
 
INFORMACIÓ SOBRE DENOMINACIONS SOCIALS 

 
 

Les denominacions socials: 

En la denominació d’una societat hi ha de figurar necessàriament la indicació de la 

forma adoptada, en extens o mitjançant la sigla corresponent, que ha de ser “SA” per a 

la societat anònima, “SL” per a la societat de responsabilitat limitada, “SAU” per a la 

societat anònima unipersonal, i “SLU” per a la societat limitada unipersonal quan la 

societat es constitueixi per un sol soci. 

 

Les sucursals de societats estrangeres poden mantenir la mateixa denominació de la 

societat estrangera i han d’indicar “sucursal estrangera”. 

 

En la denominació de les societats cooperatives ha de figurar necessàriament els termes 

“societat cooperativa” o la seva abreviatura “S. Coop.”. 

 

Les denominacions socials poden estar formades per: 

Lletres de l’alfabet català; expressions numèriques; parèntesis i cometes i signes 

ortogràfics; inicials, sempre que vagin abans de les sigles indicatives de la forma i no 

coincideixin amb una d’aquestes sigles; nom i cognoms dels socis; noms de fantasia; o 
tota combinació dels signes esmentats. 

 

L’ús del terme “entitat bancària”, “banc”, “banca”, o qualsevol altra que pugui induir a 

confusió per altres entitats que una entitat bancària s’entendrà que és un signe de 

naturalesa enganyosa o de natura a induir a error el públic i subjecte a les accions de 

nul·litat i de prohibició d’ús corresponents, excepte en els casos que la paraula banc va 

acompanyada d’un qualificatiu que evita qualsevol confusió, com per exemple “banc de 

sang”;  

 

De la mateixa manera, l’ús dels termes “entitat financera d’inversió”, “societat financera 

d’inversió”, “agència financera d’inversió”, “societat gestora de patrimonis”, “assessors 

financers”, com també les seves abreviatures, “EFI”, “SFI”, “AFI”, “SGP”, “ASF”; el 

terme “societat gestora d’organisme d’inversió col·lectiva”, com també l’abreviatura, 

“SGOIC”; els termes “entitat financera -no bancària- de crèdit especialitzat”, com les 

abreviatures “EFCE” “EFNBCE”, per altres entitats que aquestes s’entendrà que és un 

signe de naturalesa enganyosa o de natura a induir a error el públic i subjecte a les 

accions de nul·litat i de prohibició d’ús corresponents. 

 

No s’autoritza cap denominació social que: 



- Inclogui totalment o parcialment el nom d’una persona física o jurídica que no sigui 

sòcia de la societat, llevat que en doni el seu consentiment exprés. 

- Faci referència a una activitat que no estigui inclosa en l’objecte social. 

- Sigui contrària a llei, a l’ordre públic o al bon costum, 

- Inclogui algun terme o expressió que indueixi a error sobre la classe o la naturalesa 

de la societat. 

- Porti a confusió amb altres tipus de persones jurídiques o entitats. 

- Coincideixi amb una denominació utilitzada per un altre tipus de societat inscrita en 

el registre corresponent, llevat de les sucursals. 

- Se sàpiga notòriament que coincideix amb una altra entitat existent, estigui inscrita o 

no. 

- Sigui idèntica a la d’una altra ja existent. 

- Utilitzi les mateixes paraules en ordre, gènere o nombre diferents d’una altra ja 

existent. 

- Utilitzi les mateixes paraules amb l’addició o la supressió d’algun terme o 

expressions genèriques o accessòries, o la inclusió de parèntesis, cometes i altres 

signes ortogràfics d’una altra ja existent.  

- Utilitzi paraules diferents que tinguin la mateixa expressió fonètica d’una altra ja 

existent. 

 

Més informació: 

 Reglament d’aplicació de la Llei de societats  anònimes i de responsabilitat limitada, 

del 16 d’abril del 2014 

 Llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra 

 Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del 

sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats 

financeres al Principat d’Andorra. 

 Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada 

(Decret legislatiu del 26-02-2014 de publicació del text refós) 
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