
Bases del procés de selecció de les persones candidates a notari 

 

Les persones candidates es comprometen a participar en les proves que el 

ministeri encarregat de la justícia estableix en aquestes bases per seleccionar 

un notari mitjançant un procés de concurs oposició. 

La selecció del notari es fa per acord del Govern, entre persones que reuneixin 

els requisits enumerats a l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 11/2017, del 25 de 

maig, del notariat. 

 

Composició del tribunal de selecció 

D’acord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 8 de la Llei 11/2017, el tribunal 

de selecció que ha de valorar les proves i avaluar els candidats es compon de 

les persones següents: 

- El M. I. Sr. Josep Maria Rossell Pons, ministre encarregat de la justícia, 

en qualitat de president. 

- El Sr. Josep Estañol Cornella, president de la Cambra de notaris. 

- El M.I. Sr. Albert Andrés Pereira, president del Tribunal Superior de 

Justícia. 

- La Hble. Sra. Laura Rodríguez González, presidenta de la Batllia. 

- El Sr. Antoni López Montanya.  

- El Sr. Juan-José López Burniol. 

 

Fase de concurs 

En la fase de concurs es valoraran els mèrits indicats en el currículum vitae 

aportat per les persones admeses en el procés de selecció, segons el barem i la 

ponderació següents: 

- Fins a 30 punts per la formació acadèmica acreditada altra que la 

requerida per aspirar a la funció de notari però que es consideri 

relacionada amb la professió de notari.  

- Fins a 10 punts per les altres formacions en l’àmbit jurídic. 

- Fins a 30 punts per l’experiència professional en l’àmbit del dret al 

Principat d’Andorra.  



- Fins a 10 punts per l’experiència com a docent o com a ponent en 

seminaris, conferències, etc. 

- Fins a 10 punts per les publicacions en l’àmbit jurídic. 

- Fins a 10 punts en cas de presentar el títol o certificat corresponent que 

acrediti un nivell B2 en llengua anglesa o altres estrangeres diferents de 

les que consten en la fase d’oposició.    

Fase d’oposició 

Aquesta fase consta de tres proves amb la ponderació següent: 

- 45% per la prova de caràcter teòric,* que inclou una prova escrita i una 

exposició oral.  

La  prova escrita inclourà una pregunta de dret civil (primera part), dret 

civil (segona part), dret civil (tercera part), dret fiscal, dret mercantil, dret 

administratiu i dos preguntes de dret notarial. Aquesta prova tindrà una 

durada màxima de tres hores i hi correspondrà una ponderació d’un 35%. 

La prova oral consistirà en una exposició davant del tribunal d’un dels 

temes del temari extrets per insaculació d’entre els seleccionats pel 

tribunal. La selecció dels temes es farà pública amb una antelació mínima 

de sis mesos a l’inici de les proves. Aquesta prova tindrà una durada 

màxima de 15 minuts i hi correspondrà una ponderació d’un 10%.  

- 45% per la prova de caràcter pràctic*, que inclou una prova escrita i una 

exposició oral.  

La prova escrita consistirà en la resolució d’un o diversos casos i tindrà 

una durada màxima de dos hores. En la prova oral, el candidat haurà de 

respondre verbalment les preguntes formulades pel tribunal.  

- 10% per les proves escrites de valoració del coneixement del francès i del 

castellà. En cas que el candidat presenti un títol o certificat que acrediti un 

nivell B2 en llengua francesa i/o espanyola no caldrà que faci la prova 

d’aquesta llengua i se l’atribuiran els 5 punts per cadascuna de les 

llengües per a les quals hagi acreditat el títol o certificat escaient.  

Aquestes proves tindran lloc durant el mes de desembre del 2020. Els candidats 

seran informats amb antelació de l’hora i el lloc exactes de la convocatòria. No 

obstant això, el ministeri encarregat de la justícia es reserva la possibilitat de 

posposar aquestes dates. 

*Un resultat en cadascuna d’aquestes proves inferior a 2,5/5 comportarà 

l’eliminació del candidat. 

 



Temari i fonts bibliogràfiques relacionades 

Dret civil 

 

Primera part 

 

 Tema 1. Dret públic i Dret privat. El dret civil: concepte històric i actual. La 

codificació civil. 

 Tema 2. Teoria general de les fonts del dret. La Constitució com a norma 

jurídica i la seva incidència en el sistema de fonts. La llei: concepte, requisits i 

classes. La reserva de llei. La potestat reglamentària. 

 Tema 3. El costum i els usos jurídics. Els principis generals del dret. La 

jurisprudència. Interpretació i aplicació de les normes civils. L'equitat. Les 

llacunes de la llei i l'analogia. 

 Tema 4. Eficàcia general de les normes. Ignorància de les normes i l'error 

de dret. Renúncia de drets. La nul·litat com a sanció general. El frau de llei. 

Vigència temporal de les normes. Retroactivitat i irretroactivitat de les lleis. La 

derogació de la llei. 

 Tema 5. La relació jurídica. Situacions jurídiques secundàries i interines. 

El dret subjectiu i les seves classes. Els límits del dret subjectiu: la bona fe i l'abús 

del dret. Adquisició, modificació, transmissió i extinció de drets. La subrogació 

real. Legitimació i poder de disposició. 

 Tema 6. La persona i la personalitat. Inici de la personalitat. Protecció 

jurídica del concebut. Extinció de la personalitat. Premoriència i commoriència. 

El nom, domicili i residència de les persones físiques. 

 Tema 7. Estat civil. Naturalesa i caràcters. Capacitat de la persona física, 

incapacitat i prohibicions. Capacitat i drets dels menors. L'emancipació. 

 Tema 8. La incapacitació. Breu referència al procediment. Efectes sobre 

la capacitat. La declaració de prodigalitat. Capacitat del fallit. La protecció del 

patrimoni del discapacitat. 

 Tema 9. La nacionalitat: concepte i principis fonamentals. Adquisició, 

pèrdua i recuperació.  

 Tema 10. Persones físiques i jurídiques estrangeres a Andorra. Inversions 

estrangeres. Limitacions i prohibicions en matèria civil i mercantil. Principals 

deures dels notaris per a la prevenció del frau fiscal i del blanqueig de capitals. 

Deures dels notaris en matèria d’inversions estrangeres. 

 Tema 11. L'absència. El defensor del desaparegut. Declaració d'absència 

i els seus efectes. El representant de l'absent. Declaració de defunció. 

 Tema 12. Persones jurídiques: naturalesa i classes. Capacitat, 

representació, domicili, nacionalitat i extinció. Les persones jurídiques en el dret 

internacional privat. 

 Tema 13. Associacions: el seu règim legal vigent. Fundacions: el seu 

règim legal vigent. 



 Tema 14. El Registre Civil: concepte i principis de funcionament. Els títols 

que accedeixen al Registre. Fets i actes inscriptibles. Estructura i organització 

del Registre Civil. La publicitat del Registre Civil. La rectificació dels 

assentaments. 

 Tema 15. Les coses: concepte i classificació. Béns mobles i immobles. 

Béns de domini públic i de propietat privada. El patrimoni i els seus tipus. 

 Tema 16. El fet i l'acte jurídic. El negoci jurídic. Classes i elements 

essencials. La voluntat i els vicis del consentiment. 

 Tema 17. Teoria general de la causa dels negocis jurídics. Els negocis 

abstractes. La teoria de l'enriquiment sense causa. Negocis anòmals: simulats, 

indirectes, fiduciaris i fraudulents. 

 Tema 18. La forma del negoci jurídic. Examen especial de la forma en els 

contractes: valor substantiu de l'escriptura pública. Vicis de forma: els seus 

efectes. La forma en el dret internacional privat. 

 Tema 19. La representació en els negocis jurídics. Representació directa 

i indirecta. L’autocontractació. Representació legal: principals supòsits. La 

representació orgànica. La representació en el dret internacional privat. 

 Tema 20. La representació voluntària: el poder. La substitució del poder i 

el subapoderament. Extinció de la representació. Examen especial de la 

revocació. El poder irrevocable. La subsistència del poder extingit. La ratificació. 

 Tema 21. La prova. Mitjans de prova. Examen especial de documents 

públics i privats. Les presumpcions. 

 Tema 22. Influència del temps en les relacions jurídiques. La prescripció i 

les seves classes: examen especial de la prescripció extintiva. La caducitat.  

 Tema 23. El dret real: concepte i caràcters. Diferència amb els drets de 

crèdit. Possibilitat de figures intermèdies: ius ad rem, drets reals in faciendo i 

obligacions propter rem. Classificació dels Drets reals.  

Tema 24. El dret real d’hipoteca: concepte i caràcters. Elements 

personals. Responsabilitat personal i real en la hipoteca. Hipotecant no deutor. 

Compravenda de finca hipotecada amb assumpció de deute per l’adquirent o 

amb descompte o retenció del seu import del preu de venda. El rang hipotecari: 

posposició, permuta i reserva de rang. 

Tema 25. Elements reals: coses i drets que es poden hipotecar. Béns que 

no poden ser hipotecats. Elements formals: escriptura pública. Hipoteca en 

document no notarial: accés als protocols notarials. 

Tema 26. Extensió objectiva de la hipoteca. Subrogació real, accessions, 

millores i excessos de cabuda. Pacte de limitació de responsabilitat al valor dels 

bens hipotecats. Extensió de la hipoteca respecte al crèdit garantit. Garantia dels 

interessos i les costes.  

Tema 27. Determinació de la hipoteca: hipoteca de diverses finques: 

distribució de la responsabilitat hipotecària. Efectes. Obligacions que es poden 

garantir amb hipoteca: obligacions futures i condicionals. Subrogació i novació 

de préstecs hipotecaris. Efectes sobre el rang. Hipoteca de màxim. 



           Tema 28. La hipoteca legal: concepte i caràcters. L’afecció fiscal. Venda 

en pública subhasta de finca hipotecada: adjudicació provisional i definitiva . Títol 

formal per accedir al protocol notarial. Extinció de les hipoteques voluntàries: 

causes i formalitats de la cancel·lació. Cancel·lació pel saig.  

Tema 29. El dret de propietat: concepte legal i tractament constitucional. 

Facultats del domini. Extensió del domini en sentit vertical. Limitacions del 

domini: les relacions de veïnatge i les prohibicions de disposar. 

  Tema 30. Maneres d'adquirir el domini. Sistemes de transmissió en el dret 

comparat. La teoria del títol i el mode. La tradició i les seves formes.  

 Tema 31. Accessió: concepte i naturalesa jurídica. Classes. Accessió 

directa i contínua. Especial examen de la doctrina dels fruits i del dret d'accessió 

que afecti béns immobles.  

 Tema 32. La usucapió. Requisits i efectes. Renúncia a la usucapió. 

L'ocupació.  

 Tema 33. Maneres de perdre el domini; la revocació, l'expropiació, 

l'abandó i la renúncia. La pèrdua del domini en virtut de les adquisicions a non 

domino. Accions que protegeixen el domini. 

 Tema 34. La comunitat de béns: concepte i classes. Comunitats especials 

i tipus dubtosos de comunitat.  

 Tema 35. La propietat horitzontal: concepte i naturalesa. El títol constitutiu. 

La prehoritzontalitat. Estatuts i reglaments. Elements comuns i privatius. 

Annexos. La quota. 

 Tema 36. Drets, obligacions i limitacions dels propietaris. Organització de 

la comunitat. Els acords de la junta de propietaris: consentiments col·lectius i 

individuals. L'extinció de la comunitat. 

 Tema 37. La possessió. Classes de possessió. Adquisició i pèrdua de la 

possessió. Efectes de la possessió durant el seu exercici i en cessar en aquesta. 

La tutela de la possessió. 

 Tema 38. L'usdefruit: Concepte i naturalesa jurídica. Drets i obligacions 

de l'usufructuari en l'usdefruit en general i en casos especials. 

 Tema 39. Constitució i extinció de l'usdefruit. Usdefruit simultani i 

successiu. La disponibilitat de l'usdefruit. L'usdefruit amb facultat de disposició. 

Drets d'ús i habitació.  

 Tema 40. El dret real de servitud. Concepte, caràcters i classes. Servituds 

personals. Servituds reals: constitució i extinció. Contingut de drets i obligacions.  

 Tema 41. El dret de superfície: concepte, naturalesa i classes. Drets de 

vol i subedificació. Dret real de cens: concepte, caràcters i classes. 

 Tema 42. Drets reals de garantia: concepte i classes. La prohibició del 

pacte comissori. El dret real de penyora: constitució i contingut. L’anticresi. 

 

 

 

 

 



Segona part 

 

 Tema 43. L'obligació: concepte i evolució històrica. Elements: subjectes, 

objecte i vincle. Les fonts de les obligacions. Les obligacions naturals. Idea de 

les obligacions pecuniàries. Obligacions de donar, de fer i de no fer. Obligacions 

específiques i genèriques. 

 Tema 44. Obligacions unilaterals i recíproques. Obligacions pures, 

condicionals i a termini. La conditio iuris. 

 Tema 45. Obligacions úniques i múltiples. Obligacions mancomunades i 

solidàries. Obligacions divisibles i indivisibles. Obligacions accessòries: la 

clàusula penal. 

 Tema 46. Compliment, compliment anormal i incompliment de les 

obligacions. La mora. Culpa, dol, cas fortuït i força major. Compliment forçós en 

forma específica. El rescabalament de danys i perjudicis. 

 Tema 47. La responsabilitat patrimonial universal i les seves modificacions 

legals i convencionals. L'acció subrogatòria. Altres crèdits privilegiats. 

 Tema 48. Les causes d'extinció de les obligacions. El pagament: 

naturalesa i requisits. Formes especials de pagament: imputació de pagaments, 

pagament per cessió de béns, dació en pagament, i la consignació. La pèrdua 

de la cosa deguda i la impossibilitat de la prestació. La condonació. 

 Tema 49. La confusió de drets. La compensació. La novació: concepte, 

requisits, classes i efectes. La subrogació. La transmissió passiva de les 

obligacions: l'assumpció del deute. 

 Tema 50. Concepte de contracte. Sistemes de contractació. El principi 

d'autonomia de la voluntat i les seves limitacions. Contractes normatius i 

contractes d'adhesió: les condicions generals de la contractació. La protecció del 

consumidor. 

 Tema 51. Classificació dels contractes: els contractes atípics i mixtos. 

Incapacitats i prohibicions per a contractar. Generació, perfecció i consumació 

del contracte. Efectes generals del contracte. La interpretació dels contractes. 

 Tema 52. La irrevocabilitat del contracte i les seves excepcions. Relativitat 

del contracte. Estipulacions en favor de tercer. El contracte preparatori. El 

contracte d'opció. 

 Tema 53. Ineficàcia dels contractes. La nul·litat, causes i efectes. 

L'anul·labilitat. La sanació del contracte invàlid. 

 Tema 54. La rescissió dels contractes: les seves causes. La lesió 

ultradimidium. 

 Tema 55. El contracte de compravenda. Classes. Elements personals, 

reals i formals. Prohibicions. La transmissió del domini en la compravenda. El 

pacte de reserva de domini. La venda de cosa aliena i la doble venda. 

 Tema 56. Obligacions del venedor. Teoria dels riscos. El lliurament de la 

cosa. El sanejament per evicció i per vicis ocults. 



 Tema 57. Obligacions del comprador. El pagament del preu. Garanties en 

cas d'ajornament. La compravenda amb pacte de retro i el dret de retracte 

convencional. 

 Tema 58. La donació: concepte i naturalesa. Elements personals, reals i 

formals. Efectes naturals de la donació i efectes nascuts de pactes especials. 

 Tema 59. Classes de donacions. Donacions remuneratòries i oneroses. 

Revocació i reducció de donacions.  

 Tema 60. Contracte de societat: la seva naturalesa i règim jurídic. El 

contracte de permuta. Permuta de solar per obra futura. 

 Tema 61. El contracte de mandat: distinció amb figures pròximes. 

Classes. Elements i efectes del mandat. Extinció.  

 Tema 62. El contracte de préstec: les seves espècies. El comodat. 

Referència al precari. El mutu.  

 Tema 63. El dipòsit: concepte, classes i idea del seu règim legal. Concepte 

dels contractes aleatoris. La renda vitalícia. El contracte d'aliments. 

 Tema 64. La transacció. L'arbitratge. La mediació. La conciliació. 

 Tema 65. Obligacions nascudes de responsabilitat extracontractual: 

concepte i fonament. Elements constitutius de la responsabilitat extracontractual; 

referència al mal moral. La responsabilitat objectiva.  

 

Tercera part 

 

 Tema 66. El dret de família: els seus caràcters. El matrimoni: concepte i 

naturalesa jurídica. Sistema matrimonial vigent en el dret andorrà. Efectes civils 

dels matrimonis religiosos. La unió de fet i la separació de fet. 

 Tema 67. El matrimoni. Els seus requisits. Formes de celebració. 

Inscripció. Efectes personals del matrimoni. Nul·litat del matrimoni: les seves 

causes. Efectes específics de la nul·litat declarada. Unions civils. Unions 

estables de parella. 

 Tema 68. Separació i dissolució del matrimoni. Efectes comuns a la 

nul·litat, separació i divorci. Mesures provisionals.  

 Tema 69. Els capítols matrimonials: naturalesa, requisits i limitacions. La 

seva modificació. Pactes entre els cònjuges relatius a les seves relacions 

personals i patrimonials i en previsió de crisi matrimonial. La publicitat del règim 

econòmic matrimonial.  

 Tema 70. Règim de separació de béns: diferents supòsits. Efectes 

d'aquest règim. Extinció de la separació de béns. Règim de participació. Règim 

de comunitat de béns. 

 Tema 71 La filiació: sistema vigent. Efectes. Determinació legal de la 

filiació. La filiació i les tècniques de reproducció assistida. Prova de la filiació. 

 Tema 72. Accions de filiació. La reclamació de filiació i la impugnació de 

filiació. Règim de la filiació en el Dret Internacional Privat. L'obligació d'aliments. 



 Tema 73. L'adopció: requisits, efectes i extinció. L'adopció internacional. 

Idea de la guarda de menors per les entitats públiques i de l'acolliment. Conflictes 

de lleis sobre la relació paternofilial. 

 Tema 74. La pàtria potestat. Elements personals. Efectes personals i 

patrimonials. Disposició de béns dels menors. El defensor judicial en relació amb 

la pàtria potestat. Extinció de la pàtria potestat. Rehabilitació i pròrroga 

d'aquesta. 

 Tema 75. La tutela. Persones subjectes a tutela. Delació i constitució de 

la tutela. L'autotutela. Incapacitats, remoció i excuses. Inscripció de la tutela. 

 Tema 76. Exercici de la tutela. Obligacions, atribucions i drets del tutor; 

actes prohibits a aquest. Responsabilitat. Extinció. El defensor judicial i la guarda 

de fet. La tutela en el dret internacional privat. 

 Tema 77. La successió mortis causa. Classes. L'herència. Diferència entre 

els conceptes d'hereu i legatari. El legatari de part alíquota. El dret hereditari. 

Situacions en què pot trobar-se l'herència. L'herència jacent.  

 Tema 78. Obertura i delació de l'herència. Capacitat i incapacitat per a 

succeir. Efectes. Causes d'indignitat: Efectes.  

 Tema 79. Successió testada: concepte, naturalesa, caràcters i contingut 

del testament. Classes de testament. Capacitat per a testar. Formalitats generals 

del testament: Identificació del testador i intervenció de testimonis. 

 Tema 80. El testament obert: requisits i formalitats. El testament tancat: 

els seus requisits. Conservació i protocol·lització. El testament hològraf: 

requisits, formes i protocol·lització.  

 Tema 81. Interpretació de les disposicions testamentàries. Ineficàcia, 

revocació, nul·litat i caducitat del testament.  

 Tema 82. Institució d'hereu: requisits i formes de designació. Disposicions 

testamentàries sota condició, termini i mode. Modalitats de condició. Institució a 

favor de l'ànima, parents del testador i pobres en general.  

 Tema 83. Substitucions hereditàries: Les seves classes. Substitució 

vulgar, pupil·lar i exemplar. La substitució fideïcomissària: límits i efectes. El 

fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu. La designació d’hereu 

pels parents. 

 Tema 84. La successió forçosa. Naturalesa de la legítima. La seva fixació: 

computació i imputació. Intangibilitat de la legítima. Reducció de disposicions 

inoficioses. Renúncia o transacció sobre la legítima futura. La cautela Socini. 

 Tema 85. Legítima dels descendents i ascendents. Drets del cònjuge 

sobrevivent. Supòsits de pagament en metàl·lic de la legítima. Caràcter troncal 

dels béns. 

 Tema 86. Desheretament i preterició. Accions de l'hereu forçós. Acció de 

petició d'herència: prescripció. El problema de l'hereu aparent. 

 Tema 87. Llegats. Concepte i classes. Regles segons la seva espècie. 

Prellegat. Acceptació i repudiació de llegats. La responsabilitat del legatari. Ordre 

de prelació. Extinció del llegat. Llegat de cosa aliena. 



 Tema 88. Successió intestada: quan és procedent. El parentiu i les 

maneres de succeir: ordres i graus. La declaració judicial d'hereus. 

 Tema 89. El marmessor: caràcters del càrrec. Classes. Capacitat, 

facultats, obligacions i prohibicions. Remuneració, durada i extinció del càrrec. 

Pagament de deutes hereditaris. 

 Tema 90. El dret de transmissió. El dret d'acréixer. El dret de 

representació. 

 Tema 91. Acceptació i repudiació de l'herència. Classes d'acceptació. 

Capacitat per a acceptar i repudiar. Forma i efectes. El benefici d'inventari i el 

dret de deliberar. 

 Tema 92. La comunitat hereditària: La seva naturalesa. Drets dels 

partícips. Partició de l'herència: concepte i naturalesa jurídica. El dret a demanar 

la partició: capacitat per a exercir-ho.  

 Tema 93. Classes de partició. Partició judicial. Partició practicada pel 

mateix testador. Partició feta per comptador-partidor. Partició efectuada pels 

hereus. 

 Tema 94. Operacions que comprèn la partició. Examen especial de la 

col·lació. Efectes de la partició entre els hereus i respecte de tercers: evicció i 

sanejament dels béns adjudicats. Nul·litat, rescissió i modificació de les 

particions. 

 Tema 95. La successió contractual: els pactes successoris. Regulació. Els 

heretaments: concepte, regulació i modalitats.  

 

     

Dret fiscal 

 

 Tema 1. Principis generals que informen el dret tributari, amb especial 

referència als continguts en la Constitució: capacitat econòmica, legalitat, 

seguretat jurídica, igualtat, justícia tributària i progressivitat. 

Tema 2. Els tributs: impostos, taxes i contribucions especials. Especial 

estudi de l'impost; concepte, fonament i classificació.  

 Tema 3. Les fonts formals de l'ordenament tributari. Les normes 

tributàries. Aplicació i interpretació de les normes tributàries: la consulta. El frau 

a la llei tributària. La simulació i l'analogia en el dret tributari. El principi de 

qualificació. 

 Tema 4. Impost sobre la renda de les persones físiques: naturalesa. Fet 

imposable. EI subjecte passiu. Base imposable: concepte de rendiments 

procedents del treball, de capitals mobiliaris i immobiliaris i d'activitats 

professionals i industrials.  

 Tema 5. Impost sobre societats. Fet imposable. Subjectes passius. Base 

imposable: concepte i determinació. Tipus de gravamen i quota íntegra. Meritació 

de l'impost.  

 Tema 6. Teoria de la imposició indirecta. Impost general indirecte (IGI). 

Naturalesa.  



 Tema 7. IGI. Lliuraments de béns i prestacions de serveis: actes 

subjectes, no subjectes i exempts, amb especial referència als actes relatius a 

béns immobles i drets reals. La renúncia a l'exempció. 

 Tema 8. IGI. El subjecte passiu. La inversió del subjecte passiu. La base 

imposable. Tipus de gravamen. Sistema de deduccions i devolucions. Normes 

bàsiques sobre liquidació i gestió d'aquest impost. 

 Tema 9. Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Impost 

sobre la renda dels no-residents fiscals. 

 Tema 10. Les transmissions patrimonials immobiliàries: gravàmens que 

comprèn. Transmissions oneroses inter vivos de béns i drets: supòsits de no 

subjecció. Subjecte passiu. Base imposable. Tipus de gravamen. Les 

adjudicacions per a pagament de deutes. Les adjudicacions en pagament de 

deutes i en pagament de la seva assumpció. Presumpció de transmissió lucrativa 

per diferència entre el valor comprovat i el consignat en el document. 

 Tema 11. Exempcions subjectives i objectives aplicables a les diferents 

modalitats de l'Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. 

 Tema 12. L’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials 

immobiliàries. Naturalesa i contingut. Normativa actual. Principis generals de 

liquidació: tipicitat i qualificació jurídica. Actes i contractes subjectes a condició 

suspensiva o resolutòria. Impost sobre la propietat immobiliària. Impost 

tradicional del foc i lloc. Impost sobre els rendiments arrendataris. 

 Tema 13. Obligacions formals: deures dels notaris en relació amb l’ITP, 

l’IPV i l’IGI. Breu referència al règim especial derivat de la Llei 17/2017, del 20 

d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.  

  

 

Dret mercantil 

 

 Tema 1. El dret mercantil. Concepte i caràcters. Delimitació de la matèria 

mercantil. Les fonts del dret mercantil.  

 Tema 2. Les societats mercantils. Concepte de societat mercantil. 

Distinció entre societats civils i mercantils. Les formes socials mercantils. La 

societat mercantil com a contracte. Consideració especial de la capacitat per a 

constituir societats i per a ser soci. La societat unipersonal. 

 Tema 3. Les societats mercantils. Classes de societats mercantils. La 

societat anònima: concepte i caràcters. La societat de responsabilitat limitada: 

concepte i caràcters. Denominació, nacionalitat i domicili.  

 Tema 4. La constitució de les societats mercantils: regles generals. 

Constitució. L'escriptura de constitució. Referència a les especialitats de la 

societat anònima i de la societat de responsabilitat limitada. La inscripció 

registral. La societat en formació i la societat irregular. La nul·litat de la societat. 

 Tema 5. Els estatuts socials. Concepte, naturalesa i contingut. Referència 

a les especialitats de la societat anònima i de la societat de responsabilitat 

limitada. Els pactes socials i parasocials. Idea dels protocols familiars. 



 Tema 6. El capital social: funcions. Capital i patrimoni. Els principis 

ordenadors del capital social. Les mesures legals de defensa del capital. Les 

reserves. 

 Tema 7. Les aportacions socials. Aportacions dineràries i no dineràries. 

Valoració de les aportacions no dineràries en les societats mercantils. 

Responsabilitat per aportacions no dineràries en societat anònima i limitada. Les 

prestacions accessòries. 

 Tema 8. Les accions i les participacions socials: regles generals. La seva 

respectiva naturalesa jurídica. El desemborsament de les accions. Dividends 

passius. Els drets del soci. El principi d'igualtat de tracte. Accions i participacions 

privilegiades. Accions i participacions sense vot. Copropietat, drets reals i 

embargament sobre accions i participacions socials. 

 Tema 9. La representació i transmissió d'accions i participacions socials. 

El llibre de registre de socis. Les limitacions legals i estatutàries. Els negocis 

sobre les pròpies accions i participacions. Les participacions recíproques. 

 Tema 10. Els òrgans de les societats mercantils. La distribució de 

competències entre els òrgans. La junta general: classes, convocatòria, 

constitució i adopció d'acords. El dret d'informació. 

 Tema 11. L'òrgan d'administració en les societats mercantils. Maneres 

d'organitzar l'administració. Capacitat i prohibicions. Règim jurídic dels 

administradors. La responsabilitat dels administradors.  

 Tema 12. La representació de les societats mercantils. Facultats 

representatives dels administradors. El consell d'administració. La delegació de 

facultats. Especificitats derivades de la normativa sobre entitats financeres i 

d’assegurances.  

 Tema 13. Els acords socials: concepte. Classes d'acords socials. Les 

actes. L'acta notarial. Certificació dels acords socials. La seva elevació a públic. 

Impugnació dels acords socials. Suspensió dels acords. 

 Tema 14. Modificació dels estatuts socials: disposicions generals. Regles 

especials de tutela dels socis en la societat anònima i societat de responsabilitat 

limitada. La separació i exclusió de socis. 

 Tema 15. L'augment de capital social. L'acord d'augment. Els 

procediments d'augment. L'execució de l'augment: el dret de subscripció 

preferent. La inscripció de l'augment. 

 Tema 16. Reducció del capital social. Procediments de reducció. 

Reducció efectiva i reducció nominal. Tutela dels creditors. Reducció i augment 

simultanis. 

 Tema 17. Modificacions estructurals de les societats mercantils. La 

transformació. Concepte, modalitats, requisits i efectes. El trasllat a l'estranger 

del domicili social. 

 Tema 18. La fusió: concepte, classes i règim jurídic. L'escissió. La cessió 

global d'actiu i passiu. L'aportació de branca d'activitat. 



 Tema 19. La dissolució de les societats mercantils: causes, requisits i 

efectes. La liquidació. L'escriptura d'extinció de la societat. La cancel·lació 

registral. Actiu i passiu sobrevingut. La reactivació de la societat. 

 Tema 20. La comptabilitat: principis comptables. Els llibres de l'empresari. 

Comptes anuals de les societats mercantils. La formulació dels comptes: el seu 

contingut. Verificació dels comptes: l'auditor. Aprovació dels comptes. Aplicació 

del resultat de l'exercici. La constitució de reserves. Distribució de beneficis. Els 

dividends a compte. Dipòsit dels comptes. 

 Tema 21. El Registre de Societats Mercantils. Organització vigent: 

funcions. Especial referència al règim de la denominació social. Llibres i 

assentaments del Registre. Procediment per a la inscripció. La inscripció. 

Recursos. Dipòsit i publicitat dels comptes anuals. 

  

Dret notarial 

 

 Tema 1. La funció notarial: fonament i caràcters. Característiques del 

notariat llatí. La Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat. 

 Tema 2. Caràcter pregat de la funció: el previ requeriment. Deure de 

prestació de la funció; excuses. Deures d'imparcialitat i assessorament. Examen 

d'antecedents i expedients. El control de legalitat en la funció notarial. 

 Tema 3 Concepte de l'instrument públic. Classes d'instruments públics: 

escriptures i actes. Distinció. 

 Tema 4. Requisits formals: la redacció de l'instrument públic.  

Tema 5. Subjectes de l'instrument públic. Parts i intervinents. Testimonis: 

fonament, necessitat i classes. Capacitat per a ser testimoni en actes inter vivos 

i mortis causa. 

 Tema 6. Parts en què sol dividir-se l'escriptura pública. Esments 

preliminars a la compareixença. La compareixença: contingut i requisits. 

Ressenya de circumstàncies personals. Identificació de compareixents i fe de 

coneixement: circumstàncies al fet que s'estén i mitjans d'identificació. 

 Tema 7. La compareixença en nom aliè: intervenció amb poder, sense 

poder o amb poder insuficient o no acreditat. El judici notarial de suficiència del 

poder. El mandat verbal. Normes generals sobre expressió de la representació 

en l'instrument públic. La ratificació. 

 Tema 8. Compareixença de persones casades: problemes que es 

plantegen en els diferents supòsits, amb especial referència a la nacionalitat, el 

veïnatge civil i al règim economicomatrimonial. Compareixença de persones 

físiques o jurídiques estrangeres. 

 Tema 9. Manera d'acreditar la representació de societats, fundacions i 

altres persones jurídiques de dret privat. Identificació del beneficiari efectiu. 

Representació en les comunitats de béns i en la propietat horitzontal. Patrimonis 

sense personalitat. 

 Tema 10. Judici de capacitat. La qualificació de l'acte o contracte. 

L'exposició d'antecedents i motius: els seus efectes. L'objecte del negoci jurídic. 



Descripció d'immobles. Títols d'adquisició. Determinació de càrregues i 

gravàmens.  

 Tema 11. La part dispositiva. Estipulacions i disposicions. Reserves i 

advertiments legals. Lectura de l'instrument públic. 

 Tema 12. L'atorgament: la seva significació. La unitat d'acte. Atorgaments 

successius. Escriptures i diligències d'adhesió. 

 Tema 13. La signatura dels interessats: especialitats dels qui no saben o 

no poden signar i de qui no coneix l'idioma en què ha estat redactat l'instrument. 

Consentiment dels sords, muts i cecs. L'autorització: concepte i requisits. 

 Tema 14. Actes notarials: concepte i especialitats formals. Actes de 

presència. Actes de protocol·lització. Actes de dipòsit. Dipòsit sense actes. Actes 

de referència. Actes de notorietat. 

 Tema 15. Actes de requeriment i notificació Actes de remissió de 

documents, d'exhibició de coses i de documents.  

 Tema 16. Les còpies: les seves classes i valor respectiu. Qui pot expedir-

les i obtenir-les: concepte d'interès legítim. Còpies expedides en virtut de 

manament judicial. 

 Tema 17. Requisits formals de l'expedició de les còpies. Recursos contra 

la negativa a expedir-les. Les còpies simples.  

 Tema 18. Valor jurídic de l'instrument públic. El principi forma dat esse rei: 

les escriptures constitutives. L'elevació a públic de documents privats. 

 Tema 19. Valor internacional de l'instrument públic. La legalització 

diplomàtica: requisits formals. La postil·la. Traducció de documents. 

 Tema 20. Nul·litat de l'instrument públic. Les seves classes. Valor del 

document notarial nul per defecte de forma. Esmena d'errors. Falsedat de 

l'instrument públic. 

 Tema 21. Ordenació d'instruments públics. El protocol. Propietat del 

protocol. El secret del protocol: límits i excepcions. Formació i conservació. 

L’arxiu general de protocol. Índexs. La protecció de les dades personals per part 

del notari.  

 Tema 22. Els testimoniatges: concepte i classes. Legitimació de 

signatures en document privat. El Registre General de Disposicions de Darrera 

Voluntat. 

 Tema 23. L'oficina notarial: limitacions al seu establiment. Substitucions.  

 Tema 24. El notari i el seu caràcter d'autoritat en les seves funcions. 

Responsabilitat del notari. Retribució notarial. 

 

  

Dret administratiu 

 

 Tema 1. El dret administratiu: el seu concepte, caràcters, criteris 

d'aplicació i fonts. Els principis de reserva de llei, jerarquia normativa i 

competència. 



 Tema 2. Els actes administratius: concepte, classes, elements i eficàcia. 

El silenci administratiu: el seu règim jurídic. 

 Tema 3. El procediment administratiu: la seva naturalesa, finalitats i 

principis generals. Idea general dels recursos administratius. 

 Tema 4. Els contractes de les administracions públiques: contractes 

administratius i contractes civils celebrats per l'Administració. Formes de la 

contractació administrativa. 

 Tema 5. Béns patrimonials de les entitats públiques: classes i règim 

jurídic. Règim de l'adquisició, arrendament, alienació i cessió de béns i drets 

patrimonials. Les tècniques de protecció del domini públic. 

 Tema 6. La responsabilitat patrimonial de l'Administració. Caràcters, 

pressupostos i requisits de la responsabilitat. L'acció de responsabilitat i el 

procediment per a l'exigència de responsabilitat. 

 Tema 7. El cadastre. Concepte i competència. Gestió. Contingut del 

cadastre. Valoració dels béns immobles. Cartografia. Publicitat del cadastre.  

Tema 8. Les persones públiques: L’Administració general. Les 

administracions locals. L’Administració institucional (entitats parapúbliques o 

organismes autònoms). Les administracions amb independència legalment 

garantida. Les administracions corporatives. Les personificacions públiques de 

dret privat. 

          Tema 9. Principis generals de dret urbanístic. Classificació i qualificació 

del sòl. Aprofitament urbanístic. Instruments d’ordenació del Govern. Instruments 

d’ordenació dels comuns. 

 Tema 10. L’execució del planejament urbanístic: plans parcials i plans 

especials. Contingut, redacció i aprovació dels plans parcials i especials. 

Elevació a escriptura pública. 

 Tema 11. La protecció de la legalitat urbanística: les llicències 

urbanístiques. Intervenció notarial en matèria de parcel·lació i declaració d’obra 

nova. 

 

Bibliografia: 

Els candidats han de conèixer el conjunt de la normativa vigent relativa a cada 

matèria que està publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

 Fonaments de Dret Privat andorrà. (quatre volums)   

 ABRIL CAMPOY, Joan Manel (coordinador); AMAT LLART, M. Eulàlia; 

BARTUMEU MARTÍNEZ, Isidre; CECCHINI ROSSELL Xavier; PUIG 

FERRIOL, Lluís. Fonaments de Dret Privat andorrà. Dret de Successions. 

Segona edició actualitzada. Fundació Julià Reig : Premsa Andorra, SA, 

2018. 

 

 D. A. Comentaris al Llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

successions. Volums I i II. EGEA FERNÁNDEZ, Joan; FERRER RIBA, 



Josep  (directors). ALASCIO i CARRASCO, Laura (coordinadora). Atelier, 

2009. 

 

 ALBERT, P.; ROVIRA, J. Usatges de Barcelona i Commemoracions de 

Pere Albert. Ed. Barcino, Barcelona, 1933. 

 

 BORRELL I SOLER, Antoni M. El Codi Civil a Catalunya. Barcelona, 1904. 

 

 BORRELL I SOLER, Antoni M. Derecho Civil vigente en Cataluña. 

Segunda edición traducida, corregida y complementada con la legislación 

y jurisprudencia posterior por el autor. Barcelona, Bosch Casa Editorial, 

1944. 

 

 BROCÀ. Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del Civil, y 

Exposición de las Instituciones del Derecho Civil del mismo territorio en 

relación con el Código civil de España y la Jurisprudencia. Barcelona, 

1918 (edició facsímil del 1985 publicada pel Departament de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya, volum I. Volum II publicat el 1987 pel 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.) 

 

 BROCÀ; AMELL. Instituciones del Derecho Civil catalán. Barcelona, 1880. 

 

 BRUTAILS, J. A. La Coutûme d'Andorre. Deuxième édition. Andorra la 

Vella, Editorial Casal i Vall, 1965.  

- "Le Droit Andorraine: sa formation et son evolution", Actes del 1r Congrés 

Internacional de Llengua catalana, 1907 pàg. 644-650. 

 

 COMES. Tratado teórico-práctico del Arte de Notaría (traducción libre de 

la obra “Viridarium Artis Notariatus”). Barcelona, 1826-1828. 

 

 COMES, Josep. (Josephus Comes). Viridarium Artis Notariatus sive 

Tabelliorum viretum ex odoriferis doctorum et huiusce Artis Anthorum 

floribus quibusque optioribus compactum, sacraeque Romanae Rotae, 

utriusque senatus affluentibus aquis perutiliter faecumdatum. Gerundae, 

F. Oliva, 1704-1706. D’aquesta obra se’n va fer la traducció següent: 

Tratado teórico-práctico del arte de notaria. Traducción libre de la obra 

que con el titulo de Viridarium Artis notariatus escribió en latín José 

Comes. Barcelona, Imprenta de J. Mayol y compañia, 1826. 

 

 CORBELLA. Manual de Derecho Catalán. Reus, 1906. 

 

 ELIAS; FERRATER. Manual de Derecho Civil vigente en Cataluña. 

Barcelona, 1885. 



 

 FAUS, Ramon; Condomines, F. de A. Comentaris a la Compilació de 

Dret Civil de Catalunya La Notaria; Marcial Pons. 

 

 GARCIA DEL CORRAL. Edición acompañada de cartas criticas del Exmo. 

Sr. D. José Canalejas Mendez. Barcelona, Editorial Lux s.d. 1892. 

 

 GARCIA GOYENA, Florencio. Concordancias, Motivos y Comentarios del 

Código Civil Español. Madrid, Imprenta de la sociedad Tipográfico-

Editorial, vol. I-II, 1852. Edición anastática, Barcelona, Editorial Base, 

1973. Reimpresión de la edición de Madrid, 1852, al cuidado de la Cátedra 

de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, con una nota preliminar 

del Prof. Lacruz Berdejo y una tabla de concordancias con el Código Civil 

vigente. Zaragoza, 1974.  

 

 GIBERT. Teórica del Arte de Notaría o Manual de Escribanos. Barcelona, 

1844. 

 

 LAMARCA, Albert. “Col·lació de donacions i successió en Dret català”. A: 

Miscel·lània 1. Josep M. Puig Salellas. Barcelona, Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics. IEC. 2011. I a: La Notaria. Revista del Col·legi de 

Notaris de Catalunya, número 1/2011.  

 

 MARQUÈS OSTE, Nemesi. Les institucions públiques del Principat. 

Universitat d’Andorra. Fundació Crèdit Andorrà.  

 

 MARQUÈS OSTE, N. Lleis i resolucions dels Coprínceps i dels seus 

Delegats (1900-1979). Ed. Casal i Vall, Andorra, 1980. 

 

 MARQUES OSTE, N. Lleis i resolucions dels Coprínceps i dels seus 

Delegats (1980-1993). Lleida, 1998. 

 

 MASPONS. Dret canònic primer supletori del català. Barcelona, 1956. 

 

 MIRAMBELL ABANCÓ, Antoni, “Els llegats. La nova regulació segons la 

Llei 40/1991, de 30 de desembre: Codi de successions per causa de mort 

en el Dret civil de Catalunya». A: Setenes Jornades de Dret català a 

Tossa. El nou dret successori de Catalunya, PPU (ed.), Barcelona, 1994. 

 

 OBIOLS I TABERNER, Carles. Jurisprudència Civil Andorrana. Jutjat 

d’Apel·lacions 1945-1966. Monumenta Andorrana, 2. Andorra, Editorial 

Casa de la Vall, 1969. 

 



 PASTOR VILANOVA, Pere (coordinador). Dret administratiu andorrà. 

Universitat d’Andorra : Fundació Crèdit Andorrà, 2006. 

 PASTOR VILANOVA, Pere (coordinador); ANDRÉS PEREIRA, Albert; 

ARQUÉS TOMÀS, Daniel; FIÑANA PIFARRÉ, Antoni; LÓPEZ 

MONTANYA, Antoni; PLAGNET, Bernard; SAURA LLUVIÀ, Lluís. Dret 

administratiu andorrà. Universitat d’Andorra. Fundació Crèdit Andorrà.  

 

 PELLA Y FORGAS. Código Civil de Cataluña. Exposición del Derecho 

catalán comparado con el Código civil español. Barcelona, 1943. 

 

 PIGOT; MARTY; MEIFREN. Andorre. Recueil des decisions du Tribunal 

Superieur Civil du Co-Prince Français. Andorra la Vella: Institut d’Estudis 

Andorrans, 1993-1997. 3 v. 

 

 PONS GURÍ; SANDALINAS FLORENZA. Textos de Derecho Civil vigente 

en Cataluña. Constituciones y otros derechos de Cataluña. Barcelona, 

1952. 

 

 PUIG I FERRIOL, Lluís (coordinador); GETE-ALONSO Y CALERA, M. 

Carmen; AMAT LLARI, M. Eulàlia; ABRIL CAMPOY, Joan Manel; 

CECCHINI ROSELL, Xavier. Fonaments de Dret privat Andorrà. Dret de 

la persona i família. Volum 1. Fundació Julià Reig : Premsa Andorrana SA, 

2005. 

- Fonaments de Dret privat Andorrà. Dret d’obligacions, responsabilitat 

civil i prescripció extintiva. Volum 2. Fundació Julià Reig i Premsa 

Andorrana SA, 2005. 

- Fonaments de Dret privat Andorrà. Contractes. Volum 3. Fundació Julià 

Reig : Premsa Andorrana S.A., 2005. 

- Fonaments de Dret privat Andorrà. Drets reals i dret de successions. 

Volum 4. Fundació Julià Reig : Premsa Andorrana SA, 2005. 

 

 PUIG I FERRIOL, L.; ROCA TRIAS, E. Fundamentos del Derecho civil de 

Cataluña, Barcelona, 1979-1984. 6 v.  

 

 PUIG I FERRIOL, Lluís. Jurisprudència del Tribunal Superior de la Mitra. 

Andorra la Vella: Institut d’Estudis Andorrans, 1990-1996. 4 v. 

 

 ROCA SASTRE, Ramón M., Estudios de derecho civil especial de 

Cataluña. Barcelona, Bosch (ed.), 1983. 

- Estudios sobre sucesiones. Madrid, Instituto de España (ed.), 1981. 



- Estudios de derecho privado, Vol. II, Madrid, Revista de Derecho Privado 

(ed.), 1948. 

 

 SABATER TOMÁS, Antoni. Estudios recopilados de legislación y 

jurisprudencia correspondientes al Derecho civil del Principado de 

Andorra. La Notaría (Barcelona) (1986) (Colegio de Notarios de 

Barcelona). 

 

 SABATER I TOMÀS, Antoni. Legislació civil d'Andorra. Andorra la Vella: 

Erosa, 1981.  

 

 VIÑAS FARRÉ, R. “Personalidad de las leyes”. A: Nueva Enciclopedia 

Jurídica Seix, vol. XIX. Barcelona, 1989, p. 653-663. 

- “El Treaty Making Power y la representación internacional del Principado 

de Andorra”. A: Revista Jurídica de Catalunya, n. 2, 1976, p. 319-342. 

- “La protección de los andorranos en el extranjero y el establecimiento de 

relaciones consulares con el Principado de Andorra”. A: Libro Homenaje 

al profesor Luís Martín-Ballestero. Saragossa, 1983, p. 639-663. 

- “Las sociedades civiles y mercantiles en Andorra. Evolución legislativa y 

derecho vigente”. A: La Notaría. Barcelona, 1986, p. 319-352. 

- La nacionalitat andorrana. Institut d’Estudis Andorrans, Andorra la Vella, 

1980. 

- Nacionalitat i Drets polítics al Principat d’Andorra. La Seu d’Urgell, 

Edicions Andorra Avui, 1989. 

- “La reforma del estatuto internacional del Principado de Andorra”. A: 

REDI, vol. XLV, 1993, p. 596-604. 

- “Régimen de la nacionalidad y de la extranjería en el Derecho 

andorrano”. A: Andorra en el ámbito jurídico europeo. XVI Jornadas de la 

Asociación Española de profesores de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales. Principado de Andorra, 21-23 de septiembre 

de 1995. Madrid, Jefatura del Estado Andorrano, Copríncipe Episcopal, 

Marcial Pons, 1995, p. 143-192. 

- “Andorre”, Nationalité, Notarial Répertoire”,.Editions du Juris-Classeur, 

París, 1996. 

- “Andorran Diplomatic Practice, Treaties and other International to which 

Andorra is Party”. A: Spanish Yearbook of International Law, vol. IV (1995-

1996), Martinus Nifhoff Publishers, la Haia-Boston-London, 2001. 

 

 Dret internacional privat del Principat d’Andorra. Marcial Pons, Madrid-

Barcelona, 2002. 

 

 VIVES Y CEBRIÀ. Traducción al castellano de los Usages y demás 

derechos de Cataluña que no están derogados o que no son notariamente 

inútiles, con indicación  del contenido de éstos y de las disposiciones por 



las que han venido a serlo, ilustrada con notas sacadas de los más 

clásicos autores del Principado. Barcelona, 1861-1867. (Edició facsimilar 

en dos volums publicada pel Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya el 1989).  

 

 CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA. Jurisprudència de la Sala Civil 

del Tribunal Superior de Justícia.  

 

 CONSTITUCIONS Y ALTRES DRETS DE CATALUNYA, compilats en 

virtut del capitol de Cort LXXXII de las Corts per la S. C. y R. Majestat del 

Rey don Philip IV Nostre Senyor celebradas en la ciutat de Barcelona any 

MDCCII. Barcelona en casa de Joan Pau Marti y Joseph LLopis 

estampers, any 1704. Reimpressió, Editorial Base, Barcelona, Romargraf, 

S. A. 1973. Edició, Textos Jurídics catalans, Lleis i costums IV/2 

(Introducció del Sr. Josep M. Pons i Guri). Generalitat de Catalunya. 

Departament de Justícia. Barcelona, Volum 12, 1995.  

 

 CUERPO DEL DERECHO CIVIL. Tomo primero, que comprende las 

Instituciones de Justiniano y el Digesto o Pandectas, vertidas al español 

parte por el licenciado D. Bartolomé Rodríguez de Fonseca y parte por el 

letrado D. José Maria de Ortega. Ilustrada con notas espresivas de las 

concordancias ó discordancias de unas leyes con otras. Barcelona, 

Establecimiento tipográfico de Narciso Ramírez y compañía, 1874. Tomo 

segundo, que comprende el Código y las Auténticas ó Nuevas 

Constituciones del Emperador Justiniano, vertidas al español por D. 

Alejandro de Bacardí. Ilustrada con notas espresivas de las 

concordancias ó discordancias de unas leyes con otras. Barcelona, 

Establecimiento tipográfico de Narciso Ramírez y compañía, 1874. 

 

 CUERPO DEL DERECHO CIVIL ROMANO A DOBLE TEXTO. Traducido 

al castellano del latino, publicado por los hermanos Alberto y Mauricio 

Kriegel, Emilio Hermann y Eduardo Osenbruggen con las variantes de las 

principales ediciones antiguas y modernas y con notas de referencias por 

D. Ildefonso L.  

 

 Dret Civil vigent a Catalunya. Barcelona, 1923. 

 Recull de legislació civil i administrativa del Principat d’Andorra. Consell 

Superior de la Justícia, 2005. 

 Temari del postgrau de dret andorrà. 
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 Institucions del dret civil de Catalunya. València, 1998 (cinquena edició en 

tres volums). 

 

Prova psicotècnica 

El procés de selecció inclou una prova psicotècnica destinada a comprovar que 

no concorrin impediments que incapacitin la persona per a l’exercici de la funció 

de notari.  

Aquesta prova té com a resultat una valoració d’apte o de no apte. En cas d’una 

valoració com a no apte, el candidat queda exclòs de la convocatòria. 

L’esmentada prova tindrà lloc entre el mes de desembre del 2020 i el mes de 

gener del 2021. Els candidats seran informats de la data i l’hora exactes de la 

convocatòria. No obstant això, el ministeri encarregat de la justícia es reserva la 

possibilitat de posposar aquestes dates. 

 

Puntuació final 

El tribunal de selecció valorarà les dos fases del procés de selecció segons els 

barems següents: 

- 20% de la fase concurs* 

- 80% de la fase oposició* 

El tribunal farà pública la llista amb el candidat que hagi obtingut la puntuació 

més alta.  

 

Formació inicial 

Finalitzat el procés de selecció i abans de prendre possessió de les funcions, el 

notari ha de seguir una formació inicial de sis mesos de durada, incloent-hi 

pràctiques tutelades en una o més notaries del Principat d’Andorra. Una vegada 

finalitzat el període de formació, el notari titular de la notaria on s’han 

desenvolupat les pràctiques tutelades, emetrà un certificat on constarà el període 

durant el qual el notari ha estat en aquella notaria.   

Per tal que sigui validada l’esmentada formació, el notari haurà de disposar dels 

certificats als que fa referència l’apartat anterior.   

 

 

http://www.tribunalconstitucional.ad/


Nomenament  

D’acord amb la valoració del procés de selecció i la llista de candidats publicada, 

i un cop acomplerta i validada la formació inicial, el Govern nomena el notari. 

El notari pren possessió de les seves funcions després d’haver prestat jurament 

o promesa davant del ministre encarregat de la justícia. 

 

Andorra la Vella, 22 de gener del 2020 


