
Introducció 

 

Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU (d’ara endavant la Societat o ADISAU) 
va ésser constituïda com a societat anònima unipersonal l’11 de març de 2009 
per un període de temps indefinit, responent així a la Llei 22/2008, del 30 
d’octubre, de creació de la societat pública Andorra Desenvolupament i 
inversió S.A..  

La Societat es troba registrada sota el número 12.789, Llibre S-175, folis 491 a 
500 al registre de Societats Mercantils d’Andorra amb data 13 de març de 
2009. La Societat té el Número de Registre Tributari (NRT) A-707941-B. 

La Societat és propietària del comerç número 921062M al Carrer de la Grau, edifici 
Prat del Rull, 2a planta anomenat Andorra Desenvolupament i Inversió. El 
comerç fou inscrit el 22 d’abril de 2009 al Registre de Comerç i fou donat d’alta 
al Comú d’Andorra la Vella. L’activitat principal consisteix en potenciar, 
diversificar i modernitzar l’economia andorrana i atraure tant la inversió com 
els promotors empresarials estrangers (d’acord amb la Llei 22/2008, del 30 
d’octubre). 

El seu domicili social es situa al carrer Prat de la Creu, núm. 59-65, escala A planta 
1a d’Andorra la Vella. 

L’objecte social i l’activitat principal de la Societat consisteix potenciar, diversificar 
i modernitzar l’economia andorrana i atraure tant la inversió com els promotors 
empresarials estrangers. Així mateix, es regirà per la Llei 22/2008 del 30 
d’octubre, de creació de la Societat pública Andorra Desenvolupament i 
Inversió SA, els seus estatuts, publicats com annex en l’esmentada llei i que 
han estat protocol·litzats amb escriptura núm. 769 de data 11 de març de 
2009, pel notari Isidre Bartumeu Martínez i; en el que sigui d’aplicació, per la 
Llei 20/2007 del 18 d’octubre, de Societats anònimes i de responsabilitat 
limitada; i per la restant normativa concordant vigent, especialment pel Règim 
de control financer establert a la Llei General de Financers Públiques de 19 
de desembre de 1996. 

D’acord amb el que estableix la Llei 22/2008, de 30 d’octubre, la Societat té un 
doble objectiu: 

a) D’una banda, incentivar la creació i el desenvolupament de nous sectors o 
sectors incipients per enfortir i diversificar l’economia andorrana i, 

b) D’altra banda, posicionar estratègicament el Principat d’Andorra com una 
economia oberta, moderna i atractiva a escala internacional. 

Per acomplir aquesta finalitat, té les funcions següents: 

1. Amb relació a l’enfortiment i la diversificació de l’economia andorrana: 

(a) Promoure i fomentar un model d’empresa competitiva. 

(b) Fomentar l’esperit emprenedor i ajudar a la creació de noves empreses. 

(c) Posar a l’abast dels empresaris informació i serveis per al 
desenvolupament i la millora de la seva empresa. 

(d) Participar en operacions de capital de risc i en la creació o l’ampliació 
d’empreses mitjançant la subscripció d’accions o de participacions 
representatives de capital social. 



(e) Organitzar tot tipus de trobades i esdeveniments d’interès econòmic i 
empresarial, inclosos premis i concursos d’àmbit nacional o 
internacional, i també patrocinar esdeveniments econòmics d’àmbit 
nacional o internacional. 

(f) Finançar i subvencionar. 

(g) Promoure activitats adreçades a la formació. 

2. Amb relació a la internacionalització: 

(a) Establir la presència internacional mitjançant l’obertura d’oficines o 
delegacions. 

(b) Donar informació i assessorament tant a les empreses andorranes que 
vulguin operar a l’estranger com a les empreses estrangeres que 
estiguin interessades a establir-se a Andorra. 

(c) Promocionar Andorra en l’àmbit econòmic a escala internacional i 
atraure la inversió estrangera. 

(d) Relacionar i establir convenis de col·laboració amb institucions i entitats 
estrangeres vinculades al món empresarial. 

També és objecte de la societat tota altra activitat accessòria o 
complementària a l’objecte principal indicat que tendeixi a la millora del 
desenvolupament. 

L’exercici social de la Societat comença el dia 1 de gener i finalitzarà el 31 
de desembre de cada any. 

 
 

 


