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Selecció i formació.
Coaching personal i empresarial.
Gestió laboral.

Serveis comptables i �scals. Gestió de marques.

Inversions estrangeres.
Residències.

Pàg. 4

La Uifand rep durant el 2015 un 66,6% més 
d’operacions sospitoses que l’any anterior

Els 21 expedients enviats a la Batllia sumen 55,2 milions d’euros amb possibilitat d’embargament

Pàg. 3

El Govern estima que els vi-
sitants atrets per l’espectacle 
del Cirque du Soleil Scalada 
Vision van deixar a l’estiu 20,4 
milions d’euros a Andorra,  
2,5 milions més que l’any 
passat. Segons el ministre de 
Turisme i Comerç, Francesc 
Camp, la despesa ha passat de 
105 a 111 euros per persona i 
dia, fet que la situa com la més 
elevada de les quatre edicions 
celebrades fins ara. Camp va 
atribuir aquest increment a la 
millora de la situació econòmi-
ca als països de l’entorn, França 
i sobretot Espanya, que és d’on 
prové el gruix de públic que ve 
a veure la representació. 

Pàg. 5

Les autoritzacions de treball 
per a la temporada d’hivern 
s’incrementen un 3,8 per cent
Les autoritzacions de treball 
per a la temporada d’hivern 
han crescut el 3,83% respecte 
de l’any passat. Les que més 
s’incrementen són les desti-
nades als hotels a peu de pis-

tes, que augmenten l’11,76% 
després de la demanda regis-
trada fa un any i les peticions 
de la patronal. La quota glo-
bal per a la temporada és de 
3.281 autoritzacions.

Pàg. 6

Andorra i Aragó 
volen estrènyer 

lligams en l’àmbit 
econòmic

Pàg. 11

L’hoteleria registra 
l’ocupació més 

elevada al setembre 
des del 2011

Pàg. 13

Andorra Telecom 
inverteix 27,3 

milions d’euros  
durant el 2015 

jonathan gil

L’impacte del Cirque 
du Soleil aquest 
estiu ha estat de  
20,4 milions d’euros

Pàg.10

El consum experimenta 
una caiguda del 4 per cent en 
el primer semestre de l’any
L’economia andorrana con-
tinua patint i un dels factors 
que n’impedeixen la recupe-
ració és la debilitat del con-
sum intern. Així es posa de 
manifest en la recaptació de 

l’impost general indirecte 
(IGI) del primer semestre de 
l’any, que ha caigut un 4,17%. 
Així, s’ha liquidat 57,4 mili-
ons d’euros, mentre que l’any 
passat van ser 59,9 milions.
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El Govern estima que els vi-
sitants atrets per l’espectacle 
del Cirque du Soleil Scalada 
Vision van deixar a l’estiu a 
Andorra 20,4 milions d’euros,  
2,5 milions més que l’any pas-
sat. Segons va explicar el mi-
nistre de Turisme i Comerç, 
Francesc Camp, la despesa ha 
passat de 105 a 111 euros per 
persona i dia, fet que la situa 
com la més elevada de les qua-
tre edicions celebrades fins 
ara. Camp va atribuir aquest 
increment a la millora de la 
situació econòmica als països 
de l’entorn, França i sobretot 
Espanya, que és d’on prové el 
gruix de públic que ve a veure 
la representació. Així mateix, 
s’ha crescut en nombre d’es-
pectadors, que han arribat a 
105.000.

A més a més, el ministre 
va destacar que la despesa 
global feta al Principat puja a 
21,9 milions d’euros (tenint en 
compte el que van deixar els 
espectadors a Andorra, la des-
pesa de logística i del Cirque 
du Soleil i l’impacte als mit-
jans), 2 milions d’euros més 
que l’any passat. Restant-ne 
els 2,7 milions que costa l’es-
deveniment, l’impacte econò-
mic net de Scalada al país és 
de 19,2 milions d’euros. Da-
vant d’aquestes xifres, Camp 
va subratllar que “la inversió 
que fem té un retorn unes vuit 
vegades superior”. En aquest 
sentit va apuntar que aquesta 
és “un ràtio molt bona” i que 
espera continuar en aquesta 
línia els propers anys. 

Les representacions van 
assolir una ocupació mitjana 
del 95%. La majoria dels es-
pectadors, un 82,4%, són pú-
blic forà, principalment d’Es-
panya (71%). En segon lloc hi 
ha els andorrans (17,6%). De 
l’enquesta que es realitza entre 
aquests se n’extreu que el ni-
vell de satisfacció de Scalada 

Vision és del 8,8, el mateix que 
l’any passat. Els andorrans, 
però, són els més crítics, amb 
un 8,4. Un dels aspectes més 
ben valorats és el fet que l’es-
pectacle se celebri en un re-
cinte cobert, mentre que un 
punt a millorar és la visibilitat 
(que obté notes de 7,7 entre el 
públic a peu dret i del 8,8 en-
tre el que està a les grades). 

A banda, el ministre de 
Turisme va subratllar que el 

54% dels espectadors han 
vist el Cirque du Soleil a An-
dorra per primer cop. Camp 
considera que és un aspecte 
important que passats quatre 
anys “aconseguim captar nous 
turistes”. També cal assenyalar 
que del públic que ve de fora, 
un 84% dorm almenys una 
nit al Principat. La mitjana 
de pernoctacions és de 2,3 i 
s’allotgen principalment a An-
dorra la Vella (41,7%) i Escal-

des-Engordany (17,3%) i, en 
tercer lloc, a Canillo (12,6%).

En l’enquesta també s’ob-
serva que el 77% del públic es-
tranger va tenir com a princi-
pal motiu per venir a Andorra 
el Cirque du Soleil. Així, dels 
250.000 turistes que van en-
trar al juliol al Principat, un 
22% ho van fer motivats per 
l’espectacle. Camp va destacar 
que l’èxit d’afluència aquest 
estiu ha estat la combinació 

de Scalada Vision i el Tour de 
França.

A l’últim, el ministre va ex-
plicar que encara estan valo-
rant si es tira endavant l’edifici 
multifuncional, una decisió 
que es prendrà abans de finals 
d’any. Ara s’està recollint in-
formació sobre els costos de 
construcció i una cartellera 
estable, una demanda que el 
sector reclama, va recordar, 
un fet de què es va mostrar 
satisfet.

AIgües bRAves
D’altra banda, el Govern con-
sidera que els comuns haurien 
d’absorbir part de la inversió 
que es farà per posar en mar-
xa el parc urbà d’aigües braves 
que es vol habilitar al riu Va-
lira. El ministre de Turisme 
va destacar que si bé és cert 
que el riu és competència de 
l’executiu, el projecte benefi-
ciarà unes certes parròquies. 

Per això creu que Escaldes-
Engordany, Andorra la Vella 
i Sant Julià de Lòria hi hauri-
en de participar en funció de 
l’impacte que pot tenir aquest 
nou atractiu. Camp va expli-
car que aquest mes mantindrà 
una reunió amb els cònsols i 
l’empresa que ha fet l’estudi 
per veure si el riu és navegable 
i les obres que hi cal fer.

Tot seguit s’haurà de veure 
de quin pressupost es dispo-
sa i analitzar si tot el projecte 
es pot impulsar l’any que ve o 
si s’haurà de fer en dos anys. 
Camp es va mostrar opti-
mista respecte de la viabilitat 
d’aquesta iniciativa. “Crec que 
[pel riu] s’hi podrà navegar, 
encara que potser no en tots 
els trams”, va declarar el titu-
lar de la cartera de Turisme.

Turisme
Redacció Andorra la Vella

Tema del mes
L’impacte del Cirque du Soleil 
és de 20,4 milions el darrer estiu
La despesa mitjana per persona i dia dels visitants s’ha incrementat de 105 a 111 euros

1 nit o més 

Cap nit 

   

 
 Quantes nits va dormir a Andorra?

 
A quina parròquia d’Andorra va dormir?

 

Mitjana nits
 

Valoració dels espectadors - Espectadors de fora d’Andorra  

 

78,0% 80,4% 84,5% 84,0% 

22,0%
 

19,6% 15,5% 16,0% 

2013 2014 2015 2016
0,4% 

1,5% 

4,6% 

5,4% 

6,4% 

10,2% 

12,6% 

17,3% 

41,7% 

Altres

Pas de la Casa

Ordino

Sant Julià de Lòria

Encamp

La Massana

Canillo

Escaldes-Engordany

Andorra la Vella

2,3               2,4               2,3               2,3               

172.752 174.048 174.580 177.637 

216.965 
250.335 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impacte entrades de turistes 

Entrades de turistes Juliol*
   

 

 

20.299  

38.186  
50.472  

 

76,7% 
73,8% 

75,6% 

11,2%   

155.058  139.452 
166.493 

195.506 

19.522  38.185  

50.472  

54.829  

2013 2014 2015 2016

174.580 177.637 

216.965 

250.335 

 

21,5% 23,3%  21,9%

 +0,8%
 +0,3%

+1,8%
+22,1%

+15,4%

Turistes Scalada és el principal motiu de visita a Andorra

Resta de turistes juliol 2016

El retorn és vuit 
vegades superior 
a la inversió, 
segons Camp 

* Font: Departament d’Estadística del Govern d’Andorra.
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L’activitat de la Unitat 
d’Intel·ligència Financera 
(Uifand) ha continuat 
augmentant el 2015 respecte 
del 2014, segons reflecteix 
la memòria presentada 
públicament. Així, les 
declaracions d’operacions 
sospitoses han passat de 36 el 
2014 a 60 el 2015, un increment 
del 66,67% que el cap de la 
unitat, Carles Fiñana, atribueix 
a “una major conscienciació” 
dels sectors privats, sobretot 
els obligats financers, ja que 
52 d’aquestes declaracions 
eren de bancs, tot i que va 
remarcar el fet que aquestes 
denúncies també han vingut 
d’advocats, comptables o altres 
subjectes obligats no financers. 
També creix la cooperació 
internacional, que ha passat 
de 33 peticions a 48 el 2015. 
A més, els expedients que han 
estat tramesos a la Fiscalia, un 
total de 21 enfront dels 25 del 
2014, sumen 55,2 milions amb 
possibilitat d’embargament 
quan el 2014 en van ser 6,1. 
A més a més, aquestes dades 
també mostren un increment 
de la cooperació nacional, amb 
l’Institut Nacional Andorrà de 
Finances (INAF) que passen 
de set col·laboracions el 2014 a 
30 el 2015.

Fiñana va presentar la me-
mòria de la Uifand, que reflec-
teix un increment destacat de 
les declaracions d’operacions 
sospitoses. Aquestes passen de 
36 el 2014 a 60 el 2015, la qual 
cosa representa un augment 
del 66,67%. Fiñana va destacar 
que aquest increment ve donat 
per “una major conscienciació” 
dels sectors privats, especial-
ment els obligats financers, és 
a dir, bancs, dels quals prove-
nen 42 d’aquestes declaracions. 
Però a més a més de les entitats 
financeres, Fiñana va remar-
car el fet que cada cop hi hagi 
subjectes obligats no financers, 

com comptables o advocats, 
que fan aquestes declaracions 
de sospita. 

Un altre apartat que també 
experimenta un increment no-
table respecte de l’any 2014 és el 
volum de diners que es poden 
arribar a embargar fruit dels 
expedients que s’han tramès a 
la Justícia, 21, i que es pot ele-
var a 55,2 milions enfront dels 
6,1 milions que es van calcular 
el 2014 dels 25 expedients tra-
mesos. 

També s’ha incrementat les 
peticions de cooperació in-
ternacional que passen de 33 
el 2014 a 48 el 2015, 41 de les 
quals d’altres entitats cap a la 
Uifand i set a la inversa. També 
creix la cooperació nacional, 
que passa de set assumptes el 
2014 a 30 el 2015 totes de l’Ins-

titut Nacional Andorrà de Fi-
nances (INAF). 

Fiñana va manifestar que el 

2015 “ha estat un any singular 
no només per BPA” sinó per 
totes les novetats en matèria de 
lluita contra el blanqueig que 
han estat “moltes”. Així, va po-
sar  en relleu que l’any passat es 
va concloure la quarta avalua-
ció del Moneyval “amb nota” i 
que des del setembre del 2015 
es troba en marxa la cinquena 
ronda que suposarà de cara al 
març del 2017 la visita d’un 
equip avaluador. Un dels ser-
rells pendents, segons va des-
tacar Fiñana, és l’adequació de 
la llei d’assegurances que ja es 
troba en tràmit parlamentari 
i també ha remarcat les noves 
recomanacions que es deriven 
del GAFI i que s’hauran de 
“tenir en compte” o aspectes 
lligats amb l’Acord Monetari, 
com són la transposició de la 

normativa referida al bloqueig, 
embargament i confiscació 
dels instruments procedents 
del crim o la coneguda com a 
quarta directiva i que tracta, 
entre altres dels PEP nacionals, 
la responsabilitat penal de les 
persones jurídiques. I, de ma-
nera paral·lela, es treballa en 
un estudi nacional de risc del 
país, que neix d’una recoma-
nació del GAFI, un “punt de 
partida” important tal com ha 
manifestat Fiñana, de la cin-
quena avaluació i que ha de 
servir per analitzar els riscos 
en els diferents sectors pel que 
fa al blanqueig per poder-ho 
mitigar o rebaixar. Aquest es-
tudi ha d’estar conclòs aquest 
mes de novembre i ha de su-
posar mesures per a cadascun 
dels riscos identificats.

Memòria
Redacció Andorra la Vella

La Uifand rep durant el 2015  un 
66,6% més d’operacions sospitoses
Els 21 expedients enviats a la Batllia sumen 55,2 milions amb possibilitat d’embargament

Actualitat

BALANÇ DE TREBALL GENERAT I EFECTUAT A LA UIFAND
-ANY 2014-

BALANÇ DE TREBALL 
GENERAT

I EFECTUAT A LA UIFAND
-ANY 2015-

EvoLUCIó
%

CoNCEpTE NoMBRE oBsERvACIoNs NoMBRE oBsERvACIoNs

DOS rebudes 36 - 60 - 66,67%

Expedients a iniciativa de la Uifand 18 - 9 - -50%

Cooperació nacional 7 Amb diverses autoritats 30 - 328,57%

Registre de societats 1022 20 desfavorables 1140 10 desfavorables 11,55%

Cooperació internacional (FIUs) 22 Rebudes i contestades 41 Rebudes i contestades 86,36%

volum de feina generada 1105 - 1280 - 15,84%

Expedients tramesos a la fiscalia 25 3 d’anys anteriors 21 3 d’anys anteriors -16,00%

Expedients arxivats 1078 - 1247 - 15,68%

volum de feina efectuada 1103 - 1268 - 14,96%

Expedients en curs d’investigació 22 10 d’anys anteriors 36 1  d’anys anteriors 64%

Total de persones investigades (físiques i 
jurídiques) 4372 3205 p. físiques

1167 p. jurídiques 3961 2646 P. Físiques 1315 p. 
Jurídiques -9,40%

Bloqueig d’operatives des de la Uifand 0 - 0 - -

Valors dels expedients tramesos a la
fiscalia amb la possibilitat d’embargament 
judicial

18 6.183.860,31 € 14 55.203.451,00 € -

ToTAL vALoRs - 6.183.860,31 € - 55.203.451,00 € -

BALANÇ GENERAL

Les declaracions 
d’operacions 
sospitoses pugen 
de 36 a 60

Les peticions 
de cooperació 
internacional 
passen de 33 a 48
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Actualitat

Les autoritzacions de residència
i treball s’incrementen un 1,5%

El total d’autoritzacions en 
vigor a 30 de juny del 2016 és 
de 42.169, xifra que suposa 
un creixement de l’1,7%, se-
gons les dades facilitades pel 
departament d’Estadística. 
D’aquestes, 32.845 correspo-
nen a permisos de residència 
i treball, que han crescut un 
1,5% el segon trimestre; 7.664, 
a permisos de residència sim-
ple, que també creixen, un 
3,4%; 1.376 són autoritzaci-
ons per a treball fronterer, que 
baixen un 5,8%; 182 són de 
treball temporal per a empre-
ses estrangeres, que baixen un 
0,5%, i finalment, els permisos 
de treball sense residència són 
54, amb un creixement impor-
tant, del 82,6%. 

Les dades mostren també 
que durant el segon trimestre 
d’enguany s’ha acordat 1.181 
autoritzacions inicials, un 
35,7% més que en el mateix 
període de l’any passat. Pel que 

fa als permisos de residència 
i treball, se n’acorden 586, i  
434 de residència simple, amb 
creixements respectius del 
56,3% i del 29,9%, respecti-
vament, mentre que el nom-
bre d’autoritzacions de treball 
temporal per a empreses es-
trangeres (118) disminueix 
un 3,3% respecte al mateix tri-
mestre de l’any 2015.  

D’altra banda, durant el 
segon trimestre d’enguany el 
nombre de baixes país se si-
tua en 155, un 10,4% menys 
respecte del mateix trimestre 
del 2015. Pel que fa a les da-
des acumulades en els últims 
dotze mesos, de juliol del 2015 
a juny d’enguany el nombre to-
tal d’autoritzacions inicials és 
de 3.957, amb un creixement 
del 24,2%, i el nombre de bai-
xes ha estat de 594, un 10,1% 
menys que el període anterior. 
El nombre d’autoritzacions en 
vigor presenta una tendència 
estable en els darrers quatre 
mesos i se situa en un 0,1% al 
mes de juny. I pel que fa a les 
baixes, es mantenen estables 
en aquest últim mes i se situen 
en un 0,4% negatiu al juny.

Estadística
Agències Andorra la Vella
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Les autoritzacions de treball per a la 
temporada d’hivern creixen un 3,8%

Les autoritzacions de treball 
per a la temporada d’hivern 
han crescut el 3,83% respecte 
de l’any passat. Les que més 
s’incrementen són les destina-
des als hotels a peu de pistes, 
que augmenten l’11,76% des-
prés de la demanda registrada 
fa un any i les peticions de la 
patronal. Amb tot, hi ha activi-
tats que es redueixen, com són 
les agències de viatges (-20%) 
i el comerç especialitzat en les 
activitats d’hivern (-13,33%). 

La quota global per a la 
temporada és de 3.281 autorit-
zacions. D’aquestes, 1.765 són 
per a establiments hotelers, 
851 per a estacions d’esquí, 380 
per a hotels de pistes, 40 per a 
agències de viatges, 232 per a 
comerços de lloguer d’esquí i 
13 per al comerç al detall. El 
ministre portaveu, Jordi Cin-
ca, va destacar també l’incre-
ment de les autoritzacions per 

a treballadors fronterers. Així, 
de les 3.281, 140 estan reserva-
des per a les persones de l’àm-
bit territorial més proper, xifra 
que suposa un augment del 
18,64% en relació a l’any pas-
sat. Cinca va apuntar que es 
dóna resposta així a la petició 
de les autoritats i els treballa-
dors d’aquestes zones, que han 
demanat en diverses ocasions 
que s’estableixi la màxima agi-
litat i possibilitats per acce-

dir al mercat laboral andorrà.  
Del total de les autoritzacions, 
1.976, a més de les 140 per a 
fronterers, estan destinades a 
treballadors de la Unió Euro-
pea, mentre que el 40% restant 
s’obre a persones d’altres pa-
ïsos (la quota creix un 2,33% 
per als comunitaris i un 4,86% 
per als extracomunitaris). 

Per altra banda, el Govern 
també va aprovar ahir la quota 
general per al període de l’oc-
tubre del 2016 a l’abril del 2017. 
En aquest cas també es registra 
un augment “substancial”, va 
dir el ministre portaveu. S’ha 
incrementat fins a 596 autorit-
zacions, un 44,31% més que el 
2015. Amb tot, aquesta xifra 
es podrà ampliar, si en aquest 
període es veu la necessitat de 
fer-ho, fins al 30%.

En el cas de la quota general, 
a banda d’ampliar el nombre 
d’autoritzacions per a totes les 
ocupacions que es van oferir 
l’any passat se n’hi han inclòs 
de noves relacionades amb la 
construcció pel “repunt” en 
aquest sector, segons han indi-
cat els empresaris.

Jordi Cinca.                                 j.g.

Quota
Redacció Andorra la Vella
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Actualitat

Andorra i Aragó estrenyen lligams 
econòmics amb una trobada

L’Andorra Shopping Festival 
preveu un 2,4% més de visitants

“Al llarg d’aquesta setmana 
els beneficis d’aquesta relació 
entre Aragó i Andorra es veu-
ran traduïts no només en la 
sintonia política, sinó també, 
i sobretot, per part de les em-
preses, dels productors arago-
nesos i dels clústers, en alian-
ces que permeten la signatura 
de convenis que donin bene-
ficis a les dues economies”, va 
explicar la consellera d’Eco-
nomia, Indústria i Ocupació 
del Govern d’Aragó, Marta 
Gastón, durant l’acte inaugural 
Aragó, terra d’oportunitats, que 
s’emmarcava en la jornada em-
presarial que formava part de 
la Setmana d’Aragó al Princi-
pat. La major part dels empre-
saris que van participar en l’ac-
te, 24 d’Aragó i 25 d’Andorra, 
pertanyien al sector de l’agroa-
limentació i de les tecnologies. 

La visita de la consellera 
aragonesa va servir per donar 

un impuls institucional, i de 
retruc empresarial, a les rela-
cions bilaterals que mantenen 
els dos territoris. “Hem de 
materialitzar aquesta volun-
tat de treball continu i hem de 
facilitar que empresaris i in-
versors potencials tinguin una 
relació més fluida i més fàcil”, 
va dir la consellera aragonesa, 
que va explicar que ja s’havien 
tancat alguns convenis entre 
les dues parts. 

Aragó ofereix sinergies 
empresarials a Andorra en 

matèria de clústers, sobretot 
en l’àmbit logístic i de la in-
novació, de l’agroalimentació 
i del turisme. “Més enllà del 
turisme, que és un punt de 
confluència d’activitat econò-
mica important, estem fent 
un pas més els dos territoris 
per relacionar-nos de forma 
més profunda, explorar opor-
tunitats de negoci i explorar 
tot allò que també ens uneix, 
com la cultura”, va assenyalar 
el ministre d’Afers Exteriors, 
Gilbert Saboya. 

L’Andorra Shopping Festival 
preveu atraure un 2,4% més 
de visitants del 28 d’octubre al  
13 de novembre. Es tracta 
d’un increment de 7.693 per-
sones respecte de l’any passat 
(un 2,9% més d’espanyols i un 
1,8% més de francesos). Des-
glossat per turistes i excursi-
onistes, l’objectiu és aconse-
guir una pujada del 4,8% en 
els primers i de l’1,5% en els 
segons. El gerent d’Andor-
ra Turisme, Betim Budzaku, 
va destacar que l’augment 
dels turistes és més impor-
tant gràcies a l’efecte dels 
ponts. “El pont de Tots Sants 
i el del Pilar són tradicional-
ment bons. Amb l’Andorra 
Shopping Festival oferim un 
motiu addicional per venir a 
Andorra”, va dir.

Les activitats al carrer, que 
es reforcen, es concentraran 
entre el 29 d’octubre i el 12 de 
novembre. Hi haurà actuaci-

ons musicals, un globus aeros-
tàtic a Escaldes-Engordany i 
tallers sobre complements i 
com trobar el propi estil, en-
tre d’altres, animacions infan-
tils, art shopping al carrer i la 
marató fotogràfica (un con-
curs amb dues categories). 
També tindrà lloc l’Andorra 
a taula, en què participaran  
33 restaurants i girarà a l’en-
torn dels llegums, i s’hi in-
corporarà la presència de 
patrocinadors que oferiran 
maridatges de vins, degus-
tacions culinàries, tallers de 
creació de combinats, una ex-
posició de motos de competi-
ció i tests de ginys tecnològics 
per als més joves. 

La quarta edició de l’An-
dorra Shopping Festival es-
tarà centrada en l’aire. Així, 
es podrà tornar a veure apa-
radors tematitzats i Andorra 
Turisme farà un esforç per 
decorar els eixos comercials 
d’Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany per transmetre 
la sensació de “festival”. En 
aquesta ocasió, el pressupost 
ha crescut lleugerament fins a 
situar-se en 710.000 euros. 

La trobada entre empresaris aragonesos i andorrans. agències

Inversió
Agències Andorra la Vella

Turisme
Redacció Andorra la Vella

BECIER VEHICLES · Grup Becier  Av. d’Enclar, 148. Santa Coloma. Principat d’Andorra  |  Tel: +376 871 808  |  beciervehicles@becier.ad  |  www.becier.ad

www.maserati.es

La practicitat i versatilitat d’un SUV o la potència i presència d’un Maserati? Ara es pot gaudir d’ambdós gràcies al nou Levante. 
Amb motors potents V6 benzina i gasoil, sistema de tracció integral intel·ligent Q4, transmissió automàtica ZF de 8 velocitats i un 
sofisticat sistema de suspensió neumàtica de sèrie. El Levante és un veritable SUV, però el seu exclusiu estil italià, els luxosos interiors i 
l’inconfusible so del seu motor reafirmen el seu ADN 100% Maserati. Una decisió menys a prendre.  

Levante. El Maserati dels SUVs. Des de 63.394 euros 

*Maserati Levante Diesel. PVP recomanat a Andorra: 63.394€ fins a finals del 2016. IGI no inclòs. La versió mostrada correspon al vehicle Maserati Levante Dièsel amb opcionals.

Garantia de 3 anys sense límit de quilometratge. Maserati Levante Diesel: motor V6 2987 cc - Potència màxima: 275 CV / 4000 rpm – Consum (cicle combinat): 7,2 l / 100 km - Emissions de CO2: 189 g/km. Maserati Levante S: motor V6 2979 
cc - Potència màxima: 430 CV / 5750 rpm - Consum (cicle combinat): 10,9 l / 100 km - Emissions de CO2: 253 g/km

Ja no has d’escollir
entre un suV i un Maserati
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En ple centre d’Escaldes-Engordany, a tocar de 
l’avinguda Carlemany, el Restaurant KRONOS, di-
rigit pel xef Narcís Allué, amplia l’horari i ara també 
obre al migdia, amb la mateixa filosofia de qualitat 
i servei que ha fet de la seva cuina un referent a les 
nits d’Andorra.

Des del mes de novembre, el KRONOS, situat a 
la primera planta de l’hotel Golden Tulip Fènix, 
proposa un menú executiu, a un preu de 14 euros, 
de dilluns a divendres, ideal per als que volen 
dinar tot gaudint d’una experiència gastronòmica 
d’alta qualitat, en el marc d’una jornada de negocis. 
A la nit també estarà disponible un menú del dia, 
que se sumarà a l’elaborada carta que es renova dues 
vegades l’any.

La proposta del KRONOS completa l’oferta que, 
fins ara, DAGUISA HOTELS feia amb el menú del 
restaurant la Tapad’era, situat al Tulip Inn Delfos. 
L’objectiu és consolidar el restaurant del Golden 
Tulip Fènix com a establiment de referència del 
client corporate andorrà i d’aquells que vulguin gau-
dir d’un menú d’alta qualitat en un espai elegant. 
L’hotel, que disposa d’una ubicació cèntrica, ofereix 
als seus clients 3 hores de pàrquing gratuït.

Una cUina per al client exigent
En un ambient sobri, modern i de gran llumino-
sitat, gràcies als seus grans vitralls orientats a les 

muntanyes d’Andorra, el Restaurant KRONOS es 
presenta com la millor alternativa per a dinars de 
feina; perfecte per traslladar les reunions a un es-
pai distés, mentre s’assaboreix una cuina excel·lent. 
El KRONOS és també la millor opció per a aquells 
que vulguin gaudir d’un moment especial en bona 
companyia.

La nova proposta de migdia del Restaurant  
KRONOS s’emmarca en el concepte Business & 
Events by Daguisa Hotels, un paquet de solucions 
globals per al client corporate andorrà el qual inclou 
un servei de restauració per a cada tipus de compro-
mís o necessitat. DAGUISA HOTELS ha desenvolu-
pat un nou paradigma de menú executiu, amb una 
proposta a l’altura d’un menú gastronòmic, d’excel-
lent relació qualitat-preu, pensada en clau nutricio-
nal sense deixar de banda l’experiència dels sentits.

Jordi Daban, CEO de DAGUISA HOTELS i repre-
sentant de la tercera generació d’hotelers de la com-
panyia, ha assumit el repte de consolidar l’oferta 
de menú executiu del KRONOS com el millor 
d’Andorra. 

A més, amb la vocació d’obrir les portes del  
KRONOS a tota la població andorrana, per primera 
vegada el restaurant celebrarà un sopar de Cap d’Any 
amb una proposta única i exclusiva al Principat.

Un xef qUe “toca els prodUctes”
Narcís Allué, format a l’Escola d’Hoteleria de Lleida 
i a la prestigiosa Hoffmann de Barcelona, ha de-
mostrat la seva passió per la cuina seduint la seva 
clientela, des de fa quatre anys, amb els sopars del 
restaurant KRONOS.

Allué és un enamorat de la matèria primera 
i la seva carta destaca per la combinació de mar i 
muntanya i la incorporació de producte local. El xef 
elabora les seves propostes basant-se en una cuina 
tradicional reconstruïda amb producte d’alta qua-
litat i el resultat són plats reconeguts, com el seu 
filet de vedella andorrana amb carbassa escalivada 
i trompetes de la mort o el popular trencadís d’ous 
de corral amb patates i múrgoles d’Andorra. 

A més, el celler del restaurant acaba arrodonint 
l’experiència culinària i proposa diferents referèn-
cies de DO controlades, amb la selecció perfecta de 
vi per a cada plat.

l’encant dels espais del golden tUlip fènix
A més de l’ampliació de l’horari del KRONOS, el 
Golden Tulip Fènix ha reinventat el seu lobby i 
l’ha transformat en un espai obert, amb una nova 
distribució i un mobiliari renovat que conviden a 
treballar-hi o celebrar-hi reunions informals, en un 
ambient tranquil i relaxant. 

El nou lobby és un oasi confortable, allu-
nyat de l’activitat frenètica i l’estrès diari, que  
DAGUISA HOTELS posa a disposició dels clients del  
KRONOS i també dels empresaris locals que bus-
quin un espai d’aquestes característiques. Les grans 
taules de treball, la connexió wifi i el racó d’hospi-
tality, en què també es pot fer una pausa i prendre 
tranquil·lament un cafè i unes pastes per cortesia 
del Golden Tulip Fènix, converteixen l’espai en un 
escenari excel·lent per a una trobada afterwork.

El Golden Tulip Fènix obre, també, la seva 
terrassa panoràmica, única a Andorra, per a cele-
bracions exclusives en un marc singular i amb unes 
fantàstiques vistes sobre Escaldes-Engordany.

A Andorra ja és possible viure una experièn-
cia gastronòmica en un ambient de treball i  
benestar.

restaurant Kronos, la nova oferta 
de menú executiu a andorra
El restaurant de l’hotel golden tulip fènix amplia l’horari i obre al migdia per oferir una 
experiència gastronòmica d’alta qualitat a preus de menú executiu
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Actualitat

El primer semestre d’aquest any es 
tanca amb 1.920 accidents laborals

Nova llei per facilitar operacions 
de reorganització de les empreses

La UHA proposa la creació 
d’un observatori de turisme

La importació de carburants cau 
un 4 per cent pel fuel domèstic

El primer semestre de l’any s’ha 
tancat amb 1.920 accidents la-
borals, fet que suposa un lleuger 
increment de la sinistralitat a la 
feina i trenca la tendència a la 
baixa que es va començar a ob-
servar a partir del 2011i fins l’any 
passat, amb un petit repunt re-
gistrat el 2014, en què el nombre 
d’accidents laborals al final del 

primer semestre era de 1.885. 
El nombre de baixes derivades 
d’aquests accidents laborals, se-
gons les dades que consten a la 
pàgina web de la Seguretat So-
cial, s’eleva a 944, amb una mit-
jana de durada de 40 dies, xifra 
inferior a la registrada els dar-
rers anys. I és que la mitjana de 
dies de baixa laboral del 2015 va 
ser de 48, dos dies més dels que 
es van registrar el 2014. Un altre 
aspecte a destacar en relació a 
aquestes xifres és que el princi-
pal volum d’accidents laborals 
no es dóna en cap dels sectors 

que tradicionalment n’acumu-
len més perquè tenen, també, 
un volum més gran d’assalariats, 
i, en aquest sentit, en aquests sis 
primers mesos de l’any encapça-
la la llista de sinistralitat laboral 
el sector d’altres activitats socials 
i de serveis prestats, amb 451. En 
segon lloc es troben els 333 si-
nistres del sector del comerç i la 
reparació de vehicles de motor, 
mentre que al tercer, i després 
de cinc anys sense ocupar cap 
de les tres primeres posicions, es 
troba el sector de la construcció, 
amb 293 accidents.

Amb la voluntat que la fisca-
litat no sigui “en cap cas” un 
impediment per al desenvo-
lupament de reorganitzacions 
empresarials i per corregir 
certes mancances que s’havien 
anat detectant en l’aplicació del 
model fiscal, el consell de mi-
nistres va donar llum verda al 
projecte de llei de règim fiscal 
de les operacions de reorga-
nització empresarial. Entre els 
aspectes destacats del projecte 
de llei, el director del depar-
tament de Tributs i Fronteres, 
Albert Hinojosa, va subratllar 
que té com a objectiu la neu-
tralitat fiscal i la voluntat que 
les operacions de fusió o es-
cissió d’empreses es duguin a 
terme amb un diferiment dels 
impostos de la tributació deri-
vada de les operacions de rees-
tructuració.

El Govern va aprovar, a mit-
jans del mes d’octubre passat, 
el projecte de llei de règim 
fiscal de les operacions de re-
organització empresarial amb 
la voluntat que la fiscalitat “en 
cap cas” sigui un impediment 
per al desenvolupament d’una 
activitat empresarial i per co-
brir certs “forats” que amb la 
pràctica de l’aplicació del mo-
del fiscal s’han anat detectant. 
En aquest cas, segons va ex-
plicar el ministre de Finances, 
Jordi Cinca, es tracta d’inclou-
re-hi normes “antiabús” però 
que en cap cas suposen “un 
increment de la pressió fiscal”. 

Cinca va exposar que 

aquests canvis eren un com-
promís que el cap de Govern, 
Antoni Martí, va adquirir da-
vant els empresaris, que havien 
posat en relleu les dificultats 
amb què es trobaven a l’hora 
de portar a terme reorganit-
zacions empresarials, fusions 
o escissions d’empreses, ja que 
els podia arribar a suposar un 
“cost elevat”, tal com va mani-
festar el ministre. Aquests can-
vis, però, tampoc no volen ser 
un “incentivador” perquè les 
societats puguin obtenir bene-
ficis fiscals, segons va recalcar.

NeutRAlItAt fIsCAl
Tal com va detallar el director 
del departament de Tributs i 
Fronteres, Albert Hinojosa, el 
projecte de llei té com a ob-
jectiu la neutralitat fiscal i la 
voluntat que les operacions 
de fusió o escissió d’empre-
ses es duguin a terme amb un 
diferiment dels impostos de 

la tributació derivada de les 
operacions de reestructuració. 
D’aquesta manera, les rendes 
de les empreses no deixaran de 
tributar sinó que se’n demora-
rà la tributació a transmissi-
ons posteriors fora del context 
de la reorganització.

El règim fiscal especial que 
preveu el projecte de llei es re-
fereix exclusivament a aquelles 
operacions basades en motius 
econòmics relatives a la raci-
onalització o reestructuració 
de les activitats dins de les 
empreses. El text preveu una 
especial sensibilitat per a les 
empreses i els patrimonis fa-
miliars. A l’últim, cal destacar 
que el projecte de llei estipula 
que les empreses que efectuïn 
operacions de reorganització 
hauran d’informar l’adminis-
tració tributària. El text regu-
larà tots els efectes sobre els 
diferents impostos que aquest 
text prevegi.

Un dels objectius que s’ha 
plantejat la Unió Hotelera 
d’Andorra (UHA) és treballar 
per a la creació d’un observa-
tori de turisme. El fet és que 
el sector considera que hi ha 
camí a fer en la recopilació de 
dades. “A nosaltres, una cosa 
tan bàsica com són les ocupa-
cions ja ens ha costat”, va dir 
el president de l’entitat, Manel 
Ara, que va afegir que fer un 
pas endavant en aquest sen-
tit permetria “afinar el tret” a 
l’hora de decidir on es comu-
nica, com es comunica i qui-
na política de preus s’adopta.

Per això la voluntat de la 
Unió Hotelera és obrir vies 
de col·laboració no tan sols 
entre els membres del sector 
hoteler sinó també amb les 
estacions d’esquí i atractius 
com Caldea i Naturlàndia per 
poder fer entre totes les parts 
un big data. Es tractaria que 
“entre tots poguéssim apor-
tar les dades per preveure i 
fer accions tant de promoció 
com de polítiques de preus, 
en base a unes dades objecti-
vables”. Aquesta tasca hauria 
de comportar una implicació 
del sector privat però també 
del públic, segons la UHA. 
Tot plegat permetria antici-
par-se i aniria en benefici de 
tothom, destaquen.

Per exemple, va dir Ara, si 
en l’època de l’any en què ens 
trobem es pogués comunicar 
el nombre de forfets que s’han 
venut en comparació amb la 
mateixa data de l’any anterior, 

quantes entrades a Caldea o 
Naturlàndia i quina és l’ocu-
pació hotelera que hi ha de 
cara a l’hivern, els indicadors 
dels quals es disposaria per-
metrien determinar si la pro-
pera temporada serà més o 
menys bona. A partir d’aquí, 
aquesta informació faria pos-
sible administrar millor el 
posicionament de preus, no 
només a dins de la plaça sinó 
també respecte als competi-
dors (que podrien ser altres 
destins del Pirineu, França 
o Àustria, per exemple). El 
president de la UHA va posar 
en relleu que els hotelers fa 
molts anys que inverteixen en 
tecnologia. Així, va explicar 
que el sector utilitza diverses 
“eines de reputació online”, 
com per exemple programes 
de previsió que permeten sa-
ber la demanda que hi ha en 
un indret determinat i estudis 
comparatius de preus, a dins 
i fora d’Andorra. Això dóna 
eines per preveure les ocu-
pacions i saber com es com-
portarà el mercat en una data 
concreta, i en funció d’això 
aplicar una determinada po-
lítica de preus. 

La importació de carburants 
durant el mes de setembre va 
ser de 13,06 milions de litres, 
xifra que suposa un descens 
del 4% respecte al setembre 
de l’any passat, segons les da-
des del departament d’Esta-
dística. I és que, malgrat que 
la gasolina sense plom i el 
gasoli de locomoció han tin-
gut creixements del 5,7% i del 

0,8%, respectivament, el fuel 
domèstic ha patit una davalla-
da del 21,8%. Pel que fa a les 
xifres acumulades en aquests 
primers nou mesos de l’any, 
la importació de carburants 
ha estat de 129,58 milions de 
litres, fet que suposa un crei-
xement de l’1,2% respecte al 
mateix període de l’any pas-
sat. Així mateix, ha augmen-
tat, en aquest cas un 0,5%, la 
importació de carburants du-
rant els darrers dotze mesos, 
període en què s’ha importat 
177,06 milions de litres, pels 
176,11 del període anterior.

Albert Hinojosa va explicar el contingut del projecte de llei.            j. g.

fiscalitat
Redacció Andorra la Vella

treball
Redacció Andorra la Vella

Hoteleria
Redacció Andorra la Vella

estadística
Redacció Andorra la Vella

Manel Ara.                       bondia
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EDITORIAL
El recurrent excés de triomfalisme d’Andorra Turisme
El ministre de Turisme i Comerç, Francesc 
Camp, ha presentat al mes d’octubre la 
repercussió econòmica que va tenir l’espectacle 
del Cirque du Soleil Scalada Vision l’estiu 
passat. Com és de costum, els resultats van ser 
immillorables. L’estratègia d’actuació d’Andorra 
Turisme es manté intocable. Any rere any 
qualsevol iniciativa que porti el segell d’aquest 
organisme té l’èxit garantit; els resultats sempre 
superen els de l’edició anterior. En aquest sentit, 
Camp va indicar que l’espectacle de la companyia 
canadenca va deixar a l’estiu al Principat 20,4 
milions d’euros, és a dir 2,5 milions més que 
l’any passat. En la mateixa línia, la despesa ha 
passat de 105 a 111 euros per persona i dia. I 
aquesta despesa és la més elevada de les quatre 
edicions celebrades fins ara. I per si encara no 
n’hi ha prou amb aquestes dades, des d’Andorra 

Turisme també van afegir que es va créixer en 
nombre d’espectadors fins a arribar a la xifra de 
105.000 i que la inversió que s’ha fet té un retorn 
unes vuit vegades superior. No dubtem dels 
números que ha deixat enguany l’espectacle del 
Cirque du Soleil, però també pensem que l’excés 
de triomfalisme que es desprèn dels resultats que 
presenta de forma reiterada Andorra Turisme els 
resta molta credibilitat perquè sovint no s’ajusten 
a la realitat o, si més no, la disfressen. Per exemple 
l’esmentat impacte econòmic de milions d’euros a 
què es refereix l’organisme no sembla traduir-se 
en els balanços del sector comercial i hoteler. Si a 
més hi afegim altres variables com el tradicional 
problema en relació a la poca informació que 
dona Andorra Turisme sobre com elabora les 
seves estadístiques, aleshores els grans titulars ja 
no superen el mur de la realitat. 

Ja fa més de quinze anys que l’em
presa Geotech es dedica al món de 
la instrumentació i auscultació de 
murs ancorats al país, intentant 
sempre posar el nostre coneixement 
i la nostra experiència a l’abast del 
sector públic i privat, amb un únic 
objectiu, el de la seguretat. Arran de 
la llei redactada pel Govern en què 
s’obliga els propietaris a fer el man
teniment dels seus murs ancorats, 
l’empresa Geotech ha continuat els 
darrers anys amb la seva part didàc
tica intentant explicar de manera 
senzilla i detallada els requisits le
gals perquè totes aquelles comuni
tats que disposin d’una estructura 
similar es facin una idea general del 
que haurien de fer.

Per tant, el present article té per 
objecte donar unes directrius bàsi
ques a tenir en compte a l’hora de 
fer el manteniment d’un mur an
corat.

En primer lloc, és rellevant conèi
xer la part més legal, la llei publi
cada en el Butlletí Oficial del Princi-
pat d’Andorra (BOPA). Aquesta llei 
16/2012, del 31 de juliol, de modi
ficació de la Llei general d’orde

nació del territori i urbanisme, del  
29 de desembre del 2000, modifica
da per la Llei 8/2006, del 21 de juny, 
i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, 
al títol VII, “Deures d’ús i conser
vació, estat de ruïna i edificacions i 
instal·lacions fora d’ordenació”, en 
l’article 17, modificació de l’article 
127, s’indica el següent:  “Els propi
etaris dels edificis i les instal·lacions 
són responsables de la inspecció, el 
manteniment i la reparació de tots 
els elements de l’edifici executats 
a l’empara de la llicència o les lli
cències de construcció, incloses les 
proteccions específiques enfront 
dels riscos naturals i els ancoratges 
d’estabilització del terreny. Aquesta 
responsabilitat ha de constar en to
tes les escriptures de transmissió de  
domini.”

Si bé és cert que aquesta llei no
més obliga a fer un manteniment 
del mur ancorat i estructures simi
lars, no defineix de manera explícita 
ni detallada els treballs a realitzar ni 
facilita una normativa o recomana
cions a seguir.

Per aquest motiu, l’empresa Ge
otech sempre defineix els treballs a 

realitzar seguint les normatives i/o 
recomanacions dels països veïns, 
amb una experiència molt més àm
plia en aquesta activitat, les quals, 
gairebé en la seva totalitat, coinci
deixen en els treballs a realitzar.

Gràcies a aquestes normatives i 
recomanacions es poden quantificar 
el nombre d’ancoratges a verificar 
i els treballs de manteniment sobre 
tots els elements d’estabilització (es
tat dels cables o barres, capots de 
protecció, greix dels cables, etc.) i 
definir així un històric de dades que 
permeti a la comunitat de propieta
ris tenir la seva estructura de con
tenció en bon estat i, en cas contrari, 
poder reaccionar amb temps intro
duinthi mesures correctores.

Per aquest motiu, des de Geotech, 
tot i que no sempre és possible, la 
primera recomanació per tenir un 
bon manteniment del seu mur anco
rat és començar a realitzar aquests 
treballs com més aviat millor, sem
pre intentant iniciar les tasques un 
cop construït el mur.

Com que a Geotech creiem que la 
millor informació es fa amb exem
ples reals i clars, a continuació es 

dona un exemple dels treballs d’aus
cultació i manteniment fets sobre un 
dels nombrosos murs estudiats se
guint les recomanacions anteriors.

El mur estudiat disposa d’un to
tal de 118 ancoratges en diferents 
fileres. Segons les recomanacions 
franceses, amb aquest nombre total 
d’ancoratges s’ha de verificar la ten
sió residual d’un total de deu ele
ments. Aquesta verificació s’ha de 
fer una vegada cada any per tenir 
un control exhaustiu del comporta
ment tensional del sistema. 

Durant els treballs de verificació 
d’ancoratges, aprofitant els mitjans 
d’elevació (bastida o grua cistella), 
també es fa el manteniment de les 
plaques de repartiment, els cargols 
de fixació, els capots de protecció i 
el greix dels cables o les barres.

Al marge de l’exemple real ante
rior, per part de Geotech, tot i ha
verhi les recomanacions i norma
tives anteriors cada mur ancorat 
s’ha de tractar i estudiar individu
alment, sempre amb l’objectiu de 
tenir la màxima informació possible 
del conjunt estructural i assolir la 
màxima seguretat possible. 

LA XIFRA

La situació actual de l’auscultació de murs ancorats a Andorra 
Álvaro Sánchez Mangas, director tècnic de Geotech
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Amb el doble objectiu d’ade-
quar-lo a les necessitats actu-
als i de protegir els productors 
agroalimentaris nacionals, el 
consell de ministres ha apro-
vat una modificació del re-
glament d’execució de la Llei 
sobre la utilització dels signes 

d’Estat, segons van explicar la 
secretària d’Estat de Turisme 
i Comerç, Neus Soriano, i el 
director d’Agricultura, Landry 
Riba. 

D’aquesta manera, i després 
de constatar que “avui dia no 
és operatiu i que fins i tot és 
contrari a l’obertura econòmi-
ca”, segons va explicar Soriano, 
amb la modificació s’elimina la 
restricció als no-residents per a 
la utilització de la marca verbal 
Principat d’Andorra o Andorra. 

I és que, fins ara, si una em-
presa o una franquícia forana 
volien utilitzar el nom del país 
en la seva marca havien de ce-
dir la titularitat d’aquesta a un 
resident perquè el Registre de 
Marques acceptés la sol·licitud.

Així mateix, va continuar 
Soriano, amb la modificació 
reglamentària s’elimina també 
l’obligació que l’ús del nom del 
país en marques o noms d’em-
preses o societats hagi d’anar 
acompanyat de com a mínim 

dues paraules, un fet que po-
dria perjudicar, fins i tot, la ma-
teixa marca. D’aquesta manera, 
segons l’exemple que va posar 

la secretària d’Estat de Turisme 
i Comerç, amb el reglament vi-
gent “no es podria utilitzar la 
marca Nike Andorra, sinó que 
s’hi hauria d’afegir una segona 
paraula, com Nike Esport An-
dorra”, una possibilitat que sí 
que es podrà permetre un cop 
entri en vigor la modificació 
del reglament d’execució de la 
Llei sobre la utilització dels sig-
nes d’Estat, que és del 2000.

D’altra banda, i per comple-
mentar “els esforços per donar 
visibilitat als productors ali-
mentaris artesanals d’Andorra”, 
la modificació del text preveu 
una restricció en l’ús del nom, 
l’escut o la bandera del país en 
productes alimentaris.

La utilització del nom del país com 
a marca s’obrirà als no-residents

Actualitat

El primer semestre de l’any es tanca 
amb una caiguda del consum del 4%

L’economia andorrana conti-
nua patint i un dels factors que 
n’impedeixen la recuperació és 
la debilitat del consum intern. 
Així es posa de manifest en la 
recaptació de l’impost gene-
ral indirecte (IGI) del primer 
semestre de l’any, que cau el 
4,17% en comparació amb el 
mateix període del 2015. 

L’IGI, que grava els lliura-
ments de béns i les prestacions 
de serveis efectuats en territori 
andorrà per empresaris o pro-
fessionals a títol onerós, amb 
caràcter habitual o ocasional, 
en el desenvolupament de la 
seva activitat econòmica, així 
com les importacions, ha re-
gistrat una xifra de 57,4 mili-
ons d’euros durant els primers 
sis mesos d’aquest any, mentre 
que l’any passat s’havia liquidat 
2,5 milions d’euros més (59,9 
milions). Aquest resultat no 
sembla preocupar el Govern, ja 
que en l’informe de tancament 
de comptes del segon trimestre 
d’enguany de l’executiu s’asse-
gura que, “tot i experimentar 
un lleuger retrocés en el que 
s’ha liquidat de l’impost ge-
neral indirecte, aquesta figura 
impositiva presenta un com-
portament estable en la seva 
recaptació”. 

Val a dir que en la presenta-
ció del pressupost d’aquest any 
el ministre de Finances, Jordi 
Cinca, ja preveia una caiguda 
de l’IGI en base a l’impacte de 
la crisi BPA en la disminució 

de l’IGI bancari i el consum in-
tern. Ara, la recaptació encara 
estaria per sota d’unes previsi-
ons que ja de per si eren molt 
conservadores.

Precisament aquest compor-
tament negatiu de l’IGI és la 
principal causa de la disminu-
ció, de poc més de dos milions 
d’euros, en concepte d’impos-
tos indirectes. I és que durant 
el primer semestre d’enguany 
s’ha recaptat 132,8 milions, da-
vant els 134,8 milions del 2015. 
Al marge de l’IGI, la resta de 
figures impositives del capítol 
impostos indirectes presenten 
un comportament força esta-
ble. En concret, l’impost sobre 
transmissions patrimonials se 
situa al voltant de 924.000 euros 
(amb una variació negativa del 
3,92% en comparació amb el 
primer semestre del 2015); l’ISI 
assegurances recapta un 5,79% 

més que el mateix període de 
l’any passat; els impostos espe-
cials s’eleven fins a 21,2 milions 
d’euros (amb una variació posi-
tiva del 2,48%), la taxa del con-
sum presenta una liquiditat de 
50,7 milions (un 0,12% menys 
que el 2015) i l’impost sobre el 
joc del bingo experimenta una 
davallada del 10,42%.

Pel que fa als impostos di-
rectes, durant els primers sis 
mesos de l’any hi ha hagut un 
increment en la recaptació de 
10,5 milions d’euros, és a dir 
un resultat positiu del 37,14%. 
Això ha estat possible sobretot 
gràcies a un millor comporta-
ment de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (IRPF) 
i de l’impost sobre societats 
(IS). Quant a l’IRPF, registra 
una liquiditat de 9,3 milions 
d’euros, que comparats amb els  
5,6 milions de l’exercici pre-

cedent representen un aug-
ment de 3,6 milions. Sobre 
aquesta figura, en l’execució 
pressupostària del Govern es 
recorda que va entrar en vi-
gor l’1 de gener del 2015, any 
que només es va fer retencions 
mensuals i trimestrals per les 
rendes del treball i les rendes 
de capital mobiliari. En canvi, 
a partir del 2016, a més de les 
retencions efectuades sobre 
les rendes d’aquest any tam-
bé es comencen a registrar els 
efectes recaptatoris de les liqui-
dacions i autoliquidacions de 
l’IRPF pel que fa a les rendes 
obtingudes en l’exercici 2015. 
El primer semestre d’enguany 
ha estat particularment bo 
per a l’impost sobre societats, 
que passa dels 14,7 milions 
del 2015 a 20,9 milions, és a 
dir un 41,48% de creixement  
(6,1 milions). 

La debilitat del consum intern impedeix la recuperació de l’economia.                                          jonathan gil

La xifra d’aturats 
inscrits al Servei 
d’Ocupació és de 493 

El nombre global de de-
mandants de feina al mes de 
setembre, 493 persones, ha 
crescut un 13,6% respecte 
a l’agost, quan hi havia 434 
inscrits al Servei d’Ocupa-
ció. El ministre portaveu, 
Jordi Cinca, va destacar 
que es tracta d’un compor-
tament propi del final de la 
temporada d’estiu. Amb tot 
va assenyalar que la xifra 
d’aturats es manté estable 
respecte del setembre del 
2015. 

De fet, el nombre global 
de demandants de feina al 
Servei d’Ocupació suposa 
un lleu increment del 0,6% 
en comparació amb el ma-
teix període de l’any passat. 
Per Cinca això ve a confir-
mar que s’està arribant a 
l’atur tècnic. “És la dinàmica 
pròpia d’un mercat laboral 
en què el nivell d’ocupació 
és molt elevat”, va dir. Cinca 
es va mostrar a l’espera de 
les xifres dels propers me-
sos, que han de confirmar la 
tendència a la baixa respecte 
de l’any passat. 

Al mateix temps, el mi-
nistre va remarcar que les 
dades d’aturats estan refren-
dades pel nombre d’assala-
riats inscrits a la Caixa An-
dorrana de Seguretat Social 
(CASS). Al juliol han aug-
mentat a 35.174, un 1,6% 
per sobre del 2015. Davant 
de tot plegat va celebrar la 
recuperació en el mercat 
laboral registrada des de fa 
dos anys i mig.

Estadística
Redacció Andorra la Vella

Legislació
Redacció Andorra la Vella

Treball
Redacció Andorra la Vella

Neus Soriano. 
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L’hoteleria registra l’ocupació més 
alta al setembre des de l’any 2011

El sector hoteler va registrar 
el setembre passat l’ocupació 
més alta en aquest mes des de 
l’any 2011, segons es desprèn 
de les xifres fetes públiques 
per la Unió Hotelera d’An-
dorra (UHA). Així, l’ocupació 
mitjana registrada el mes pas-
sat es va situar en el 47,39%, 
fet que significa un increment 
del 2,45% respecte al setem-
bre del 2015. 

A més, aquestes xifres 
permeten tancar els tres pri-
mers trimestres de l’any amb 
una mitjana d’ocupació del 
57,34%, un percentatge que, 
a l’espera de les dades que es 
puguin obtenir en els dar-
rers tres mesos de l’any, su-
pera amb escreix les mitjanes 
d’ocupació registrades els úl-
tims cinc exercicis en el glo-
bal de l’any. I és que des del 
2011, l’any amb uns registres 
d’ocupació més favorables va 

ser el 2013, que es va tancar 
amb una mitjana del 53,14%. 
Amb les xifres del setembre, 
ja són quatre els mesos con-
secutius que s’han tancat amb 
un increment de la mitjana 
d’ocupació –després de l’aug-
ment del 38,24% del juny, el 
18,85% del juliol i el 5,03% 
de l’agost–, i també són qua-
tre (març, juny, juliol i se-
tembre) els mesos de l’any en 
què s’ha registrat la mitjana 
d’ocupació més alta respecte 

del mateix mes des de l’any 
2011. El president de la Unió 
Hotelera d’Andorra, Manel 
Ara, va mostrar la seva satis-
facció per les xifres assolides, 
així com pel fet que la millora 
de l’ocupació constatada “ha 
estat generalitzada a totes les 
parròquies”, tot i que, com és 
habitual, en diferents nivells.

Amb tot, la millora de les 
xifres és evident i Ara va ad-
metre que el sector “comença 
a veure la llum després d’uns 
anys que han estat difícils”. 
En aquesta línia, el president 
de la UHA va recordar que 
els establiments del sector 
no en tenen prou amb poder 
anar tirant ja que “es necessi-
ta tota una sèrie d’inversions 
i de manteniment”, i va inci-
dir que la tendència “és im-
portant” i aquesta “apunta a 
l’alça”.

I és que, exceptuant els me-
sos d’abril, que l’ocupació va 
caure un 40%, i maig, que la 
disminució va ser tan sols del 
0,04%, la resta de mesos de 
l’any han registrat xifres su-
periors a les de l’any 2015. 

Un grup de turistes.                 j. g.

Creixement de la telefonia mòbil
i internet i baixada de la fixa

Les exportacions de farmàcia 
i perfumeria augmenten un 270%

Els abonaments per servei al 
setembre se situen en 41.906 
abonats als serveis de telefo-
nia fixa, 73.107 a la telefonia 
mòbil i 31.214 a internet de 
banda ampla. Les dades su-
posen un descens del 6,3% 

respecte al setembre de l’any 
passat en telefonia fixa i un 
augment del 6,3% en telefo-
nia mòbil. Quant als abonats 
a internet de banda ampla, 
han crescut un 5,6%. Es con-
firma així la tendència a l’alça 
dels abonaments a la telefo-
nia mòbil i a internet i la ten-
dència a la baixa de la telefo-
nia fixa. El trànsit telefònic en 
minuts sense internet va ser 
de 16,15 milions (-6,6%).

Les importacions i les expor-
tacions van augmentar du-
rant l’agost i van disminuir 
durant el setembre. Per sec-
tors es destaca l’increment a 
l’agost de les exportacions de 
farmàcia i perfumeria, amb 

un 270% més, i l’augment 
del 77% de les importacions 
de joieria. Quant a disminu-
cions, es destaca la reducció 
al setembre, de gairebé un 
100%, del tabac i begudes 
en exportacions, i la davalla-
da del 30% en la importació 
d’energia. A l’agost, les impor-
tacions van representar un 
valor de 99,18 milions d’eu-
ros, un 11,2% més que l’agost 
de l’any passat. 

Balanç
Redacció Andorra la Vella

Estadística
Redacció Andorra la Vella

Estadística
Redacció Andorra la Vella
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Empreses
Luvienz, simbiosi del xampany i 
el caviar en una beguda d’excepció
Uns inversors andorrans s’uneixen a la societat francesa perquè el producte arribi a tot el món

Els més sibarites disposen a 
partir d’ara d’un nou produc-
te amb què es poden delectar. 
Es tracta d’una beguda de luxe 
que es va crear a comença-
ments de l’any 2014 i que neix 
del maridatge d’un xampany 
de gamma alta i del caviar, i 
que es comercialitzarà amb el 
nom de Luvienz. Aquesta nova 
beguda, que sens dubte es pot 
qualificar d’avantguardista, ha 
estat possible gràcies a la ima-
ginació de Guillaume Laborie 
i Leevy Pennaneaech, que van 
venir recentment a Andorra 
per llançar el producte. Són 
els dos cofundadors, que van 
somiar amb la possibilitat d’as-
sociar dos dels símbols més 
prestigiosos de la gastronomia 
mundial com són el xampany 
i el caviar en una beguda d’ex-
cepció. 

Així, després d’anys d’inves-
tigació amb la participació de 
sommeliers, enòlegs i caps de 
cava, aquest somni s’ha encar-

nat finalment en Luvienz, que 
casa l’efervescència de la més 
noble de les begudes amb el re-
finament diví del caviar. I una 
beguda tan excepcional com 
aquesta necessitava, per ser 
continguda, una ampolla ori-
ginal molt especial i de disseny 
únic, confeccionada pel gran 
mestre vidrier Waltersperger, 
recipient en què s’alien tradició 

i modernitat. 
A part, una mostra més 

de l’exclusivitat d’aquest nou 
producte és que cada any es 
comercialitzaran a tot el món 
només 999 baguls, numerats i 
personalitzats, fruit també de la 
col·laboració amb un gran ma-
leter francès, Maltier le Malle-
tier. Cadascun d’aquests baguls 
contindrà el petit tresor que 

suposen nou d’aquestes ampo-
lles i posteriorment, quan hagi 
fet la seva funció, aquestes cai-
xes es poden reconvertir, per 
exemple, en un joier.  

Aquesta beguda es posarà a 
la venda a partir d’ara a tot el 
món, gràcies a l’interès que ha 
despertat en un grup d’inver-
sors andorrans que creuen en 
la innovació i que s’han unit a 

la societat francesa per donar-li 
una empenta a escala interna-
cional. “És un producte que ha 
comportat anys d’investigació, 
ja que no és fàcil fer la simbiosi 
del xampany i el caviar i que el  
resultat sigui satisfactori. Fi-
nalment el que s’aconsegueix és 
un xampany amb un toc molt 
especial, amb partícules de ca-
viar en suspensió, cosa que fa 
que sigui una beguda única al 
món”, explica David Barajas, 
un dels empresaris andorrans 
que s’han embarcat en aquesta 
iniciativa.   

Com que es tracta d’un pro-
ducte que es vol que sigui al 
màxim d’exclusiu, pel que fa 
a Andorra no està previst que 
hi hagi un distribuïdor oficial, 
sinó que es vendrà de manera 
personalitzada, amb visita als 
clients que estiguin interessats 
a adquirir-lo. “L’oferta de pro-
ductes de luxe no és tanta com 
en principi podem creure, i el 
cert és que fins ara no s’havia 
pensat mai un xampany com 
aquest. De moment aquesta 
beguda té èxit on es presenta, 
encara que l’empresa que l’ela-
bora és molt jove”, comenta 
Barajas.  

Els socis fundadors de Luvienz, Leevy Pennaneaech i Guillaume Laborie, amb David Barajas (al centre).  j. g.

Luxe
Redacció Andorra la Vella

Crèdit Andorrà incorpora el sistema 
‘contactless’ a les seves targetes

Crèdit Andorrà ha incorporat 
a les seves targetes de crèdit el 
sistema de pagament contact-
less, segons va anunciar l’en-
titat bancària, que va precisar 
que es tracta d’un sistema que 
permet estalviar temps i refor-
çar la comoditat i la seguretat 
dels usuaris.  Aquesta inicia-
tiva s’adreça a qualsevol client 
de Crèdit Andorrà que tingui 
una targeta de crèdit o de dè-
bit (excepte la Cybertargeta). 
El funcionament és còmode i 

ràpid, tal com van indicar des 
de l’entitat: en primer lloc es 
tecleja l’import de la compra 
al TPV contactless, tot seguit 
el client acosta la targeta con-
tactless al terminal i, de ma-
nera automàtica, es pro dueix 
el pagament i s’imprimeix 
una còpia de l’operació. En 
el cas que l’import superi els  
20 euros s’hi afegeix un pas ad-
dicional per motius de segure-
tat: després d’acostar la targeta 
al TPV, el client haurà d’intro-
duir-hi el número secret PIN 
per validar l’operació. Aquestes 
targetes tindran una marca la-
teral distintiva per facilitar-ne 
l’ús a les persones amb proble-
mes visuals.  

Bancs
Redacció Andorra la Vella

Salut
Y.L.

Consultori mèdic 
Dr. Varela

El consultori mèdic Dr. Varela 
es va presentar el 27 d’octubre 
passat a l’Andorra Park Hotel. 
A la presentació es van donar 
a conèixer els actes de medi-
cina estètica que es poden fer 
en aquesta consulta i es va 
insistir en la noció de French 
Touch, que suposa respectar 
la morfologia dels pacients 
millorant-ne l’aspecte de ma-
nera natural. “Un acte estètic 
ha de millorar l’aspecte d’una 
persona sense transformar-la 
en una altra”, va dir el doctor 
Varela. També es va parlar 
d’aspectes com les injeccions 
d’àcid hialurònic, la remode-
lació del nas sense cirurgia o 
la depilació làser amb les no-
ves tecnologies In Motion. 
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Andorra Telecom inverteix 27,3 
milions d’euros durant el 2015

Vallnord Pal-Arinsal augmenta 
les vendes un 30,7% a l’estiu

Andorra Telecom ha publicat 
a la seva pàgina web la memò
ria corresponent a l’any 2015, 
un document que repassa les 
grans xifres i projectes des
envolupats per l’operadora 
de telecomunicacions l’exer
cici passat. L’operadora de 
telecomunicacions va tan
car l’any amb un resultat de  
32,4 milions d’euros i una xi
fra global de negoci de 98,6 
milions, fet que representa 
un increment del 8,8 per cent 
respecte del 2014, un augment 
derivat dels ingressos per iti
nerància, que van ascendir 
a 43,6 milions d’euros. Les 
inversions tenen un pes des
tacat en els comptes de l’any 
2015 i arriben a un volum de  
27,3 milions. 

Destaquen dos projectes 
pluriennals, com són la nova 
plataforma de telefonia fixa 
d’última generació, en procés 
d’implantació actualment, i 
el canvi del node d’accés a la 
fibra òptica, tancat el primer 
semestre d’aquest any. Pel que 
fa a xarxa física, cal assenyalar 
el nou enllaç a través d’Ariège 
Télécom, que amplia la capa
citat de la xarxa i la fa més se
gura, i el desdoblament total 
del camí de fibra fins al Pas 

de la Casa, passant per Grau 
Roig, els Cortals d’Encamp, 
Engolasters i la Comella. 
També s’han intensificat les 
accions per al desplegament 
de la nova tecnologia de ser
veis mòbils 4G –LTE i el re
forç i densificació de la xarxa 
3G als centres urbans i zones 
turístiques de referència. 

El bon comportament del 
negoci derivat del roaming ha 
anat en paral·lel als esforços 
de la companyia per diversi
ficar la seva activitat. El nou 
marc legal d’Andorra Telecom 
ha possibilitat la internacio
nalització de l’activitat i l’es
tabliment de noves aliances 
estratègiques, com és l’acord 
amb l’empresa MST que ha 
permès l’obertura del contact 
center internacional Espic. 

Des de la perspectiva de 
l’activitat tradicional d’Andor
ra Telecom, el 2015 ha estat 
marcat per la rebaixa de les ta
rifes amb l’aplicació de la tari
fa plana de veu, dades i SMS, i 
la creació del paquet Òptima, 
que aglutina televisió fixa, in
ternet i televisió al mòbil i que 
comporta un descompte del 
20 per cent en aquest darrer 
servei. Igualment, cal desta
car la rebaixa del preu del gi
gabyte de dades.

La memòria repassa igual
ment els esdeveniments orga
nitzats per la companyia –Saló 
del videojoc, Fòrum Empresa 
i la First Lego League de robò
tica, entre d’altres–, així com 
les activitats en què Andorra 
Telecom actua com a soci tec
nològic.

Vallnord PalArinsal va tan
car la temporada d’estiu amb 
un augment de les vendes d’un 
30,7% respecte a l’estiu del 
2015. L’increment és degut a 
les inversions fetes en les no
ves activitats d’aventura, a la 
consolidació del Vallnord Bike 
Park La Massana i a l’èxit de la 
Copa del Món de bicicleta tot 
terreny.  La temporada d’estiu 
es va obrir el 7 de maig. S’ha 
incrementat el nombre de vi
sitants i la despesa mitjana. Pel 
que fa al Mountain Park, les 
activitats infantils i d’aventura 
han crescut en usuaris i han 
destacat sobretot les novetats 
de la temporada, com ara el 

parc de cordes i el kàrting elèc
tric. Així mateix, els serveis de 
restauració han incrementat 
també la facturació. La incor
poració d’una renovada oferta 
culinària i el bon temps han es
tat factors clau per al bon fun
cionament dels restaurants i les 
terrasses.  

El bike park també ha con
solidat la seva imatge i es po
siciona com un dels parcs de 
referència internacional. Els 
Mundials de l’any 2015 i la 
nova Copa del Món d’aquest 
estiu han contribuït a reforçar 
la marca i a créixer en visitants. 
Només durant la setmana de 
l’esdeveniment es va registrar 
més de 36.000 visitants, i es van 
assolir així els objectius mar
cats inicialment. El client prin
cipal de PalArinsal continuen 
sent les famílies, i el públic jove 
quan parlem del bike park. 

Andorra Telecom ha publicat la memòria anual a la web.           J. gil

Tecnologia
Redacció Andorra la Vella

Estacions
Redacció Andorra la Vella

La Copa del Món de BTT va ser tot un èxit. j.g.

Les empreses del sector elèctric  
s’adhereixen al pacte per al paisatge

Coincidint amb la celebra
ció de la jornada Paisatge i 
energies renovables, la terce
ra d’aquestes característiques 
després de les dedicades al 
paisatge i l’esquí i al paisatge 
i l’agricultura, la ministra de 
Medi Ambient, Agricultura i 
Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va 
signar amb els representants 
de les mútues i distribuïdores 
elèctriques l’adhesió d’aquest 
sector al pacte per al desen
volupament de l’Estratègia 
nacional del paisatge. 

La ministra va mostrar la 
seva “satisfacció” per aquest 

pas fet per les empreses del 
sector elèctric ja que, com va 
recordar, a final d’any es pre
sentarà el pla sectorial d’in
fraestructures energètiques i 
és important que aquestes es 
portin a terme “de la manera 
més harmoniosa possible i in
tegrades al paisatge”. 

En aquest sentit, la mi
nistra, que va recordar l’ob
jectiu del Llibre Blanc de 
l’Energia d’arribar a produir 
l’any 2020 el 33% de l’energia 
que es consumeix al país, va 
avançar que el pla que s’es
tà acabant d’enllestir preveu 
projectes sostenibles com la 
instal·lació d’aerogeneradors  
–el ministeri està estudiant 
dues possibles ubicacions–, 
de plaques fotovoltaiques i de 
cogeneració. 

Per la seva banda, el porta
veu de l’Associació d’Entitats 
del Sector Energètic (AESE), 
Joan Carles Grau, va recor
dar que l’entitat sempre ha 
“apostat per les renovables i 
per la integració al paisatge”, 
motiu pel qual no van dub
tar “gens ni mica” quan van 
rebre la invitació de l’execu
tiu d’afegirse al pacte per al 
desenvolupament de l’Estra
tègia nacional del paisatge. 
Així mateix, Grau va explicar 
que els treballs de la minicen
tral d’Arcalís van a bon ritme 
i que el mes que ve ja estarà 
enllestida. 

En el transcurs de la jorna
da, el director de l’Observa
tori de la Urbanització i del 
màster en intervenció i gestió 
del paisatge i el patrimoni de 

la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) Francesc 
Muñoz, va destacar que An
dorra pot ser un referent en 
la transició cap a una societat 
amb poca dependència ener
gètica del carboni, el que es 
coneix com un territori low-
carbon. Jordi Grau, tècnic 
de l’Observatori del Paisat

ge de Catalunya, va exposar 
les consideracions a tenir en 
compte per a la instal·lació 
d’aerogeneradors, mentre que 
els arquitectes Gerard Vecia
na i Lluís Ginjaume van ex
plicar la renovació que han 
fet del refugi guardat de l’Illa, 
a la vall del Madriu, i la seva 
integració a l’entorn.

Energia
Redacció Andorra la Vella

Les empreses elèctriques van firmar el pacte sobre el paisatge. sfga
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Bio Bio inverteix 160.000 euros en 
una línia d’alimentació ecològica

BIO BIO, la unitat de nego-
ci de Bomosa centrada a fo-
mentar els valors i el consum 
de l’alimentació ecològica al 
sector de la restauració i les 
col·lectivitats, presenta la seva 
nova línia BIOBO, la prime-
ra i única marca d’Andorra a 
obtenir el Certificat Ecològic. 
BIOBO neix com a conse-
qüència del moviment Slow, 
en què es pretén combinar a 
parts iguals el plaer i el conei-
xement perquè les persones 
prenguin consciència de la im-
portància de viure la vida amb 
un ritme menys accelerat i més 
saludable, sent conscients en 
tot moment de la procedèn-
cia i el procés d’elaboració del 
producte que consumiran. El 
llançament de BIOBO s’ha dut 
a terme després d’una inversió 

de 160.000 euros i vuit mesos 
d’intens treball d’un equip for-
mat per dietistes diplomats, 
productors, especialistes en 
el món retail i creatius, entre 
d’altres. L’objectiu principal 
d’aquesta nova aposta, pione-
ra a Andorra, és fusionar la 
cultura gastronòmica amb les 
tendències culinàries de mer-
cats europeus sempre sota uns 
valors ecològics, sostenibles i 
respectuosos amb el medi am-
bient. És per això que el llan-
çament de BIOBO presenta un 
total d’11 productes amb una 
carta de 30 referències aptes 
per consumir durant diferents 
èpoques de l’any, com ara cre-
mes de verdures i caldos, lle-
gums guisats, verdures cuites, 
amanides equilibrades, pastes i 
plats innovadors i estofats tra-
dicionals. Tots els plats BIO-
BO estan elaborats al Principat 
amb productes frescos, respec-
tant l’estacionalitat de cadas-
cun, i no porten ni additius ni 
conservants.

Empreses

Distribució
Redacció Andorra la Vella

Solidaritat
AnyósPark

AnyósPark lliura a Càritas els aliments recollits  
en la campanya de la setena Cursa popular

La directora d’AnyósPark,  
El Club, Xary Rodríguez, va 
entregar al president de Càri-
tas Andorrana, Amadeu Ro-
camora, el xec simbòlic que 
representa els 256 quilos de 
menjar no perible que es van 
recollir durant la campanya 

solidària promoguda en el 
marc de la 7a Cursa popular 
AnyósPark. Rocamora va ex-
pressar la seva satisfacció per 
la gran quantitat de menjar re-
captada i va manifestar el seu 
interès a seguir col·laborant 
en accions solidàries que pu-

guin sorgir en un futur. Per la 
seva part, la direcció del cen-
tre es va mostrar satisfeta pel 
volum de menjar recaptat i va 
aprofitar l’ocasió per expressar 
el seu agraïment a tots els par-
ticipants que van portar men-
jar al club.

La Seguretat Social nomena David 
Caubet director de comunicació

En resposta a l’edicte 
publicat en el BOPA del 7 de 
setembre del 2016, el consell 
d’administració de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social 
(CASS) ha nomenat com 
a director de comunicació, 
relació amb l’assegurat i 
mètodes David Caubet Elfa. 
El nou director és andorrà, 
té 40 anys i és enginyer en 
organització industrial, i 
disposa de diversos postgraus 
en gestió empresarial.

El consell d’administració 
ha valorat la seva formació, 
però també l’experiència en 
gestió d’equips i d’empreses. A 
més, Caubet ha col·laborat els 
dos darrers anys amb la CASS 
en la implantació d’un nou 
model de treball per projectes, 
cosa que fa que tingui un ex-
tens coneixement de l’empresa 
i de l’entorn. El nou director de 
comunicació dirigirà els de-
partaments d’atenció al públic, 
pensions, convenis internaci-
onals, i projectes i processos. 
També s’ocuparà de la comu-
nicació externa i interna, que 

és un dels camps que es volen 
desenvolupar de manera deci-
dida en els propers anys. 

D’altra banda, la CASS tam-
bé ha decidit la contractació 
de dotze persones per millorar 
l’atenció a l’assegurat i les em-
preses. Per una banda, hi ha la 
convocatòria de cinc llocs de 
treball per a l’àrea de control 
administratiu (una plaça de 
tècnic i quatre d’administra-
tius) i, per una altra, una per 
a l’àrea de pensions i de con-

venis internacionals. A més, 
també es reforçaran altres àre-
es amb sis persones més (tres 
administratives per a l’àrea de 
prestacions sanitàries i no con-
tributives, un tècnic per a l’àrea 
de producció-servei d’arxius i 
gestió documental i dos admi-
nistratius per a l’àrea de comp-
tabilitat i pressupostos). 

La parapública va anunciar 
també que continuarà la col-
laboració amb la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie.

La seu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. jonathan gil

CASS
Redacció Andorra la Vella

Una aplicació permet 
canviar de canal de 
TV des del mòbil 

Andorra Telecom ha creat 
una aplicació mòbil que per-
met a l’usuari veure la pro-
gramació, canviar de canal, 
programar enregistraments 
a Som TV, consultar el con-
sum i descarregar factures. 
Es va posar en marxa durant 
la Fira d’Andorra la Vella i ja 
ha registrat 1.050 descàrre-
gues, s’ha programat 877 en-
registraments i s’ha fet 7.693 
canvis de canal. El cap de 
producte de l’aplicació, Hèc-
tor Grau, va assegurar que se 
senten molt satisfets amb la 
resposta obtinguda i la faci-
litat i agilitat a l’hora d’utilit-
zar-la. Grau va explicar que 
el públic objectiu actualment 
són els usuaris amb for-
fet Mobiland (al voltant de 
40.000), perquè l’apartat de 
consulta del consum durant 
el mes en curs només està 
disponible per a aquests cli-
ents, tot i que estan treballant 
per als usuaris de forfets Clic. 
Tot i això, va recordar que se 
la pot descarregar tothom, ja 
que a la resta d’utilitats hi pot 
accedir qualsevol client.

Tecnologia
Redacció Andorra la Vella

Roca&Ribes vendrà 
els productes dels 
tallers de Xeridell

Roca&Ribes disposarà d’un 
espai dintre de la seva botiga 
destinat a l’exposició i venda 
de productes dels tallers 
ocupacions de Xeridell, una 
iniciativa que tindrà una 
durada d’un any i permetrà 
dotar de recursos l’escola, 
ja que la recaptació íntegra 
dels articles venuts serà per 
al centre. Tot i que l’espai 
encara no té una ubicació 
tancada, la directora 
general de Roca&Ribes, 
Imma Ribes, va assegurar 
que serà “un espai ben 
senyalitzat i amb visibilitat 
pròpia”. 

D’altra banda, l’Escola Es-
pecialitzada Nostra Senyo-
ra de Meritxell (EENSM) 
també ha presentat el nou 
calendari del 2017, realitzat 
pel fotògraf Jaume Riba i en 
què han participat diversos 
nois i noies de l’escola. El 
tema d’enguany va lligat a 
la natura i a la visió que en 
tenen els alumnes. Aquest 
any s’han realitzat 1.700 ca-
lendaris, que tenen un preu 
de tres euros.

Distribució
Redacció Andorra la Vella
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La comunitat d’Aragó mostra 
el seu potencial a Andorra

Hollande transmet a Andorra el 
seu suport en l’acord d’associació

La consellera d’Economia, 
Indústria i Ocupació del Go-
vern d’Aragó, Marta Gastón, 
ha impartit aquest dijous una 
conferència davant diverses de-
senes d’empresaris en el marc 
de la Setmana d’Aragó, que se 
celebra des de dilluns passat a 
Andorra la Vella. Amb el títol 
d’Aragó, terra d’oportunitats, la 
responsable econòmica del Go-
vern ha fet un repàs de les for-
taleses que presenta la comu-
nitat autònoma i les eines que 
l’executiu posa a la disposició 
del teixit productiu per impul-
sar el desenvolupament econò-
mic i la creació d’ocu pació.

En el transcurs de la seva 
conferència, la consellera ha 
destacat una sèrie de punts 
forts de l’economia aragonesa, 
entre els quals cal destacar la 
seva localització i infraestruc-
tures, la pau social, el talent 
(que es plasma en el seu capi-
tal humà, innovació i disseny), 
la cooperació i excel·lència 
empresarial, la responsabilitat 
social i la logística. Ha volgut 
incidir també en el potencial 
que tenen, com a sectors estra-
tègics per al desenvolupament 
econòmic de la comunitat au-
tònoma, el sector de l’automo-
ció, la indústria agroalimentà-
ria i les energies renovables.

Marta Gastón, que s’ha 
desplaçat a Andorra acom-

panyada pel director gerent 
de les plataformes, Francisco 
de la Font, ha insistit davant 
els empresaris en el fet que la 
logística se situa com una de 
les pedres angulars de la po-
lítica econòmica del Govern 
d’Aragó, recordant que Ara-
gó constitueix el centre lo-
gístic de més projecció en el 
sud d’Europa. Amb l’objectiu 
d’impulsar i coordinar totes 
les actuacions que s’estan fent 
en aquesta matèria, l’execu-
tiu –a més de treballar en la 
unificació de la gestió de les 
plataformes logístiques de la 
comunitat autònoma– ha cre-
at la marca Aragó Plataforma 
Logística. 

La consellera ha explicat 
també totes les eines de les 
quals disposa el Govern d’Ara-
gó a l’hora d’afavorir aquelles 
iniciatives empresarials que 
vulguin desenvolupar-se en la 

comunitat autònoma. Des de 
les ajudes i fórmules de col-
laboració que ofereix l’Institut 
Aragonès d’Ocupació, passant 
per les subvencions o la possi-
bilitat de rebre suport d’Aragó 
Exterior, AREX, l’organisme 
per a la internacionalització 
de què disposa el departament 
d’Economia, Indústria i Ocu-
pació. 

Precisament, coincidint 
amb la presència de Gastón 
a Andorra, AREX ha orga-
nitzat una sèrie de trobades 
empresarials entre firmes es-
panyoles i andorranes, que 
mantindran un total de 160 
reunions, que els permetran 
establir un primer contacte i 
intercanviar informació. Pel 
que fa als principals sectors 
representats en la delegació 
aragonesa, són l’agroalimen-
tari, el sector de les TIC i el 
de turisme. 

El president de França i co-
príncep d’Andorra, François 
Hollande, ha transmès avui 
al cap del Govern andorrà, 
Antoni Martí, el suport del 
país a les negociacions de 
l’acord d’associació del Prin-
cipat amb la Unió Europea 
(UE). Després d’haver-se 
reunit al palau de l’Elisi, seu 
de la presidència gal·la, Ho-
llande va subratllar que per 
a Andorra poder accedir “al 
gran mercat europeu” i tenir 
més inversions i activitat és 
“una oportunitat conside-
rable”. “Si bé hi ha punts di-
fícils, els hem discutit. Cal 

permetre transicions, tenir 
en compte les especificitats, 
però la perspectiva és l’acord 
d’associació, que donarà a 
Andorra un lloc a l’altura 
del que aquest Principat pot 
fer en el si de la UE”, va dir 
el cap d’Estat gal. Martí, per 
la seva banda, va subratllar 
que després del Brexit, “en 
un moment que tot es dis-
cuteix”, un país tercer com 
Andorra “creu fermament en 
el projecte europeu i defen-
sa al mateix temps algunes 
particularitats, que han de 
ser raonables i raonades per 
poder defensar-les”. “Aquesta 
obertura respon a la nostra 
estratègia d’expansió per a 
aquest 2016, any en el qual el 
propòsit de la nostra xarxa és 
mantenir un creixement mo-
derat i sostenible”, ha afegit. 

L’exposició de productes aragonesos a Illa Carlemany. j. gil

Comerç
expansion.com (20-10-2016)

Institucions
lavanguardia.com (25-10-2016)

Recull de premsa

Midas amplia mercat amb el 
seu primer centre a Andorra

Midas continua el seu pla d’ex-
pansió traspassant fronteres 
amb la inauguració del primer 
taller dirigit a conductors d’au-
tomòbil i motos d’Andorra. 
L’establiment té tres plantes, 
destinades al manteniment 
dels vehicles i a l’emmagatze-
matge de material i compo-
nents, i disposa d’un corner 
habilitat per al manteniment i 
la mecànica de motos. “El nou 

centre de Midas a Andorra 
és una aposta de creixement 
constant de la companyia i 
reflecteix l’ambiciós pla d’ex-
pansió que estem fent en l’em-
presa”, ha assegurat Vicente 
Pascual, director d’Expansió 
de Midas. “Aquesta obertura 
respon a la nostra estratègia 
d’expansió per a aquest 2016, 
any en què el propòsit de la 
nostra xarxa és mantenir un 
creixement moderat i soste-
nible”, ha afegit. Midas dispo-
sa de 146 centres a Espanya,  
128 gestionats en règim de 
fran quícia i 18 en propietat.

Tallers
infotaller.tv (05-10-2016)

· 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.
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Posar aquest anunci sense fi let o marc, si us plau




