ORDRE MINISTERIAL DEL 23-06-2016 RELATIVA AL PROCEDIMENT DE DIPÒSIT DE COMPTES EN
SUPORT ELECTRÒNIC

Ordre ministerial relativa al procediment de dipòsit de
comptes en suport electrònic

Article 1
El dipòsit dels comptes anuals degudament formulats

El Govern té la voluntat de donar més eines i
facilitats als ciutadans i empresaris per al respecte i
el bon compliment dels seus drets i obligacions.
Amb aquest objectiu es posa en funcionament el
dipòsit dels comptes anuals en suport electrònic.
Tant l’article 16.3 del Reglament del Registre de
Dipòsit de Comptes com l’article 42.3 del Reglament
del Registre de Societats estableixen que els
documents comptables es podran dipositar en format

d’acord amb la normativa aplicable es pot fer:
a) De forma presencial, mitjançant la presentació a
les oficines del Servei de Tràmits del formulari
A3T011 (“Presentació de documentació addicional”);
b) De forma electrònica, mitjançant el dipòsit dels
fitxers dels comptes al lloc web habilitat: www.etramits.ad.
No s’accepta en cap cas el dipòsit que combini les
dos formes alhora.
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encarregat de l’economia.

Es poden dipositar en suport electrònic totes les
modalitats o règims de formulació que recull la

L’entrada en funcionament dels certificats electrònics

normativa; és a dir, els comptes del règim simplificat i

permet posar en marxa el dipòsit dels comptes

dels models abreujat i normal.

anuals en suport electrònic, comptes que hauran de
ser signats electrònicament.

Article 3

L’objecte d’aquesta ordre ministerial és establir el
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Comptes com al Registre de Societats Mercantils.

Registre del Dipòsit de Comptes com al Registre de
Societats Mercantils.

Article 4

El ministre de Turisme i Comerç disposa,

Els terminis per al dipòsit de comptes en forma:
a) Presencial: finalitzen el darrer dia hàbil del mes
següent a la seva aprovació en horari d’atenció al
públic del Servei de Tràmits.

b) En suport electrònic: finalitzen a les 24.00 hores

dipòsit, i s’acredita amb el document, en format PDF i

del darrer dia del mes següent a la seva aprovació.

signat electrònicament, que l’usuari rep a la bústia
electrònica indicada.

Article 5
L’acció d’enviament del document esmentat es pot
a) Per efectuar el dipòsit en suport electrònic és

repetir.

suficient que la persona s’identifiqui mitjançant un
Mòdul d’identificació en línia (MIL).

Article 8

b) Cal identificar el model de dipòsit que s’efectua.

Totes les comunicacions en relació amb els dipòsits
efectuats

c) Cal indicar el període al qual fan referència els
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comptes anuals dipositats.
Article 9
d) Cal identificar l’empresari al qual fan referència els
comptes i indicar el seu número de registre tributari

Les esmenes es poden fer de forma presencial o

(NRT).

electrònica. En qualsevol cas, cal efectuar un nou
tràmit.

e) Cal annexar els fitxers dels comptes i, si escau, el
certificat dels acords socials.

Article 10

Article 6

Quan el responsable del Registre valida i inscriu els
comptes anuals presentats de forma electrònica al

Els fitxers dels comptes anuals i, si escau, del

Registre corresponent, el sol·licitant rep la resolució

certificat dels acords socials han de ser en format

en format electrònic a la mateixa bústia electrònica
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Disposició final

No serà vàlid el dipòsit en format electrònic

Aquesta ordre ministerial entra en vigor l’endemà de
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Butlletí

Oficial

electròniques dels seus administradors.

d’Andorra.

Article 7

Andorra la Vella, 23 de juny del 2016

El sistema respon amb un missatge que confirma

Francesc Camp Torres

que s’ha efectuat el dipòsit i que sol·licita de

Ministre de Turisme i Comerç

del

Principat

confirmar o indicar l’adreça electrònica en què es vol
rebre el document resum de la transacció efectuada.
Data de publicació BOPA: 29.06.2016
El dipòsit electrònic pren efecte quan el sistema
atorga a la transacció el número de tràmit amb la
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indicació del número assignat, la data i l’hora del
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