual el beneficiari últim
de la societat, que ja era resident al país, pretenia centralitzar tota la seva activitat al
Principat d’Andorra, per ubicar-hi la direcció efectiva i el centre d’interessos econòmics.
Donat que l’estructura societària tenia identificada una societat estrangera com a sòcia
única de la societat que va traslladar el seu domicili social al Principat, fou necessària la
corresponent autorització d’inversió estrangera directa per formalitzar el trasllat
internacional.
L’objecte social de la societat traslladada al Principat era la gestió del patrimoni i dels béns
propis, i l’import de la inversió es corresponia al valor de l’immobilitzat tangible de la societat.
La inversió estrangera directa es va resoldre favorablement en la sessió del Consell de
Ministres del 12 de maig del 2021 i, posteriorment, va ser formalitzada en escriptura pública
davant de notari andorrà el 20 de maig del 2021. El Registre de Societats Mercantils va
procedir a la inscripció registral del trasllat internacional l’1 de juny del 2021.
Als efectes del que disposa l’apartat 3 de l’article 3 del vigent text refós de la Llei 20/2007,
del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, les societats
estrangeres poden transferir el seu domicili social al Principat d’Andorra, amb la consegüent
adquisició de la nacionalitat andorrana, sempre que la legislació de l’estat d’origen permeti
el trasllat amb efectes de manteniment de la personalitat jurídica i amb l’adaptació a les
formalitats exigides per constituir les societats regulades per la mateixa Llei.
En aquest sentit, la legislació vigent en matèria societària del 2021 de les illes Caiman
permetia traslladar el domicili social d’una societat denominada com a exempta, sempre
que la legislació del país d’origen així ho determinés. L’article 144 dels estatuts de la societat
mercantil de les illes Caiman acreditava el trasllat del domicili social a l’estranger, així com
l’apartat 206 (1) de la Llei de societats de les illes Caiman.
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2. Quins són el sectors econòmics on es reflecteixen les inversions de més de 317
milions d’euros procedents de les Illes Caiman?
Tal com s’ha exposat en la qüestió anterior, el sector econòmic de la inversió estrangera
procedent de les illes Caiman és la gestió del patrimoni i dels béns propis, i l’import dels
317 milions d’euros correspon al valor de l’immobilitzat tangible de la societat i a la seva
tresoreria.
3. Com es calcula la inversió estrangera? aquesta inclou també la inversió neta:
entrades menys sortides de capitals? S’acompleixen les recomanacions de l’OCDE?
Actualment, el valor de la inversió estrangera es calcula mitjançant l’import que declaren les
inversions en el moment de la presentació de l’autorització i de la posterior declaració al
Registre d’Inversions Estrangeres. Tanmateix, el Registre de Societats Mercantils treballa,
com ja s’ha anunciat en les darreres setmanes, en una proposta de modificació legislativa
en matèria d’inversió estrangera, per millorar i agilitzar els procediments relatius a les
inversions focalitzant l’anàlisi en el seguiment posterior de les inversions estrangeres al
Principat.
Finalment, pel que fa a les recomanacions de l’OCDE, així com les accions de millora que
s’han dirigit a Andorra, el Registre de Societats Mercantils ha revisat quines són les
deficiències que s’havien detectat i treballa activament per implementar les recomanacions
i millorar els procediments per adaptar-se plenament als estàndards europeus.
Andorra la Vella, 30 de juny del 2022
Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa

Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell
General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Judith Salazar
Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10
de juny del 2022, relatives al delegat de personal i el comitè d'empresa de la Ràdio i
Televisió d'Andorra, i publicada en el Butlletí del Consell General número 80/2022, del 15
de juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

