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Pàg. 3

Arribar a vuit milions de visi-
tants. Aquest és l’objectiu del 
ministeri de Turisme, segons 
va indicar el seu titular, Fran-
cesc Camp, durant la seva 
compareixença davant de la 
comissió legislativa d’Econo-
mia per explicar el pla de màr-
queting i comercial d’Andorra 
Turisme 2016 i fer balanç de 
l’anterior. La xifra de 8.001.191 
entrades per a l’any vinent es 
podria assolir si s’arribés a un 
augment del 2,7% dels visitants 
totals (un 2,5% dels turistes i 
un 2,7% dels excursionistes): 
un 2% més d’espanyols, un 
3,8% més de francesos i 1,2% 
més d’altres nacionalitats.

Pàg. 6

La xifra d’aturats disminueix 
un 9,2% al mes de novembre 
i se situa en 506 persones
El nombre d’aturats inscrits 
en recerca de feina al Servei 
d’Ocupació a final de no-
vembre era de 506 persones, 
la millor xifra d’atur registra-
da en un mes de novembre 

des de l’any 2009. Aquests 
506 aturats representen una 
disminució respecte al mes 
anterior del 9,2%, i la xifra 
és un 27,8% inferior a la del 
mateix mes de l’any passat.

Pàg. 4

La Cambra constata una recuperació 
encara fràgil i preocupació en el comerç 

Les enquestes posen en relleu una millora “modesta” del clima de confiança de les empreses

Pàg. 5

Pujada d’entre el 
0,8% i l’1% en les 
tarifes elèctriques 
des de l’1 de gener

Pàg. 11

El nombre 
d’assalariats creix 

un 1,4% fins al mes 
de setembre

Pàg. 14

FEDA comença 
una nova etapa 

gràcies al nou marc 
legal en marxa

jonathan gil 

Pàg. 10

La contractació de temporers 
augmenta un 29% en relació a 
la temporada passada
El consum de les quotes de 
temporada era del 28,7% el 24 
de novembre. S’han concedit 
678 permisos de treball tem-
poral per a personal comuni-
tari i 228 per a extracomuni-

tari, dels 3.160 disponibles. El 
nombre de contractacions de 
temporers ha pujat un 29,2% 
en comparació amb el mateix 
període de l’any passat (+205 
autoritzacions). 

Turisme vol que el 
2016 els visitants 
pugin un 2,7% per 
arribar a vuit milions

També ens trobarà            www.bsa.ad

Més serveis, 
més banca, 
més online! 

els 100 primers
Ara, atenció al 
client 24h en 
el nostre per l. 

SI VOL UN BANC 
DIFERENT,PROVI 
EL GROC
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Arribar a vuit milions de visi
tants. Aquest és l’objectiu del 
ministeri de Turisme, segons 
va indicar el seu titular, Fran
cesc Camp, durant la compa
reixença davant de la comis
sió legislativa d’Economia per 
explicar el pla de màrqueting i 
comercial d’Andorra Turisme 
2016 i fer balanç de l’anterior. 
La previsió és que els països 
dels quals som receptors de 
turistes experimentin una mi
llora en el PIB i això animi els 
seus ciutadans a viatjar. 

L’excepció serà Rússia, que 
té una economia amb una 
evolució incerta, i per tant no 
es pot confiar gaire que es re
cuperi el turisme procedent 
d’aquest país. Tampoc s’espera 
un creixement important del 
PIB de França, que com va 
recordar el ministre acostu
ma a moure’s entre l’1 i el 2%. 
La xifra de 8.001.191 entrades 
que es preveuen per al 2016 es 
podria assolir si s’arribés a un 
augment del 2,7% dels visitants 
totals (un 2,5% dels turistes i 
un 2,7% dels excursionistes): 
un 2% més d’espanyols, un 
3,8% més de francesos i 1,2% 
més d’altres nacionalitats.

Tot i així s’ha de tenir en 
compte, segons va assenyalar  
Camp, “que venim d’un 2015 
molt favorable”, amb una pu
jada del 10,6% pel que fa als 
turistes i una baixada del 5,5% 
dels excursionistes. Aquests 
últims, però, es podrien recu
perar “si ens respecta el temps 
a l’hivern” i hi ha menys dies 
de tancament de la frontera 
francesa. La reducció dels visi
tants d’un sol dia s’ha produït 
també, segons el ministre, per 
la pèrdua de competitivitat del 
sector comercial. Pel que fa als 
turistes, els espanyols van créi
xer un 10,3% i els francesos un 
26,4%, mentre que els d’altres 
nacionalitats es van reduir un 
3,5% com a conseqüència de 

la baixada d’un 50% del turis
me rus. 

Per a aquest any una de les 
principals novetats és l’aposta 
pel mercat xinès, “tot i que no 
tindrem resultats immediats, 
sinó en els propers anys”, se
gons va exposar Camp. L’esforç 
se centra principalment en les 
ciutats de Pequín i Xangai. De 
moment, s’està negociant amb 
tres operadors turístics xinesos 
i s’espera que properament es 
pugui firmar contractes amb 
ells. Es calcula que actualment 
són uns 3.000 els xinesos que 
visiten Andorra, una xifra a la 
qual se n’hi podria afegir ara 
“entre 1.000 i 2.000 més”. Un 
altre dels objectius del minis
teri per al proper exercici és 
mantenir la presència en els 
mercats europeus “intentant 
cada vegada treballar amb més 
operadors turístics”. També es 
pretén utilitzar cada vegada 
més els mitjans de comuni
cació online, perquè es consi
deren més efectius i tenen un 
menor cost econòmic que els 
tradicionals, “segmentant molt 
bé els turistes que volem”, se

gons va apuntar el ministre. 
El titular del ministeri va 

destacar també que el 2016 serà 
“l’any amb més competicions 
mundials” que se celebraran a 
Andorra. En concret, està pre
vist que el país aculli una Copa 
del Món d’esquí alpí, el Tour de 
França, el Freeride World Tour 
i una Copa del Món de BTT, 
activitats que han de servir per 
atreure turistes però també per 
aportar “notorietat de marca”, 
segons va recalcar Camp. 

El pressupost total amb què 
es comptarà aquest any per a 
les campanyes de comunica
ció és de 4.775.000 euros, en
front dels 5.325.499 d’aquest 
any, mentre que al patrocini 
d’esdeveniments s’hi destinen 
7.374.000 euros (6.852.000 el 
2015) i la vessant comercial 
disposarà d’1.830.000 euros 
(1.920.000 el 2015). El pressu
post del ministeri per a aquest 
any és d’uns 15 milions d’euros, 
quantitat amb la qual, segons 
el ministre, “podem estar con
tents” i que no es preveu que 
creixi a curt termini. Camp va 
aprofitar, però, per demanar 

més implicació dels comuns en 
l’àmbit turístic. “Ara toca que 
els comuns també inverteixin 
en turisme”, va dir.

D’altra banda, el ministeri 
de Turisme i la Unió Hotelera  
d’Andorra (UHA) van llimar 
diferències després de ferse 
pública la divergència entre les 
dades de visitants i d’ocupació 
entre les dues entitats. Segons 
un comunicat conjunt, durant 
una reunió les dues parts van 
manifestar la voluntat de tre
ballar conjuntament amb l’ob
jectiu que “les dades siguin 
tan fiables com sigui possible”. 
En la trobada hi van ser pre
sents el ministre de Turisme 
i Comerç, Francesc Camp, i 
el gerent d’Andorra Turisme, 
Betim Budzaku, així com els 
representants de la Unió Ho
telera, encapçalats pel seu pre
sident, Àlex Armengol. D’una 
banda, el ministeri va exposar 
que els nous sistemes de comp
tatge a les fronteres, els canvis 
que farà Estadística a l’hora 
de tractar les dades i el fet que 
aquestes es podran comple
mentar properament amb la 

informació del ROAT perme
tran una exactitud més gran. 
La UHA, per la seva banda, va 
celebrar els canvis que es faran, 
considerant que aportaran una 
informació més exacta. Així 
mateix, pel que fa a la seva me
todologia, l’associació hotelera 
va manifestar la voluntat de 
poder tenir dades de més ho
tels per tenir una mostra més 
representativa i també perquè  
la informació de què disposa la 
UHA sigui més fiable.  

D’altra banda, en la reunió 
el ministre es va comprome
tre, a demanda dels hotelers, 
a comentar amb la UHA el pla 
de treball a l’hora d’elaborar 
estratègies sobre els mercats 
potencials per al futur perquè 
els hotelers puguin fer les seves 
aportacions. Finalment, se
gons el comunicat, la UHA va 
voler disculparse per l’error a 
l’hora de fer públiques les seves 
crítiques per la disparitat dels 
indicadors turístics en campa
nya electoral. En aquest sentit, 
la junta de la UHA ha subrat
llat que no hi havia intenciona
litat política.

Turisme
Redacció Andorra la Vella

Tema del mes
Un 10,6% més de turistes i un 5,5% 
menys d’excursionistes el 2015
L’objectiu del ministeri de Turisme per al 2016 és que es pugui arribar a 8 milions de visitants

producte i nous projectes

1.000.000 € 1.000.000 €en negociació

 

producte i nous projectes
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Top 7 d’esdeveniments organitzats o patrocinats per Andorra Turisme

Aquests són els principals esdeveniments organitzats o patrocinats aquest any. 



4     CRÒNICA GENER 2016

Actualitat

La recuperació econòmica 
iniciada encara no és sòlida 
i evoluciona a un ritme des
igual. Aquesta és una de les 
conclusions de les enquestes 
de conjuntura corresponents 
al primer semestre de l’any 
que va fer públiques la Cam
bra de Comerç, Indústria i 
Serveis d’Andorra (CCIS). 
Així, es constata una “millo
ra modesta del clima de con
fiança de les empreses” i les 
expectatives per al futur ja 
no són tan negatives com en 
exercicis anteriors. D’aquesta 
manera, segons el president 
de la Cambra, Marc Pantebre, 
els indicadors de l’activitat 
d’aquest 2015 posen en relleu 
que “la recuperació de la situ
ació econòmica que s’ha ini
ciat encara és fràgil i avança a 
un ritme pausat”.

Per sectors, les enquestes 
mostren que la indústria es 
manté en la línia de millo
ra observada a finals de l’any 
passat, tot i que amb una acti
vitat encara modesta. Destaca 
el fet que el clima constatat 
pels enquestats és el més fa
vorable des del 2006, amb 
només un 15% de les empre
ses que jutgen la situació dels 
negocis en termes negatius. 
La producció, per primer cop 
durant els últims anys, també 
ha augmentat gràcies, segons 
l’enquesta, a un increment de 
la demanda interna i també 
s’ha millorat el ritme exporta
dor. Les perspectives apunten 
a una recuperació lenta i els 
ànims pessimistes del sector 
encara no s’han esvaït.

Pel que fa a la construcció, 
un dels sectors més castigats 
per la crisi, l’activitat conti
nua estancada però, si més 
no, no cau d’una manera tan 
intensa com ho havia fet fins 
ara. La visió dels empresaris 
sobre la marxa dels negocis 
ha estat la menys negativa 

dels últims vuit anys. Mal
grat això, només un 15% de 
les empreses han fet una va
loració positiva de la situació 
del negoci. És més, el volum 
d’obra executada es manté en 
nivells molt reduïts i l’obra 
contractada també segueix 
una evolució negativa. També 
preocupa al sector l’elevat es
toc d’immobles sense vendre 
i la feblesa de la demanda, en 
un context marcat també per 
les dificultats de finançament. 
La perspectiva és “moderada
ment pessimista” i es descarta 
a curt termini un escenari de 
millora.

El comerç minorista és el 
sector que ofereix la nota més 
negativa ja que, tal com va 
constatar Pantebre, “per ter
cer semestre consecutiu pre
senta els resultats més pes
simistes dels quatre sectors 
analitzats”. Els comerciants 
es mostren preocupats per la 
debilitat de la demanda, ja 
que els consumidors conti
nuen frenant el consum. Així, 
es remarca la preocupació 
pel fet que l’evolució de les 

vendes continuï sent negati
va després de vuit exercicis 
de forts descensos. La caigu
da, generalitzada en totes les 
branques i molt marcada en 
els sectors de la roba i calçat 
i l’electrònica, s’ha frenat una 
mica en equipaments de la 
llar i en vehicles i accessoris, 
i això s’atribueix a programes 
del Govern com l’Engega. Les 
empreses, a més, no es mos
tren gaire optimistes.

A l’últim, cal destacar que 
el sector hoteler és el que 
està “evolucionant més favo
rablement”, segons la Cam
bra, i l’activitat ha començat 
a remuntar. Això es relacio
na amb la recuperació dels 
mercats espanyol i francès, 
malgrat “l’enfonsament” del 
mercat rus. Així, les valora
cions sobre l’evolució de la 
marxa dels negocis han estat 
de les més positives dels dar
rers tretze anys. A més, s’ha 
seguit una tendència alcista 
dels preus.

Quant a l’impacte que pot 
tenir l’afer BPA en l’evolució 
de l’economia, Pantebre va re

marcar que es constatarà més 
en el segon semestre.

Vuit eixos centraran gran 
part de l’activitat de la Cam
bra de cara a aquest any. Un 
serà, precisament, i tenint en 
compte les dificultats del co
merç, la implicació en el pla 
estratègic que l’executiu vol 
impulsar i que des de la Cam
bra valoren positivament, ja 
que consideren que servi
rà per poder adaptar millor 

l’oferta a la demanda i veure 
com es pot millorar en gene
ral. En aquest sentit, Pantebre 
va remarcar el fet que sigui un 
“pla ambiciós” i que ja tingui 
establert un calendari. També 
es pretén posar en marxa un 
tribunal d’arbitratge com a 
òrgan per dirimir els conflic
tes entre empreses (tant na
cionals com internacionals),  
adscrit a la Cambra. A més, es 
proposa la creació d’una zona 
franca i un dipòsit duaner i la 
petició als grups parlamenta
ris que s’implantin codis de 
bones pràctiques en la gestió 
de les societats públiques, 
especialment pel que fa a la 
contractació. També es conti
nuarà incidint en l’agilització 
dels tràmits duaners, que es 
regulin de la manera adequa
da els apartaments turístics i 
en el treball amb les altres pa
tronals per avaluar l’impacte 
de l’acord d’associació amb 
la UE. A l’últim, i qüestio
nat sobre l’heliport, Pantebre 
va expressar la “impotència” 
davant del fet que es demori 
“una vegada més”.

La Cambra veu una recuperació 
fràgil i preocupació del comerç
L’entitat constata que hi ha una “millora modesta del clima de confiança de les empreses”

Cambra
Redacció Andorra la Vella

El president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, i la directora, Pilar Escaler, durant la presentació de les enquestes de conjuntura. agències

L’evolució de les 
vendes encara és 
negativa tot i els 
8 anys de descens

El sector 
hoteler és el que 
evoluciona “més 
favorablement”
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Pujada d’entre el 0,8% i l’1% en les 
tarifes elèctriques des de l’1 de gener

El Govern allarga el programa 
per a empreses afectades per BPA

L’1 de gener passat van en-
trar en vigor les noves tarifes 
elèctriques, que suposen un 
increment que pot variar en-
tre el 0,8% i l’1% per a la tarifa 
plana, un augment que serà 
més important per a les tari-
fes amb discriminació horària 
i que pot arribar a ser del 7,3% 
per als usuaris de la tarifa ver-
da (grans indústries). 

La tarifa plana blava do-
mèstica, que és la que tenen 
contractada la majoria dels 
clients de Forces elèctriques 
d’Andorra (FeDA), s’aug-
mentarà un 0,8%, el mateix 
increment, de fet, que expe-
rimentarà la tarifa blava pro-
fessional. Continuant amb la 
tarifa plana, cal destacar que 
la modalitat vermella (petita 
indústria) experimentarà un 
augment de l’1% i la verda, de 
grans indústries, es mantin-
drà igual.

Per contra, les tarifes que 
patiran un increment més 
important seran aquelles que 
inclouen la discriminació ho-
rària, ja que la voluntat és que 
les persones que tenen aques-
ta modalitat contractada real-
ment facin un ús nocturn, no 
com passa ara, que sovint no 
s’adequa el consum que es fa 
amb l’objectiu d’aquesta tarifa. 
Així, la tarifa blava domèsti-
ca amb discriminació horària 
pot arribar a créixer un 4%, la 
blava professional un 0,8%, la 
vermella un 1% i la verda, tal 

com s’ha esmentat, pot arri-
bar a un increment del 7,3%. 
Aquests augments tindran 
més càrrega en els horaris di-
ürns i afectaran, segons el mi-
nistre portaveu, Jordi Cinca, 
un 2,5% dels usuaris de tarifa 
domèstica i un 30% dels 250 
usuaris de què disposa la tari-
fa verda. Tal com va destacar 
Cinca, els preus de la llum al 
país són molt competitius i es 
troben per sota dels europeus 
i, a més, cal anar-los adaptant 
a l’evolució experimentada als 
països veïns.

el consell de ministres va 
acordar l’aprovació d’un nou 
decret per donar continuïtat 
al programa extraordinari 
de finançament d’empreses 
i negocis de clients de Ban-
ca Privada d’Andorra (BPA). 
Segons va exposar el ministre 
portaveu, Jordi Cinca, la vo-
luntat és que les persones que 
es beneficien d’aquest finan-
çament ho puguin continuar 
fent fins que es conclogui el 
procés de liquidació de l’en-
titat. el ministre va recordar, 
en aquest sentit, que han es-
tat 70 les empreses benefici-
àries i que l’import sol·licitat 
aprovat s’eleva a 18,3 milions 
d’euros, motiu pel qual el nou 
programa preveu un topall de  
20 milions que, si fos necessa-
ri, es podria ampliar, tal com 
va destacar Cinca. Aquest 
programa incloïa (i ho conti-
nua fent) dues línies, una per 
a les operacions nacionals i 

una altra per a internacionals. 
De l’experiència s’ha pogut 
constatar que el gruix d’aquest 
finançament (de fet el 80%) es 
demana per fer pagaments 
nacionals i, per aquest motiu, 
dels 20 milions 16 seran per a 
aquest tipus d’operacions i els 
quatre restants per a les inter-
nacionals.  Segons va detallar 
Cinca, s’ha fixat la data del 
30 de juny per “prudència” 
per garantir un temps sufici-
ent fins que aquests clients de 
BPA puguin començar a ope-
rar amb la nova entitat. Tam-
bé va posar en relleu que difí-
cilment hi haurà nous usuaris, 
tot i que no es tanca la porta 
que hi hagi més persones que 
es puguin beneficiar d’aquesta 
línia de finançament.

Energia
redacció Andorra la Vella

Decret
redacció Andorra la Vella

EL 31 DE DESEMBRE DEL 2016
LA TELEFONIA FIXA DE COURE

DEIXARÀ DE FUNCIONAR*
Si no et vols quedar sense telèfon, dóna’t d’alta

el més aviat possible a la Fibra Òptica.

*A Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià s’apaga el 30 de juny del 2016

el govern considera molt competitius els preus de la llum.

Jordi Cinca.
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El CDI signat amb Espanya entrarà 
en vigor el 26 de febrer vinent

El Govern declara d’interès públic 
una minicentral situada a Arcalís

el conveni per evitar la doble 
imposició (CDI) entre Andor-
ra i espanya ja té finalment 
data per entrar en vigor. el 
text, que permetrà que les em-
preses d’un país i l’altre es pu-
guin implantar al territori veí 
perquè deixen d’estar penalit-
zades fiscalment, entrarà en 
vigor finalment el 26 de febrer 
vinent. 

Així ho recollia el Boletín 
Oficial del Estado (BOe), que 
publicava el text de l’acord, úl-
tim tràmit que quedava pen-
dent perquè l’entrada en vigor 
de l’acord per evitar la doble 
imposició pogués ser efecti-
va, després que el setembre 
passat el text va ser ratificat 
pel Consell general i pel Se-
nat espanyol. Precisament, en 

el moment de la signatura de 
l’històric acord, molt similar 
al que es va signar amb Fran-
ça, tant el president del país 
veí com el cap de govern, 
Antoni Martí, van coincidir a 
destacar que no hi havia hagut 
línies vermelles en la negocia-
ció i que s’havia partit dels es-
tàndards de l’Organització per 
a la Cooperació i el Desenvo-
lupament econòmic (OCDe).  
Com va explicar aleshores 
Martí, el pas que es fa amb 
el CDI amb l’estat espanyol 
continuarà en els propers 
anys amb l’intercanvi auto-
màtic d’informació fiscal, que 
l’OCDe preveu que es posi en 
marxa el 2018, sempre que la 
resta de països també adoptin 
el compromís al mateix temps.

Per la seva part, el president 
espanyol, Mariano rajoy, va 
indicar que si s’havia firmat 
el CDI “és perquè és bo per a 
tots dos països” i que també 
significa un avanç cap a l’in-

tercanvi automàtic d’infor-
mació fiscal. en aquest sentit, 
des del ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques es 
va destacar que l’acord assolit 
per evitar la doble imposició 
servia per millorar l’intercan-
vi d’informació amb transcen-
dència tributària, incloent-hi 
la bancària, entre Andorra i 
espanya. 

La novetat és que s’avança 
en qüestions com “les petici-
ons grupals” o la identificació 
del subjecte sobre el qual es 
requereix informació, fet que 
suposa un canvi “substancial”, 
segons el ministeri espanyol. 
Així, per exemple, a partir de 
l’any vinent espanya “podrà 
sol·licitar informació a An-
dorra sobre un grup de resi-
dents a espanya que tinguin 
subscrit un mateix producte 
financer en una entitat bancà-
ria andorrana i que no ha estat 
declarat a la Hisenda pública 
espanyola”.

el govern va aprovar de-
clarar projecte d’interès na-
cional la construcció d’una 
minicentral hidroelèctrica a 
Arcalís, a Ordino. el Comú 
d’aquesta parròquia va con-
vocar un concurs públic 
de concessió administrati-
va per a l’ocupació i l’ús de 
béns de domini públic i l’au-
torització de l’aprofitament i 
l’ús de l’aigua per a la pro-
ducció d’energia elèctrica en 
minicentrals. Com a resul-
tat, es va adjudicar de ma-
nera provisional a l’empresa 
nord Andorrà el projecte de 
minicentral situat al pont 
del Castellar, a Arcalís, i el 
Comú va sol·licitar la decla-
ració del projecte d’interès 
nacional.

Tenint en compte que 

la finalitat del projecte és 
l’aprofitament i l’ús de l’aigua 
per a la producció d’energia 
elèctrica, i que està centrat 
en el desenvolupament de 
la política energètica, el go-
vern considera que s’ajusta 
als requisits establerts a la 
Llei general d’ordenació del 
territori i urbanisme i va 
aprovar la declaració d’inte-
rès nacional. 

A banda, durant la ma-
teixa sessió del consell de 
ministres també es va apro-
var la preinscripció de dues 
noves minicentrals al re-
gistre d’Instal·lacions Hi-
droelèctriques després que 
l’empresa Anella Industrial 
dels Pirineus hagi renunciat 
a impulsar dues minicen-
trals. Per això ara es poden 
preinscriure els projectes 
de Sorteny i rialb i el d’Au-
binyà, de nord Andorrà. 
La intenció de l’executiu és 
promoure les energies reno-
vables.

Actualitat

El nombre d’aturats baixa un 9,2% al 
novembre i se situa en 506 persones

el nombre d’aturats inscrits 
en recerca de feina al Servei 
d’Ocupació a final de novem-
bre era de 506 persones, la mi-
llor xifra d’atur registrada en 
un mes de novembre des de 
l’any 2009, segons va informar 
l’executiu. 

Aquests 506 aturats repre-
senten una disminució res-
pecte al mes anterior del 9,2%, 
i la xifra és un 27,8% inferior 
a la del mateix mes de l’any 
passat, quan hi havia 701 ins-
crits en recerca de feina, amb 
la qual cosa es registra el 30è 
mes consecutiu amb una da-
vallada de la xifra d’aturats 
respecte del mateix mes de 
l’any anterior. I, a més, i en re-
lació a anys anteriors, caldria 
remuntar-se al novembre del 
2009, en què la xifra d’aturats 
se situava en 399 persones 
inscrites al Servei d’Ocupació, 
per trobar unes dades millors 
en termes de desocupació.

A banda, segons les dades 
fetes públiques per estadísti-

ca, el nombre de demandants 
que volen una millora laboral 
era al novembre de 169 perso-
nes, amb una variació positi-
va respecte al mes anterior de 
l’1,8% i una variació negativa 
del 15,5% respecte al mateix 
mes de l’any passat. Pel que 
fa al nombre total de llocs de 
treball oferts, era de 796 amb 
una variació mensual positiva 
del 23,8%. respecte al mateix 
mes de l’any passat, la variació 
del nombre de llocs de treball 
oferts és del 38,4%. Al novem-

bre, a més, es van fer un total 
de 49 contractacions mitjan-
çant el Servei d’Ocupació,  
47 a través del programa de 
treball temporal.

I, d’altra banda, 52 persones 
eren beneficiàries de la presta-
ció econòmica per desocupa-
ció involuntària, una xifra que 
representa un -22,4% respecte 
a les dades de novembre de 
l’any passat.

A més, s’ha informat que 
el departament de Formació 
Professional i recursos edu-

catius del ministeri d’educa-
ció i ensenyament Superior 
i la secretaria d’estat d’Ocu-
pació del ministeri de Salut, 
Afers Socials i Ocupació po-
sen en marxa la segona edició 
del Pla Focus 16-20. Aquest 
pla contribueix a proporcio-
nar una estructura formativa 
diversificada i professionalit-
zada que fomenta l’ocupabili-
tat i la integració de joves en 
risc d’exclusió social.

el pla comprèn dos progra-
mes complementaris: un de 
millora de l’ocupabilitat i un 
altre per al foment de la con-
tractació i la formació pràc-
tica en el si de l’empresa, im-
pulsats, respectivament, pels 
ministeris d’educació i ense-
nyament Superior i el de Salut, 
Afers Socials i Ocupació.

Des de l’àmbit educatiu el 
departament de Formació 
Professional i recursos edu-
catius activa el programa de 
millora de l’ocupabilitat amb 
la finalitat de proporcionar un 
marc formatiu als joves de 16 
a 20 anys perquè puguin des-
envolupar les competències 
que els permetran inserir-se al 
món laboral amb més garanti-
es d’èxit.

els llocs de treball oferts han crescut un 23,8% .                                arxiu

Andorra rubrica el 
conveni de doble 
imposició amb Malta

Una delegació de la repú-
blica de Malta es va despla-
çar a Andorra a mitjans del 
mes de desembre passat per 
dur a terme les negociaci-
ons per a la conclusió d’un 
conveni per evitar la doble 
imposició i prevenir l’eva-
sió fiscal en matèria d’im-
postos sobre la renda entre 
els dos països.

Les delegacions van ser 
presidides per la secretària 
d’estat d’Afers Financers 
Internacionals, Clàudia 
Cornella, i pel director ge-
neral d’Afers Jurídics i In-
ternacionals, Oficina del 
Comissionat per les ren-
des, del ministeri de Finan-
ces maltès, Aldo Farrugia. 

Segons van informar des 
del govern en un comuni-
cat de premsa, les reunions 
es van allargar dues jorna-
des de treball en un clima 
cordial i amistós. el text del 
conveni està conclòs i ru-
bricat. La signatura es farà 
efectiva un cop els proce-
diments interns de tots dos 
països ho permetin.

Treball
redacció Andorra la Vella

Fiscalitat
redacció Andorra la Vella

Energia
redacció Andorra la Vella

Fiscalitat
redacció Andorra la Vella
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Andorra signa un acord multilateral 
d’intercanvi d’informació tributària

La secretària d’estat d’Afers Fi-
nancers Internacionals, Clàudia 
Cornella, va signar a Delhi un 
acord multilateral d’intercan-
vi automàtic d’informació en 
matèria tributària entre autori-
tats competents, el Multilateral 
Competent Autorithy Agree-
ment (MCAA). La signatura 
d’aquest acord és un pas més per 
a la futura introducció de l’in-
tercanvi d’informació fiscal amb 
els països estrangers que marca 
la Convenció Multilateral de 
l’OCDe i del Consell d’europa 
sobre assistència administrativa 
mútua en matèria fiscal, que el 
govern va signar el 2013, i en 
l’aplicació de la legislació interna 
que ha de permetre intercanviar 
les dades amb països estrangers, 
que com ja ha anunciat en diver-
ses ocasions el cap de govern es 
ratificarà el 2016.

La signatura d’aquest acord 
multilateral representa també 

un pas necessari cap a l’aplicació 
de la norma internacional per a 
l’intercanvi automàtic d’infor-
mació després que el 18 de juny 
del 2014 Andorra es  va afegir a 
la Declaració sobre l’Intercanvi 
Automàtic d’Informació en Ma-
tèria Fiscal de l’OCDe.

el MCAA estableix les con-
dicions i la periodicitat amb les 
quals les autoritats competents 
dels diferents països podran in-
tercanviar la informació sobre 
comptes financers sota la nor-
mativa que estipula l’OCDe. La 
signatura d’aquest acord multi-
lateral no determina amb quins 
països s’aplicarà l’intercanvi 
d’informació tributària. Serà 
Andorra qui posteriorment, i a 

través de pactes bilaterals, fixarà 
amb quins estats tractarà aques-
tes dades.

Aquest acord està en la línia 
del que es va rubricar fa unes 
setmanes amb la Unió europea, 
un acord que renova i esmena el 
signat el 2004 entre la Ue i An-
dorra per adaptar-lo a les noves 
legislacions comunitàries en 
matèria de fiscalitat de l’estalvi en 
forma de pagament d’interessos. 
Amb Andorra són 75 els estats 
que han signat el MCAA, entre 
els quals es troben Liechtenstein, 
San Marino, Luxemburg i Suïs-
sa. Andorra va anunciar que l’in-
tercanvi de dades es farà efectiu 
el 2018 amb les dades recopila-
des des del 2017.

La signatura de l’acord.                                                                         SFgA

El consum d’energia 
baixa un 3,2% al mes 
de novembre

Els abonats a internet 
s’incrementen un 
7,4% al novembre

el consum d’energia durant 
el mes de novembre ha es-
tat de 21.681 TeP (tones 
equivalents de petroli) i de 
43.793 MWh (megawatts 
hora), fet que suposa una 
variació percentual negativa 
respecte al mateix mes de 
l’any anterior del 3,2% pel 
que fa al consum en TeP, i 
una variació del 0,5% pel 
que fa al consum en MWh. 
Al novembre, la davalla-
da més important ha estat 
el fuel domèstic, amb una 
caiguda del 12,3%, i la ga-
solina, amb una variació 
negativa del 2,6%. Pel que 
fa a l’acumulat del 2015, el 
consum d’energia en TeP 
ha augmentat un 1,5% res-
pecte al mateix període de 
l’any 2014. respecte a les 
dades acumulades dels dar-
rers dotze mesos, el consum 
d’energia ha estat de 277.693 
TeP, és a dir un 1,5% més. 

el novembre s’ha tancat amb 
30.339 abonats a internet, 
xifra que suposa una pujada 
del 7,4% respecte al mateix 
mes del 2014. els abonats a 
la telefonia fixa s’han situat 
en 44.857, un 5% menys, i 
els de telefonia mòbil s’han 
situat en 70.368, un 7,7% 
més. Quant als abonaments 
per servei, pel que fa a dades 
mitjanes dels darrers dotze 
mesos, se situen en 46.009 
abonats per a la telefonia 
fixa amb una variació per-
centual negativa del 3,1% 
respecte al període anterior. 
Per a la telefonia mòbil se 
situen en 68.132 abonats, és 
a dir, un 5,8% més. I per a 
internet se situen en 29.284 
abonats, és a dir un 5% més.  
Pel que fa al trànsit telefònic 
en minuts sense internet, 
al novembre s’ha situat en 
17,70 milions, un -4,2% que 
el novembre del 2014.

Fiscalitat
redacció Andorra la Vella

Estadística
redacció Andorra la Vella

Estadística
redacció Andorra la Vella

El nombre de vehicles que entren 
al país baixa un 5,5% al novembre

el nombre de vehicles que ha 
entrat al país al novembre ha es-
tat de 293.954, un -5,5% que el 
mateix mes del 2014. Pel que fa a 
la frontera hispano-andorrana, 
han entrat un 0,1% més de vehi-

cles, mentre que per la frontera 
franco-andorrana n’han entrat 
un 17,6% menys. els turismes 
provinents d’espanya han aug-
mentat un 0,3% i els provinents 
de França han baixat un 17,7%. 
els vehicles pesants han regis-
trat una davallada del 5,6% per 
la frontera hispano-andorrana i 
del 10,2% per la franco-andor-
rana. el nombre de vehicles que 
ha entrat al país els últims dot-

ze mesos ha estat de 4.126.254, 
és a dir, un 0,9% més respecte 
al període anterior. Pel que fa a 
les dades acumulades del 2015, 
el nombre de vehicles ha estat 
un 1,2% superior al del mateix 
període de l’any 2014, gràcies a 
l’augment del 3,5% dels vehicles 
per la frontera hispano-andor-
rana i malgrat la disminució del 
3,2% dels vehicles per la frontera 
franco-andorrana. Cues d’entrada de vehicles a la frontera hispano-andorrana.             j. g.

Indicadors
redacció Andorra la Vella
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Els monitors urgeixen DA a reprendre 
la revisió de les relacions laborals

L’ABA afirma que no hi ha límits 
a les entrades i sortides d’efectiu

L’Associació de Monitors d’es-
quí va estar treballant en la 
darrera legislatura la modifi-
cació del Codi de relacions la-
borals amb el grup parlamen-
tari demòcrata. L’entitat va 
traslladar diferents propostes 
que afecten la professió per-
què poguessin ser preses en 
consideració pels consellers 
generals, però aquesta tasca 
es va haver d’ajornar fins un 
cop passades les eleccions. el 
col·lectiu lamenta, però, que 
el setembre passat van con-
tactar amb el grup demòcrata 
i encara no han obtingut cap 
resposta. “estem a l’espera 
que es reuneixin amb nosal-
tres”, va dir el president, Víc-
tor Iriarte.

La principal demanda de 

l’associació està relacionada 
amb els professionals que, 
com ells, no tenen un salari 
fix. el fet és que el Codi de 
relacions laborals recull di-
ferents tipus de contracte (el 
temporer, el fix discontinu i 
el fix). I tot i que hi ha mo-
nitors d’esquí que fa vint o 

trenta anys que treballen per 
a la mateixa empresa, tenen 
un contracte de temporer en 
comptes d’un de fix disconti-
nu, ja que aplicar un o l’altre, 
segons la legislació actual, 
correspon al criteri del patró.

La proposta de l’entitat pas-
sa perquè s’estableixi que si 
una empresa ha contractat un 
mateix treballador durant tres 
o cinc anys aquest deixi de ser 
considerat temporer i pugui 
acollir-se a un contracte de fix 
discontinu. Això, a la pràcti-
ca, permetria a aquests pro-
fessionals tenir unes condici-
ons equiparables als empleats 
que tenen un contracte fix.

Iriarte va destacar que el fet 
de tenir un contracte de tem-
porer permet a l’empresa no 
renovar-lo, motiu pel qual ge-
nera una gran incertesa. Això 
provoca que els professionals 
del país acabin deixant aques-
ta feina i que s’hagi de reque-
rir gent de fora, va dir.

L’Associació de Bancs d’An-
dorra (ABA) va emetre un 
comunicat en el qual assegu-
ra que no hi ha limitacions 
de quantitat a les entrades i 
sortides d’efectiu en la nor-
mativa vigent, arran de les 
informacions aparegudes 
en diversos mitjans espa-
nyols sobre aquesta qüestió. 
De la seva banda, Andbank 
ha informat que la Unitat 
d’Intel·ligència Financera 
Andorrana va publicar, el 
3 de desembre passat, una 
norma d’obligat compliment 
per a les entitats financeres 
amb l’objectiu de regular la 
retirada d’efectiu per preve-
nir el blanqueig de capitals. 
Aquesta normativa, però, no 
fixa cap limitació a la quan-
titat retirada, sempre que es 

compleixin els procediments 
establerts. 

L’Associació de Bancs 
d’Andorra va emetre un co-
municat per remarcar que la 
normativa vigent no limita 
les entrades i sortides d’efec-
tiu a les entitats. A més, in-
diquen que les entitats finan-
ceres andorranes apliquen 
“els controls habituals” per a 
aquest tipus de transaccions 
per complir la normativa in-
ternacional de prevenció del 
blanqueig de capitals. 

Finalment, l’ABA ha recor-
dat que el sistema financer 
andorrà gaudeix d’unes rà-
tios de solvència i liquiditat 
especialment elevades, del 
22,39% i del 66,32%.  L’enti-
tat ha assegurat que manté la 
“ferma voluntat” perquè les 
ràtios de liquiditat continu-
ïn en aquesta línia, així com 
per vetllar pel bon govern 
corporatiu i per preservar la 
reputació de la plaça finance-
ra andorrana.

Actualitat

El clúster d’educació presenta els 
nous centres que s’instal·len al país 

el clúster d’educació de la ini-
ciativa Actua va celebrar la 
tretzena sessió i el seu líder, 
Ferran Costa, va presentar els 
ponents de la sessió i els pro-
jectes que encapçalen davant 
una vintena de participants. 
L’impulsor del projecte de 
l’escola d’Hostaleria i Turis-
me Vatel, David Fraissinet, i 
la responsable de la delegació 
andorrana de l’escola, roser 
Daban, van presentar el seu 
projecte per a l’establiment 
d’aquesta institució educati-
va al país i van anunciar-ne 
l’obertura per al setembre del 
2016. Vatel oferirà un bàtxelor 
en turisme, impartit en anglès 
i castellà, amb l’afany de poder 
captar alumnat internacional, 
la titulació del qual serà ho-
mologat. 

Jean Beauvillain va presen-
tar sport-études Andorra, que 
proposa un pla d’acompanya-
ment als alumnes (individu-
alitzat o en grups reduïts) de 
qualsevol sistema educatiu del 

país a fi de compaginar la ves-
sant esportiva i els estudis. A 
més, Beauvillain va informar 
que estan en contacte amb les 
diferents federacions per po-
der oferir el seu pla en qualse-
vol esport. Tot seguit la docto-
ra Àngels Codina va explicar 
la seva experiència arran de 
les jornades científiques per a 
una nova perspectiva educa-
tiva que va impulsar al país i 
va oferir la possibilitat d’apli-
car aquest sistema educatiu al 

país. Codina va proposar edu-
car els infants treballant en la 
psicologia i les emocions.

Finalment, el director de 
Desenvolupament del Centro 
Superior de Hostelería del Me-
diterráneo, Ángel Campillo, 
va presentar la seva proposta 
de formació professional al 
país. el centre ja es troba en 
fase d’implantació a Sant Julià 
de Lòria, amb la intenció que 
estigui en funcionament el 
setembre del 2016, coincidint 

amb el nou curs acadèmic. 
el centre vol oferir estudis 
semipresencials adreçats als 
alumnes del país i, sobretot, 
de fora, i oferirà també forma-
ció continuada a personal que 
treballa en el sector de l’hos-
taleria i l’alimentació i màs-
ters especialitzats en aquestes 
matèries. A través de l’inter-
canvi d’alumnes, la intenció 
és portar una gran quantitat 
d’alumnes d’europa, Àsia i 
Sud-amèrica.

La tretzena sessió del clúster d’educació va donar a conèixer els projectes en marxa.                                       sfga

Vall Banc començarà 
a operar la segona 
quinzena del gener

el ministre portaveu, Jordi 
Cinca, va avançar que calcu-
la que la segona quinzena de 
gener la nova entitat sorgida 
de BPA, Vall Banc, podrà 
començar a operar. Cinca va 
destacar que no tindria sentit 
posar en marxa aquesta enti-
tat molt abans de la subhasta, 
ja que això podria deteriorar 
l’actiu. Per tot plegat va ex-
posar que la fi de l’auditoria 
(que ha de permetre detectar 
els comptes que estan lliures 
de qualsevol sospita de blan-
queig), l’inici de l’activitat 
del nou banc i el procés de 
subhasta aniran molt lligats. 
Preguntat pel percentatge 
d’actius sospitosos trobats, el 
ministre no va voler avançar 
cap dada i va exposar que 
“hi ha un degoteig de clients 
que es troben a la zona grisa 
al col·lectiu de clients de la 
nova entitat”. Així mateix va 
recordar que el fet que alguns 
comptes no passin els filtres 
no vol dir que fossin utilitzats 
per blanquejar sinó que no 
han pogut aportar dades per 
demostrar el contrari. 

Turisme
redacció Andorra la Vella

Treball
redacció Andorra la Vella

Bancs 
redacció Andorra la Vella

Bancs 
redacció Andorra la Vella

Un grup d’esquiadors.
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EDITORIAL
Una recuperació econòmica encara massa fràgil
La Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis ha fet públics els resultats de les 
enquestes de conjuntura corresponents al 
primer semestre de l’any. Algunes de les 
conclusions de l’estudi posen en relleu que, 
tot i que sembla que ens estem recuperant 
de la crisi econòmica, el cert és que encara 
és una recuperació tímida, lenta, i hi 
continua havent elements que criden el 
sector empresarial al pessimisme. Per tant, 
i malgrat les previsions més optimistes, 
sembla que encara s’és lluny de deixar 
enrere del tot la crisi, la qual cosa ens ha 
de fer tocar de peus a terra i continuar 
treballant per posar les bases sòlides per 
a la recuperació. Així, és necessari que es 
treballi per fer venir més turistes al país i 

que s’impulsi de manera decidida el pla 
estratègic del comerç, perquè pugui ser 
una eina per trobar solucions a la difícil 
situació en què està el sector que, de 
fet, és el que veu amb més pessimisme 
l’evolució de l’economia. Per tant, i tot i 
que algunes dades favorables ens podien 
portar a pensar que la situació ja s’havia 
capgirat, el cert és que es nota una millora 
però encara queda molt de camí per 
poder dir que el pitjor ha quedat enrere. 
Cal contenció, gestionar amb mesura i 
continuar apostant per enfortir l’economia 
del país tirant endavant d’una vegada 
per totes aquelles reformes necessàries 
que no acaben d’arribar i buscant també 
complements als sectors tradicionals.

Resulta obvi entendre que, per realitzar 
qualsevol construcció sobre un terreny 
—habitatge unifamiliar, conjunt d’edi-
ficis, ponts, túnels, edificis singulars—, 
la primera fase correspon a l’estudi 
d’aquest terreny i al coneixement del 
seu comportament envers les càrregues 
aplicades per l’estructura projectada.

És a dir, resultaria necessari redactar un 
estudi geològic i geotècnic a partir del 
qual es pogués descriure els materials 
geològics que conformen el subsòl de 
la superfície a on es pretén construir i 
determinar les seves propietats geotèc-
niques, a partir de les quals es puguin 
realitzar els càlculs necessaris per co-
nèixer com es comporta el terreny i 
analitzar els aspectes constructius més 
rellevants: fonamentacions, excavaci-
ons, etc.

A Andorra hi ha un reglament per a la 
realització de treballs o activitats que 
modifiquin l’estat actual del terreny, pu-
blicat al número 71, any 13, del Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). 
Segons l’article 7 del reglament publicat 
al BOPA, l’any 2002, els projectes rela-
tius a qualsevol tipus de construcció, de 

nova planta, de modificació i/o rehabili-
tació, així com els projectes d’excavació, 
en què es podrien encabir la totalitat 
dels treballs de construcció projectats, 
han d’anar acompanyats de la redacció 
d’un estudi geològic i geotècnic.

No obstant, aquest reglament única-
ment exigeix redactar l’estudi geològic 
i geotècnic d’acord amb un índex esta-
blert, i no obliga ni recomana ni fa es-
ment en cap moment de la necessitat de 
realitzar proves de reconeixements di-
rectes, com són els sondeigs mecànics, 
els assaigs in situ i els assaigs de labora-
tori, totalment fonamentals per carac-
teritzar un terreny de manera detallada.

Sense aquest tipus de proves és impos-
sible conèixer quin tipus de terreny hi 
ha, i menys les seves característiques ge-
omecàniques o geotècniques, i queda a 
disposició subjectiva del tècnic redactor 
els valors a adoptar, i els càlculs a rea-
litzar, amb el consegüent perill associat.

Geotech, empresa amb vint anys d’ex-
periència en el sector de la geologia i 
geotècnia, que ha realitzat tota mena de 
campanyes de reconeixements geolò-
gics i geotècnics (sondeigs i assaigs de 
laboratori) i ha redactat centenars d’es-
tudis, fa molt de temps que reivindica 
la necessitat que hi hagi una guia bàsi-
ca inclosa al reglament esmentat ante-

riorment, amb la descripció d’aquests 
treballs necessaris (sondeigs, assaigs 
de laboratori, etc.) per poder redactar 
posteriorment l’estudi amb uns mínims 
de garantia, i no deixar aquesta qüestió 
a la voluntat dels tècnics i/o dels pro-
pietaris.

Com a exemple del que Geotech rei-
vindica tenim el país veí, Espanya, a 
on hi ha un document intitulat Normas 
Tecnológicas de la Edificación. Estudios 
Geotécnicos (1975) vinculat al Código 
Técnico Español (CTE), a on es descri-
uen de manera detallada i molt simple 
els treballs d’investigació de camp i la-
boratori a realitzar depenent del tipus 
de construcció, la superfície a cons-
truir, la tipologia del terreny, etc.

Resulta difícil d’entendre, com, tenint 
un reglament ja redactat al país veí, 
no s’hagi aprofitat l’oportunitat d’adap-
tar-ho de manera senzilla al nostre mi-
llorant l’actual, i dotant tots els tècnics 
del país d’una eina que serveixi per uni-
ficar criteris, i no començar la casa per 
la teulada redactant sense coneixement 
del que es té, com moltes vegades es 
dóna el cas.

LA XIFRA

L’estudi geològic o geotècnic o com no
començar la casa per la teulada Álvaro Sánchez Mangas, enginyer geòleg,

director tècnic de Geotech

Entrada de vehicles
El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de no-
vembre ha estat de 293.954, el que suposa una variació percentual 
negativa respecte al mes de novembre de l’any anterior del -5,5%. 
El total de turismes ha tingut una variació percentual del -5,4% i 
el de vehicles pesants del -6,1%.
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Les importacions s’incrementen 
un 9,2% al mes de novembre

Saboya explica a la diplomàcia 
europea la negociació amb la UE

El novembre s’ha tancat amb 
importacions per un valor de 
114,61 milions d’euros, xifra 
que suposa un augment del 
9,2% respecte al mateix mes del 
2014. Pel que fa les exportaci-
ons, han estat per un valor de 
8,25 milions d’euros, és a dir, 
un 21,4% més que el novembre 
de l’any anterior. Al novembre, 
destaca la davallada del 0,5% de 
l’alimentació i els augments de 
joieria, amb un 61,2%, trans-
port (32,6%) i farmàcia-perfu-
meria (20,7%). Des del principi 
del 2015 les importacions han 
disminuït un 0,2% respecte al 
mateix període de l’any 2014. 
Pel que fa a l’acumulat dels dar-
rers dotze mesos les importa-
cions han estat per un valor de 
1.172,73 milions d’euros, és a 
dir, un 0,4% més que en el ma-

teix període de l’any anterior. 
D’altra banda, les exporta-

cions durant el novembre han 
estat per un valor de 8,25 mi-
lions d’euros, xifra que suposa 
un augment del 21,4% respecte 
al mateix mes de l’any anterior. 
Des de principis del 2015 les 
exportacions han registrat un 
increment de l’11% respecte al 
mateix període de l’any 2014. 
Pel que fa a l’acumulat dels dar-
rers dotze mesos les exportaci-
ons han estat per un valor de 
81,13 milions d’euros, és a dir, 
un 10,5% més.

El ministre d’Afers Exteri-
ors, Gilbert Saboya, va ex-
posar davant d’ambaixadors 
europeus l’estat de les nego-
ciacions per a un acord d’as-
sociació amb la Unió Euro-
pea. L’acte va tenir lloc a la 
residència de l’ambaixador 
d’Alemanya a Madrid, Peter 
Temple, el qual va convocar 
diplomàtics de 21 països que 
es van interessar pel procés 
d’acostament d’Andorra a 
Europa, els avenços duts a 
terme pel que fa al marc ins-
titucional i l’agenda marca-
da per als mesos vinents pel 
que fa al tractament del marc 
sectorial, així com els objec-
tius marcats tant per Andor-
ra com pels altres dos països 
negociadors, San Marino i 
Mònaco. 

En la seva exposició, Sabo-
ya va explicar també l’avenç 
en les reformes fiscals i els 
acords internacionals sig-
nats en la matèria durant els 
darrers anys. Els diplomàtics 
assistents a la trobada-col-
loqui es van interessar per les 
avaluacions de les agències 
de qualificació, així com per 
la resolució de l’afer BPA i 
pels resultats de les eleccions 
comunals. 

Actualitat

La contractació de temporers creix 
un 29,2% en relació a l’any passat

El consum de les quotes de 
temporada era del 28,7% el 24 
de novembre, segons les dades 
fetes públiques pel departament 
d’Estadística. Així, s’han conce-
dit 678 permisos de treball tem-
poral per a personal comunitari 
i 228 per a extracomunitari, de 
les 3.160 disponibles. 

Les dades posen en relleu 
que la quota de la qual s’ha fet 
menys ús és la d’extracomuni-
taris d’agències de viatges, en 
què el 24 de novembre s’havien 
acordat un total de vuit autorit-
zacions. En general, el nombre 
de contractacions de tempo-
rers s’ha incrementat un 29,2% 
en comparació amb el mateix 
període de l’any passat (+205 
autoritzacions). La dinàmica 
de les contractacions el 24 de 
novembre se situava, en com-
paració amb la mateixa data de 
l’any anterior, en un +27,4% del 
consum en les quotes d’extraco-
munitaris (+49 autoritzacions) i 
en un +29,9% per a comunitaris 
(+156 autoritzacions). 

Segons les dades facilitades 
per Estadística, s’observa com 
les autoritzacions acordades per 
a treballadors comunitaris han 
anat creixent durant els últims 
anys, mentre que les d’extraco-
munitaris s’han anat reduint 
lleugerament entre la tempo-
rada 2013-2014 i la temporada 
2014-2015 amb un -0,4%. Pel 
que fa al global d’autoritzaci-
ons acordades, s’ha incremen-
tat aquesta última temporada 
passada (2014-2015) amb un 
+9,3% respecte de l’anterior.

Pel que fa a les ocupacions 

d’aquests treballadors tempo-
rers, cal destacar que el grup 
més important, amb un 49,3% 
sobre el total, es troba en ocu-
pacions de serveis, com els 
cambrers de restaurants i de-
pendents. Tot seguit hi ha el 
grup de treballadors no quali-
ficats, que representa el 28,5% 
sobre el total i que inclou els 
cambrers d’habitacions, els 
ajudants de cuina i els agents 
d’explotació de teleesquí. Pel 
que fa al personal comunita-
ri de pistes, l’evolució de les 
contractacions per a la tem-

porada 2015-2016 presenta un 
augment del 16,2% respecte 
de la temporada 2014-2015. 
Al sector de l’hoteleria s’in-
crementen notablement les 
contractacions de personal co-
munitari (un 34,0%), així com 
les contractacions de personal 
extracomunitari, que augmen-
ten un 39,3% en comparació 
amb la temporada 2014-2015. 
Quant a les contractacions de 
comunitaris en el lloguer d’es-
quí, es mantenen per sobre de 
la temporada anterior (45,8%) 
i creixen en extracomunitaris.

El servei d’Immigració. agències

El nombre de visitants 
disminueix un 11,4% 
al novembre

El mes de novembre s’ha 
tancat amb una entrada de 
visitants xifrada en 452.220 
persones, dada que supo-
sa una variació negativa de 
l’11,4% respecte al novem-
bre del 2014. La davallada 
més important es dóna en 
els excursionistes i, d’aques-
ta manera, la xifra de turis-
tes ha estat de 145.798, amb 
una variació negativa del 
3,8%, mentre que el nom-
bre d’excursionistes ha estat 
de 306.422 amb una varia-
ció negativa respecte al mes 
de novembre de l’any passat 
del 14,5%. Segons les dades 
del departament d’Estadísti-
ca, des de l’inici del 2015 els 
visitants han disminuït lleu-
gerament un 0,1%, amb una 
variació positiva del 13,6% 
en els turistes i negativa del 
5,9% pel que fa als excursio-
nistes. Per país de residència, 
presenten una variació nega-
tiva, d’un 5,9%, els visitants 
espanyols, d’un 17,9% els 
francesos i d’un 11,7% els vi-
sitants d’altres procedències.   

Pel que fa a les dades acu-
mulades, en els darrers dotze 
mesos els visitants han dis-
minuït un 0,6%. Així, els tu-
ristes augmenten un 10,6% 
i els excursionistes davallen 
un 5,5%. Quant a les carac-
terístiques socioeconòmi-
ques d’aquests visitants, cal 
destacar que el 37% ha vin-
gut en parella, un 30% en 
família i un 12% amb amics. 
Quant al motiu de la visita, 
cal destacar que la majoria 
dels excursionistes tenen 
com a principal motivació 
les compres i com a segona 
opció passejar, visitar en ge-
neral, mentre que els turistes 
tenen com a opció preferent 
la visita en general. La per-
noctació mitjana dels turis-
tes s’ha situat en aquest mes 
de novembre en 1,9 nits, 
quan el mateix mes de l’any 
passat era d’1,8. Són els tu-
ristes que no són de proce-
dència espanyola ni francesa 
els que fan una estada més 
llarga, de 2,5 nits, tot i que 
davalla. Entre els espanyols 
és d’1,9, i augmenta lleuge-
rament respecte de l’any pas-
sat, i en els francesos és de 
d’1,8, amb un descens res-
pecte de l’any passat, quan es 
va situar en 2,2. 

Estadística
Redacció Andorra la Vella

Indicadors
Redacció Andorra la Vella

Acord
Redacció Andorra la Vella

Turisme
Redacció Andorra la Vella

Gilbert Saboya a Madrid. 

L’edifici de la duana.  
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La xifra d’assalariats s’incrementa 
un 1,4% al mes de setembre

El nombre d’assalariats al se·
tembre s’ha situat en 34.682 
persones, xifra que suposa un 
augment de l’1,4% respecte al 
mateix mes del 2014, en què se’n 
van registrar 34.201. Així ho va 
fer públic el departament d’Es·
tadística en una nota, en què as·
senyala que la mitjana d’assala·
riats d’acord amb les dades dels 
últims dotze mesos és de 35.713, 
és a dir un 1,5% superior a les 
dades del període anterior. 

Pel que fa als assalariats, han 
registrat un augment els sectors 
altres activitats socials i serveis 
personals (6,8%), activitats sa·
nitàries i veterinàries, serveis 
socials (5,1%) i sistema financer 
(5%), comerç a l’engròs i inter·
mediaris del comerç (4,4%), i 
el d’activitats immobiliàries i 
serveis empresarials (4,1%). En 
canvi, han registrat davallades 
agricultura, ramaderia, caça i 
silvicultura (7,9%), producció 

i distribució d’energia elèctrica, 
gas i aigua (3,5%), llars que ocu·
pen personal domèstic (2,2%), 
comerç al detall, llevat de vehi·
cles de motor (2,1%) i adminis·
tració pública i seguretat social 
(1,9%). 

D’altra banda, la massa sala·
rial del setembre és de 67,6 mi·
lions d’euros, és a dir un 3,1% 
més que el 2014. Per sectors, 
presenta una variació desta·
cadament positiva el sistema 

financer, amb un 15,2%. Altres 
sectors que varien positivament 
són comerç a l’engròs i interme·
diaris del comerç (5,2%), acti·
vitats sanitàries i veterinàries, 
serveis socials (4,8%), activitats 
immobiliàries i serveis empre·
sarials (4%) i indústries manu·
factureres (3,9%). En canvi, han 
registrat variacions negatives 
agricultura, ramaderia, caça i 
silvicultura (7%) i producció i 
distribució d’energia elèctrica, 
gas i aigua (3,4%). D’acord amb 
les dades dels dotze últims me·
sos, la mitjana mensual de la 
massa salarial és de 72,20 mi·
lions d’euros, és a dir un 1,8% 
més que en el mateix període de 
l’any anterior. 

Per últim, el salari mitjà total 
declarat a la CASS per al mes de 
setembre és de 1.949,62 euros, 
que es tradueix en un augment 
de l’1,7% respecte al mateix mes 
de l’any passat. Aquest augment 
és conseqüència, principal·
ment, de la variació positiva 
del sector sistema financer, que 
ha incrementat el salari mitjà 
en un 9,6% respecte del mateix 
mes del 2014. 

La seu de la CASS.

El Govern adjudica la gestió de 
l’Escorxador Nacional a Poltrand

Inscripció oberta per a la 16a 
edició del Taller d’emprenedors

El Govern ha adjudicat la 
gestió dels serveis públics de 
l’Escorxador Nacional d’An·
dorra a l’empresa Poltrand. 
En el concurs realitzat es 
demanava que l’oferta inclo·
gués els costos de prestació 

del servei públic i s’hi afegís 
la valoració de tots els costos 
de manteniment de la instal·
lació, que ara assumeix el 
Govern. Els canvis en el for·
mat del contracte de gestió 
han de permetre més auto·
nomia de l’adjudicatari en 
els processos de gestió de la 
instal·lació alhora que s’alli·
beren recursos del departa·
ment d’Agricultura, segons 
va informar l’executiu.

Del 7 de desembre al 8 de ge·
ner, els interessats poden ins·
criure’s a la 16a edició del Ta·
ller d’emprenedors 2016, que 
tindrà lloc del 14 de gener al 
30 de juny. Per formalitzar la 
inscripció només s’ha d’om·

plir el formulari que es troba 
a la pàgina web www.empre-
nedors.ad i portar·lo perso·
nalment al servei d’Atenció a  
la Petita Empresa, ubicat a la 
planta baixa de l’edifici admi·
nistratiu del Govern, de 8.15 
a 13.30 hores, per fer una  en·
trevista personal de selecció. 
En el moment d’atorgar les 
places —només n’hi ha 25 de 
disponibles—, es donarà prio·
ritat a l’ordre d’inscripció.

Estadística
Redacció Andorra la Vella

Formació
Redacció  Andorra la Vella

Ramaderia 
Redacció Andorra la Vella
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La Micro First Lego League aplega 
una cinquantena d’estudiants
Andorra Telecom considera que el projecte “encaixa” amb la innovació per la qual vol apostar

El Centre de Formació Profes-
sional d’Aixovall va acollir l’es-
deveniment Micro First Lego 
League Andorra Telecom, en el 
qual van participar gairebé una 
cinquantena d’estudiants repar-
tits en vuit equips amb l’objec-
tiu de ser un dels quatre classi-
ficats per representar Andorra 
en la Micro First Lego League 
de Vic i lluitar per un accés a 
la final espanyola de la prova de 
robòtica per a joves que es dis-
puta a tot el món. Dels equips 
participants, formats per alum-
nes de 4t de segona ensenyança 
de l’Escola Andorrana de San-
ta Coloma, Encamp i Ordino 
així com de clubs de robòtica, 
finalment Tecnològics (En-
camp), R2D2 (Ordino), C3PO 
(Encamp) i WALLi (Encamp) 
es van classificar per anar a Vic. 

En l’acte van ser presents el 

ministre d’Educació i Ense-
nyament Superior, Èric Jover, 
i la directora de l’Escola An-
dorrana, Ester Vilarrubla. El 
director de Relacions amb el 
Client i Màrqueting d’Andorra 
Telecom, Carles Casadevall, va 
explicar que aquest és un pro-
jecte que “encaixa” amb la in-
novació per la qual vol apostar 
l’operadora i que l’educació és 
la base per fomentar l’interès 
per la tecnologia. “Això és bo 
per a nosaltres, perquè s’ani-
ran creant enginyers, informà-
tics... És una mica el planter 
d’Andorra Telecom”, va expli-
car Casadevall.

Casadevall va celebrar que 
l’Escola Andorrana hagi deci-
dit fer l’assignatura de robòti-
ca obligatòria, perquè així es 
fomenta la tecnologia i pujarà 
el nivell a les competicions de 
robòtica com la First Lego Le-
ague, un esdeveniment d’abast 
mundial. Enguany, 233.000 
de 80 països s’enfronten en les 
proves proposades per la marca 
de joguines amb el tema de la 

gestió dels residus sota el títol 
Trash Trek. Ho fan en esdeve-
niments locals com el d’Andor-
ra i el de Vic, que donen accés 
a la final espanyola, on es pot 
guanyar un bitllet per a la final 
mundial a Saint Louis, als Es-
tats Units.

L’any passat l’equip andorrà 
més ben classificat va quedar 

tercer en una de les edicions 
catalanes i per tant no va acon-
seguir una plaça en la final es-
panyola, però tot i això va ser 
convidat per Andorra Telecom 
a participar com a voluntari en 
la final de Tenerife. Enguany, 
els quatre primers classificats, 
Tecnològics, R2D2, C3PO i 
WALLi, intentaran aconseguir 

arribar a la final a la prova, que 
se celebra a l’Escola Tècnica 
Superior de Vic el 20 de febrer. 
No obstant això, a Aixovall 
tothom va tenir premi. Ninfa’s 
Team (Ordino) es va empor-
tar el de Valors FLL, Robotex 
(Santa Coloma) el de Creati-
vitat, Robots of Love (Santa 
Coloma) el d’Esperit d’Equip 
i Transformers (Encamp) el 
d’Innovació del Robot. “És un 
projecte d’educació amb cana-
lla i pensem que és bo fomen-
tar l’interès per la innovació, 
per la tecnologia i la robòtica”, 
va insistir Casadevall, que va 
recordar que “potser hi ha algú 
que és molt bo i que no ho sap” 
i que d’aquestes pràctiques “en 
poden sortir nous talents en 
programació, amb imaginació 
en tres dimensions, en mun-
tatge dels robots”... Els nous 
talents es van enfrontar a les 
proves que van voler d’un total 
de dotze, amb diferents puntu-
acions, però totes plantejaven 
problemes de gestió de residus 
portats a una escala petita.

L’esdeveniment, al Centre de Formació Professional.             agències

Tecnologia
Agències Andorra la Vella

La targeta solidària de MoraBanc 
incrementa els beneficiaris 

El projecte de targetes solidà-
ries de MoraBanc continua 
creixent i aquest cinquè any 
de vida ha aconseguit el rècord 
de recaptació, i a més i de cara 
a aquest 2016 arribarà a dues 
noves entitats: Cooperand i 
Bomosa. Així, aquest any s’han 
recollit 141.838 euros, que 
s’han repartit entre deu enti-
tats, que han rebut els xecs cor-
responents. El director general 
de MoraBanc, Joan Carles Sas-
plugas, va posar en relleu en 
l’acte de lliurament dels xecs 
l’increment de les donacions i 

de les entitats beneficiàries i el 
fet que el 47% de les targetes de 
l’entitat tinguin activada l’opció 
de ser solidària, la qual cosa 
demostra, segons va afegir, la 
“sensibilitat dels clients” i tam-
bé l’esforç de la xarxa d’oficines 
“per empènyer aquest projecte”. 
Al llarg d’aquests cinc anys de 
vida del programa s’ha acon-
seguit recaptar 547.612 euros, 
mitjançant les aportacions i 
els arrodoniments dels clients, 
una quantitat que és doblada 
pel banc, que en total aquest 
any ha donat 70.919 euros. 
Entre les entitats beneficiàries 
hi ha l’Escola Especialitzada 
Nostra Senyora de Meritxell, 
Unicef, Càritas, AINA, Inter-
mon, La Gavernera, Infants del 
Món, Ibo Àfrica, Mans Unides 

i la Fundació Clara Rabas-
sa, que s’ha incorporat aquest 
any. Sasplugas va recordar que 
quan el projecte va començar a 
caminar eren cinc les entitats 
beneficiàries i ara aquesta xifra 
ja és el doble i, a més, aquest 
any encara creixerà més amb 
les dues noves incorporacions 
esmentades. 

Així, i pel que fa a les noves 
entitats que se sumen a la inici-
ativa, des de Cooperand Carla 
Riestra posava en relleu que 
destinaran els diners a formar 
els voluntaris que a partir de 
l’estiu viatjaran per cooperar 
en alguns dels projectes que 
l’entitat duu a terme a Bolívia, 
i que se centren especialment 
en la reinserció sociolaboral. 
Pel que fa a Bomosa, dóna su-

port al jove voluntariat lector, 
un grup de joves que visiten 
els padrins per dedicar-los 
una estona de lectura. Dos dels 
voluntaris van explicar que 
el projecte va néixer com una 
prova pilot que ha anat creixent 
i ara ja implica els tres sistemes 
educatius del país. Les asso-

ciacions que van rebre el xec 
van mostrar el seu agraïment 
i algunes fins i tot van concre-
tar a què destinaran els diners. 
Així, mossèn Ramon Rossell,   
d’AINA, va indicar que s’arre-
glarà el camp d’esports i que 
l’any passat es van dedicar els 
diners a comprar matalassos.

La targeta solidària té ara deu associacions beneficiàries. agències

Bancs
Redacció Andorra la Vella
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La interconnexió de 225 kV amb 
França es posa en funcionament 

Becier Vehicles posa a la venda
a Andorra el Renault Talisman

La interconnexió entre An·
dorra i França que permet 
augmentar la capacitat d’im·
portació d’energia elèctrica 
va entrar en funcionament 
a mitjans del passat mes de 
desembre després de quinze 
anys de gestació del projecte. 
El director general de FEDA, 
Albert Moles, va posar en re·
lleu que amb aquesta línia de 
225 kV, que connecta l’estació 
transformadora i repartidora 
(ETR) de Grau Roig i l’Ospita·
let i que ha tingut un cost de 
40 milions d’euros, a banda 
de la quantitat d’energia que 
es pot importar es guanya en 
“qualitat” i es continua amb la 
política d’oferir el millor preu 
als usuaris.

Gràcies a aquesta intercon·
nexió es garanteix la capacitat 
d’alimentar el país d’energia 
elèctrica tant des del costat 
francès com des d’Espanya, és 
a dir que encara que hi ha gués 
un incident en un dels dos cos·
tats el Principat podria rebre 
subministrament de l’altre 
sense cap problema, segons va 
detallar Moles. A més, aquest 
projecte garanteix el submi·
nistrament per als “propers 30 
anys”, segons va explicar el di·
rector d’Operacions de FEDA, 

Vicenç Jorge. Al llarg d’aquests 
quinze anys de projecte s’han 
dut a terme un seguit de tre·
balls, entre els quals la cons·
trucció d’una línia de 5.500 
metres que se subjecta amb 23 
pilones i que transcorre paral·
lela al riu Arieja per territori 
andorrà, passant per la nego·
ciació amb les empreses sub·
ministradores i la construcció 
de l’estació transformadora de 
Grau Roig. Tal com va destacar 
Jorge, ha estat una obra “de 
gran envergadura i transcen·
dència històrica”.

Moles va destacar que 

aquest projecte d’interconne·
xió s’emmarca en la línia es·
tratègica de la companyia de 
mantenir la “competitivitat 
de l’energia” tenint en compte 
tres factors, com són el preu, 
la qualitat i el servei. Una línia 
que es complementa amb la 
voluntat de produir cada vega·
da més energia al país i diver·
sificar els serveis. D’aquesta 
manera, va incidir que amb 
la posada en marxa d’aques·
ta interconnexió es fa un salt 
important en l’increment de 
la “qualitat i la seguretat del  
subministrament”.

Becier Vehicles ha posat a la 
disposició del públic andor-
rà, al seu concessionari Re-
nault, l’últim llançament de la 
marca: el Talisman. Es tracta 
d’una gran aposta per la se-
ducció i el confort, segons ha 
posat de manifest la mateixa 
empresa. Aquest és un cot-
xe dissenyat des d’un full en 
blanc i fet per conquistar tot el 
mercat europeu. Un cotxe que 
per les seves dimensions obre 
un nou segment dins la mar-
ca: 4,85 metres de llarg i 1,87 
metres d’ample. Està construït 
sobre la base modular o plata-
forma que ja utilitzen el Kad-
jar i l’Espace. Un nou projecte 

que la marca francesa valora 
en una inversió de més de 420 
milions d’euros.

Els enginyers de Renault 
han equipat el Talisman amb 
nombroses tecnologies inno-
vadores: gràcies a Multisen-
se és possible triar la manera 
de conducció més adaptada i 
personalitzar l’ambient a bord, 
i amb R-LINK 2 ja és possible  
gaudir del millor multimèdia 
aplicat al món de l’automòbil.

El Renault Talisman ofereix 
nombrosos equipaments de 
seguretat activa i passiva. Les 
seves ajudes a la conducció 
(ADAS) de nova generació, 
com el regulador de velocitat 
adaptatiu, l’alerta de distància 
de seguretat o el Head-up Dis-
play, acompanyen el conduc-
tor en tots els seus trajectes. 

Un cotxe pensat per a pro-
fessionals. 

Albert Moles i Vicenç Jorge durant la presentació. jonathan gil

Energia
Redacció Andorra la Vella

Vehicles
Redacció Andorra la Vella

Dormity.com posa en marxa
un segon punt de venda al país

La bona acollida que va te-
nir la marca Dormity.com a 
Andorra ha portat a repetir 
l’experiència, obrint un se-
gon punt de venda al país. El 
nou establiment està situat a 
prop del primer encara que 
en aquesta ocasió la super-
fície comercial és de més del 
doble (285 m2) i ocuparà la 
cantonada de l’avinguda Car-
lemany 34, també a Escaldes-
Engordany. Amb aquest nou 
punt de venda, la cadena de 
descans Dormity arriba als 
42 establiments a Espanya i 
Andorra.  Només l’any 2015 
s’han inaugurat nou punts de 

venda, concretament a Cata-
lunya, el País Basc i Andorra. 
Segons David Sánchez, funda-
dor i director general de Dor-
mity.com, de cara al 2016 “el 
nostre objectiu és seguir am-
pliant la presència a Espanya 
amb una desena més d’ober-
tures, però no ens obsessiona 
créixer, volem consolidar-nos 
bé en cada comunitat autòno-
ma”. L’empresa està analitzant 
l’entrada a la comunitat autò-
noma de Madrid. 

La primera botiga de Dor-
mity.com al país està situada 
al nucli comercial andor-
rà, concretament al centre 
comercial Illa Carlemany. 
L’empresa contractarà dues 
persones i ha fet una inver-
sió propera als 200.000 euros 
entre llicències d’explotació i 
reformes del local.  

Descans
Redacció Andorra la Vella

El Talisman és una aposta per la conducció i el confort.

Andorra Telecom duplica la velocitat 
de la xarxa 3G de telefonia mòbil

Andorra Telecom ha duplicat 
en el darrer mes la velocitat 
de la xarxa 3G, de manera 
que si fins ara la velocitat es-
tàndard de baixada de dades 
era de 21 Mbps (megabits per 
segon) amb els canvis intro-
duïts s’ha passat a 42 Mbps. 
Andorra Telecom assenyala 
en un comunicat que els usu-
aris no hauran d’efectuar cap 
canvi en la configuració dels 
seus dispositius mòbils. No-
més han de tenir present que 
hi ha aparells que no supor-
ten aquesta velocitat de des-
càrrega ja que tan sols arriben 

als 14 o els 21 Mbps. 
Andorra Telecom ha re-

cordat que els recursos de te-
lefonia mòbil són compartits 
pels usuaris que naveguen 

per internet des del mòbil per 
la mateixa zona. Això com-
porta que en zones amb un 
volum molt elevat de termi-
nals simultanis la velocitat es 
redueixi, mentre que en àrees 
menys concorregudes s’in-
crementi. De forma general, 
amb 21 Mps, els usuaris de 
3G navegaven a una mitjana 
de 2 Mbps. Els nous canvis 
permeten assolir un incre-
ment notable de capacitat de 
descàrrega, que pot arribar als 
10-12 Mbps. 

En els treballs s’han prio-
ritzat les zones amb més con-
currència d’usuaris com són 
el centre urbà de totes les par-
ròquies. Han tingut una du-
rada total de sis mesos i han 
comportat una inversió de 
177.000 euros.

La velocitat s’ha incrementat.

Tecnologia
Redacció Andorra la Vella
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El Centre Superior d’Hoteleria del 
Mediterrani oferirà cinc formacions

Andbank formalitza una aliança 
amb Sigma Investment House

El Centre Superior d’Hotele-
ria del Mediterrani, que obrirà 
portes el proper mes de setem-
bre a Sant Julià de Lòria, ofe-
rirà un total de cinc formaci-
ons de grau mitjà i superior. 
Així ho va donar a conèixer  
el ministre d’Educació i Ense-
nyament Superior, Èric Jover, 
durant la seva compareixença 
davant la comissió legislativa 
d’Educació, Recerca, Cultura i 
Esports. Concretament, s’ofe-
riran formacions de grau mitjà 
de forneria, pastisseria i confi-
teria; de serveis en restauració i 
també de cuina i gastronomia. 
També s’impartirà una forma-
ció de grau superior de direc-
ció de cuina i una formació 
superior de serveis de restau-
ració. Jover va deixar clar que 

l’objectiu és que aquestes noves 
formacions no representin una 
competència per a les que ja fa 
anys que ofereix el Liceu Com-
te de Foix en l’àmbit de l’hosta-
leria i la cuina. En aquest sen-
tit, va explicar que es va instar 
els responsables del Centre 
Superior d’Hoteleria del Me-
diterrani que es posessin en 
contacte amb els del Liceu per 

veure de quina manera “es po-
den complementar i no fer-se 
competència”. El ministre va 
assegurar que “vigilarem” que 
això no passi, tot i que es va 
mostrar convençut que el pú-
blic al qual van dirigits els dos 
centres és molt diferent, ja que 
el de Sant Julià estarà més en-
focat a “atreure estudiants de 
fora del país”.

Andbank ha formalitzat una 
aliança estratègica amb la 
boutique d’inversió israeliana 
Sigma Investment House a 
través de l’adquisició del 60% 
del negoci de la companyia. 
Aquesta operació confirma 
l’aposta de l’entitat andorrana 
pel mercat israelià i per l’equip 
executiu de Sigma. Sigma In-
vestment House, presidida 
per Dan Galai (un dels crea-
dors de l’índex de volatilitat 
VIX i guanyador del prestigi-
ós premi Pomerantz), és una 
boutique d’inversió amb una 
àmplia trajectòria al mercat 
que ofereix una extensa gam-
ma de solucions financeres 
innovadores, segons es va in-
dicar des d’Andbank. Sigma 
gestiona carteres d’inversió 
per a clients privats, compa-

nyies i inversors institucio-
nals, a més d’oferir serveis 
d’assessorament en el mercat 
de banca privada. 

Els actius sota gestió de 
Sigma arriben al voltant de 
3,2 bilions de NIS (uns 750 
milions d’euros). L’entrada 
al mercat d’Israel a través 
de Sigma s’emmarca en la 
consolidació de l’estratègia 
d’Andbank, basada en la di-
versificació geogràfica. Ri-
card Tubau, director general 
d’Andbank, considera que 
“Israel és un centre estratègic 
amb un enorme potencial”.

Empreses

FEDA comença una nova etapa 
gràcies al nou marc legal en marxa 

El Llibre Blanc de l’Energia, 
amb la llei de FEDA que està 
actualment a tràmit parla-
mentari i que impulsarà un 
nou marc legal, i la posada en 
marxa de la central de coge-
neració de Soldeu marcaran 
el futur de Forces Elèctriques 
d’Andorra (FEDA). Així ho 
va indicar el director gene-
ral, Albert Moles, en fer el 
balanç del 2015 i la previsió 
per al 2016, en què va asse-
nyalar que ha estat un any de 
finalització de projectes que 
han d’obrir la porta a un futur 
millor. Mirant al futur, la in-
troducció de la llei de FEDA, 
tal com va assenyalar Moles, 
comportarà el principal can-
vi en la parapública en aquest 
futur immediat. Quant al fi-
nançament de projectes d’efi-
ciència energètica i energies 
renovables, s’obriran al capi-
tal privat, fet que en permetrà 
accelerar el desenvolupament 
i la finalització. 

Precisament, dels projectes 

enllestits al llarg del 2015, el 
canvi de la vàlvula de capça-
lera d’Engolasters, la cons-
trucció de la nova línia d’al-
ta tensió amb França, que ja 
està operativa, i la construc-
ció de la primera xarxa de 
calefacció urbana, que des de 
la parapública es va avançar 
que entrarà en funcionament 
“l’estiu vinent”, van ser les 
fites assolides per la parapú-
blica aquest darrer any més 
destacades per Moles. Unes 
millores encaminades a ser 

més competitius, tant en preu 
com qualitat, i que han de 
permetre oferir el millor ser-
vei als clients.

Respecte a les dades del 
2015, cal destacar que hi ha 
hagut un increment de l’ener-
gia elèctrica, en concret de 
l’1,3%. S’ha passat dels 565,7 
GWh del 2014 a 573,3 GWh. 
Unes dades en què, com va 
assegurar el director de la 
parapública, queda reflec-
tida l’aturada que va patir la 
central d’Engolasters al mes 

d’agost, que si no s’hagu-
és produït “estaríem parlant 
d’entre 15 i 20 milions de kV 
més” i no dels 85 milions de 
kV en què acabarà. 

Una xifra que hauria supo-
sat una dada històrica, però 
amb la qual no s’obsessionen 
ja que coneixen perfectament 
quins són els límits de pro-
ducció de la central i que, en 
part, també està motivada per 
la quantitat de pluja que cau i 
la forma com cau. Pel que fa 
a l’energia, Moles va indicar 
que del total d’energia consu-
mida un “83% és importada”, 
mentre que el 17% és produc-
ció pròpia.

Forces Elèctriques d’An-
dorra (FEDA) havia registrat 
fins al mes de novembre un 
temps d’interrupció del ser-
vei de només 4,56 minuts per 
client, una xifra que repre-
senta pràcticament la meitat 
respecte a la de l’any anteri-
or i que és la més baixa dels 
darrers quinze anys. Tot i 
que l’any no havia acabat, es 
tracta d’una xifra que es va 
calcular extrapolant les dades 
de les avaries de l’any passat 
quan faltaven molt pocs dies 
per acabar l’exercici. 

El director general de FEDA, Albert Moles.                        jonathan gil

L’UdA obre la 
matrícula per als 
estudis virtuals

La Universitat d’Andorra ja 
ha obert el període de pre-
inscripció per a estudiants 
de nou accés als estudis vir-
tuals de primer i de segon 
cicle. Els alumnes es poden 
matricular en el bàtxelor en 
administració d’empreses, 
en comunicació, en dret, en 
humanitats, en informàtica 
i en llengua catalana, a més 
del màster en administració 
d’empreses (MBA) i en en-
ginyeria informàtica. L’UdA 
també ofereix per al nou any 
2016 quatre cursos d’actua-
lització virtuals amb con-
tinguts específics d’Andorra 
que es poden cursar indivi-
dualment: curs d’actualitza-
ció en Constitució i altres 
fonts del dret d’Andorra, en 
didàctica de la llengua ca-
talana, en dret públic d’An-
dorra i en patrimoni cultu-
ral d’Andorra. El període de 
preinscripció per als bàtxe-
lors i màsters en modalitat 
virtual està obert fins al 31 
de gener, i per als cursos 
d’actualització virtuals està 
obert fins al 15 de febrer.

Energia
Redacció Andorra la Vella

Formació
Redacció Andorra la Vella

Bancs
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Formació
Redacció Andorra la Vella

Èric Jover a la comissió legislativa d’Educació.                  jonathan gil

La seu d’Andbank. 



gener 2016 CRÒNICA     15

Andorra imposa condicions 
més estrictes per retirar fons

El Govern i els germans Cierco 
intercanvien retrets per BPA

L’adopció, per part del sistema 
financer andorrà, de la Llei de 
cooperació internacional de 
lluita contra el blanqueig de 
capitals, comportarà canvis 
importants en l’operativa d’in·
grés i retirada de fons superi·
ors als 10.000 euros. Aquestes 
operacions requeriran, a par·
tir del proper 1 de gener del 
2016, que siguin declarades a 
la duana andorrana mitjan·
çant un formulari de declara·
ció de transport transfronterer, 
del qual hauran de conservar  
còpia. 

Les exigències són més grans 
en el cas d’operacions en efectiu 
superiors als 100.000 euros (o 
que en l’anual acumulat el titu·
lar superi els 250.000 euros). en 
aquest cas, a més de la corres·
ponent declaració duanera, les 
operacions hauran de ser vali·
dades per un membre de l’alta 
direcció de l’entitat financera. 
el titular de l’operació haurà 
de guardar també el document 
que acredita que el moviment 
no és sospitós d’estar relacionat 
amb blanqueig de diners.

Aquesta operativa va ser 
publicada el dia 3 de desem·
bre passat per la Unitat d’Intel·
ligència Financera d’Andorra, 
un organisme independent del 
govern del Principat. Països 
com Suïssa ja utilitzen aquest 
procediment, que és conside·

rat pel sector financer andorrà 
com un pas més en la “nor·
malització”. Fonts bancàries 
admeten que pot ocórrer que 
hi hagi gestors que utilitzin 
aquests requisits per alentir els 
reintegraments. “S’ha donat el 
cas a Suïssa. Però és absurd. 
el nostre negoci es basa en la 
confiança, i fer·ho seria un mal 
càlcul a mitjà termini.” L’entra·
da d’aquesta nova regulació va 
paral·lela a la implementació 
del conveni sobre la doble im·
posició entre espanya i Andor·
ra, que també entra en vigor 
al gener. La conseqüència més 
rellevant d’aquesta legislació és 
l’agilitació d’informació a re·
queriment d’un jutge.

Contràriament, l’intercan·
vi informàtic d’informació es 
deixa per més endavant, per 
al gener del 2018. Andorra ad·
dueix per a això que la banca 
necessita aquest període per 
adaptar els seus protocols de 
funcionament. en aquest con·
text, també, s’ha especulat amb 

l’existència de fons de residents 
espanyols que no van acudir a 
la regularització fiscal aprova·
da pel ministre Cristóbal Mon·
toro el 2014. no obstant això, 
malgrat l’existència de casos 
individuals, bufets barcelo·
nins han precisat que es tracta 
de sumes petites. Les últimes 
dades en poder d’Hisenda in·
diquen que han aflorat patri·
monis a l’exterior per import 
de 124.000 milions d’euros. 
D’aquests, només 4.000 mili·
ons són andorrans.

el sistema financer es re·
cupera també lentament de la 
intervenció de BPA el mes de 
març passat per la seva relació 
amb operacions de blanqueig 
de diners i a instàncies del 
Tresor dels estats Units. L’ope·
rativa de fons a BPA segueix 
restringida a operacions per 
un màxim de 2.500 euros set·
manals. La venda en subhasta 
de BPA (o de la seva successo·
ra una vegada sanejada, Vall 
Banc) porta cert retard. 

el govern d’Andorra i els 
germans Cierco —accionis·
tes majoritaris de BPA— s’han 
llançat retrets públics pel cas 
de l’entitat financera, aboca·
da a la desaparició després 
d’una alerta dels estats Units 
per presumpte blanqueig de 
capitals per a organitzacions 
criminals internacionals. en 
roda de premsa de final d’any 
sobre balanç de govern, el 
ministre de Finances, Jordi 
Cinca, va afirmar dimarts que 
“no és acceptable que algú, per 
defensar els seus interessos 

ben legítims, ho faci atacant 
directament l’estat Andorrà, 
la seva perdurabilitat i la seva 
estabilitat”. Va reconèixer que 
les persones tenen “tot el dret 
de defensar els seus interessos 
i els d’altres ciutadans”, però no 
atacant directament l’estat, i 
va alertar que, si cau el sistema 
financer, cau el país. Així, feia 
referència implícita als ger·
mans Cierco i a un dels seus 
advocats, el president de Soci·
aldemocràcia i Progrés (SDP) 
i excap de govern d’Andorra, 
Jaume Bartumeu. els germans 
Cierco van respondre després 
en un comunicat que mante·
nen el seu “ferm compromís 
amb Andorra i amb la voluntat 
de trobar una solució dialoga·
da” a la crisi oberta a BPA. 

Una oficina de Banca Privada d’Andorra.                

Bancs
lavanguardia.com (21-12-2015)

Bancs
Yahoo Finanzas (23-12-2015)

recull de premsa

Llum verda al pla director de 
l’aeroport de la Seu d’Urgell

La comissió de Política Ter·
ritorial i Urbanisme de la 
generalitat de Catalunya ha 
donat llum verda aquest di·
vendres al pla director urba·
nístic de l’aeroport Andorra·
la Seu d’Urgell, que preveu 
fins a catorze hangars, se·
gons ha informat la conse·
lleria i de Territori i Soste·
nibilitat de la generalitat en 
un comunicat.

el conseller de Territori i 

Sostenibilitat de la genera·
litat, Santi Vila, ha presidit 
la comissió, que ha aprovat 
el pla, que també preveu 
edificacions per a activitats 
complementàries i la millora 
dels accessos de la carretera 
n·260 i la local que uneix la 
infraestructura amb Aravell.

L’aeroport Andorra·la 
Seu d’Urgell està situat en 
terrenys corresponents als 
termes municipals de Mont·
ferrer i Castellbò i ribera 
d’Urgellet, i va ser inaugurat 
el 29 de juliol de 1982, i va 
funcionar amb regularitat 
per a aviació comercial fins 
al 1984.

Transport
diariolleida.com (18-12-2015)

· Tot tipus de tràmits per a les RESIDÈNCIES SENSE ÀNIM DE LUCRE.
· Passaports, permisos, immigració i tota mena de gestions administratives.
· Constitució de societats a Andorra i a l’estranger.
· Tot tipus de tràmits de comerç, contractes, demandes i sol·licituds diverses.
· Servei de comptabilitat.



• Prevenció dels riscos laborals
• Vigilància mèdica
• Plans d’emergència i autoprotecció
• Formació nivell bàsic (50h) en seguretat i 

salut
• Implantació i assessorament normes ISO
• Comerç excel·lent
• Càlcul empremta carboni
• Auditories internes

PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

• Control de qualitat obra nova
• Organisme d’inspecció i control
• Organisme de control mediambiental
• Rehabilitació 
• Efi ciència energètica
• Auscultacions murs ancorats
• ITE’s
• Metrologia balances i sortidors 

hidrocarburs
• Proves d’estanqüeitat dipòsits hidrocarburs

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB VOSTÈS ÉS LA QUALITAT T 741285




