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No només és tracta d’estar assegurat, si no de gaudir la vida 
al màxim i dormir tranquil, perquè aquí estaràs protegint 

la teva família, la teva salut, els teus béns i els actius de la 
teva empresa davant qualsevol situació desfavorable.
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200.000 morosos registrats i
45 milions d’impagats el 2017

La taxa de recobrament assolida pel Registre Andorrà de Morositat (RAM) se situa aquest exercici en el 65%

El Govern preveu tancar la temporada 
d’hivern amb un 2% més de turistes
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L’empresa 
familiar destaca 
l’adaptació als 
nous reptes

El pressupost 
2018 preveu 
10 milions més 
d’ingressos
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L’empresa familiar andorra-
na està a punt per assumir els 
nous reptes tecnològics i co-
mercials. La seva experièn-
cia i capacitat d’adaptar-se 
als canvis faran que es pugui 
beneficiar de l’acord d’asso-
ciació amb la Unió Europea 
(UE). Aquestes dues premis-
ses es van destacar al 16è fò-
rum de l’Empresa Familiar 
Andorrana (EFA).



DESEMBRE 20172



DESEMBRE 2017 3

L’empresa familiar andorrana 
està a punt per assumir els nous 
reptes tecnològics i comercials. 
La seva experiència i la capa-
citat d’adaptar-se als canvis 
faran que es pugui beneficiar 
de l’acord d’associació amb la 
Unió Europea (UE). Aques-
tes dues premisses es van des-
tacar durant el 16è fòrum de 
l’Empresa Familiar Andorrana 
(EFA) amb el lema Empreses fa-
miliars: la força dels valors.

Tant el ministre d’Economia, 
Competitivitat i Innovació, Gil-
bert Saboya, com el president 
de l’EFA, Francesc Mora, van 
lloar la capacitat d’aquestes 
empreses per assumir els rep-
tes i els canvis. Per Saboya, 
“està dins l’ADN de l’empresa 
familiar l’assumpció de riscos 
empresarials, i poden entendre 
les oportunitats que obre el nou 
marc amb Europa. Són empre-
ses obertes als canvis”. Mora, 
per la seva part, va fer esment 
de la competitivitat, que ha de 
continuar. “Les empreses fami-
liars han d’entendre en aquest 
fòrum que hi ha casos diferents, 
però de molt èxit, construïts so-
bre valors molt sòlids”. Segons 
Mora, a partir d’ara les empre-
ses andorranes podran exportar 
serveis des del país. “Els nostres 
associats han d’entendre quins 
són els elements clau per inter-
nacionalitzar les seves empre-
ses”.

Les ponències van fer es-
ment a aquests aspectes. Així, 

el president del grup Alibérico, 
Clemente González, va donar 
diverses pautes, com ara ser 
constant i aprendre alguna cosa 
cada dia, i va afirmar que “la 
revolució tecnològica canviarà 
el món”. També va descriure 
la innovació com un aspecte fo-
namental, i ho va fer amb una 

frase lapidària: “hi haurà dos 
tipus d’empreses: les que inno-
varan i les que desapareixeran”. 
González va afegir que el secret 
de l’èxit empresarial està en no 
rendir-se mai i en no tenir por 
del fracàs. A més, va recordar 
que l’empresari ha de creure 
en si mateix, i que la paraula és 
l’actiu mes gran que té una per-
sona. El grup Alibérico té disset 
fàbriques a quatre continents i 
és el primer grup europeu del 
sector de l’alumini. González 
va acabar la seva intervenció as-
segurant que la clau per reeixir 
en el món empresarial és en el 
valor de les persones, en la seva 

motivació i en el seu esforç.
Un cas semblant d’èxit em-

presarial és el de l’empresa de la 
família Mulliez, el grup empre-
sarial familiar més important de 
França, amb marques com Auc-
han, Decathlon o Leroy Merlin. 
Un dels seus directius, Antoine 
Mayaud, va dir que organitzar 
la política d’empresa significa 
atendre els objectius i les neces-
sitats del grup familiar. El fòrum 
es va tancar amb un dinar-col-
loqui i el discurs del president 
de l’EFA, Francesc Mora.

El cap de Govern, Anto-
ni Martí, va reivindicar la 
importància de l’empresa fami-

liar en la història d’Andorra, no 
només en la construcció i desen-
volupament de l’economia del 
país, sinó també en el rol tra-
dicional de preservació dels va-
lors intrínsecs andorrans, com 
són l’aposta per la continuïtat 
institucional i per l’estabilitat 
política.  Martí va afirmar que 
el repte dels empresaris del país 
és el mateix que persegueix 
el Govern: obrir-se, créixer i 
diversificar-se, mantenint el 
caràcter identitari, per poder 
competir en un món global des 
de la singularitat andorrana. El 
màxim dirigent de l’executiu 
andorrà va apuntar que, quan 
els clients d’arreu consumei-
xen els productes que ofereix 
el Principat o les empreses del 
país, es fan negocis més enllà de 
les fronteres i també s’exporten 
les característiques andorranes. 
“No oblideu les vostres arrels, 
no perdeu de vista que us heu 
fet grans des d’Andorra”, va 
avisar Martí. 

El cap de Govern ho va indi-
car al seu discurs de cloenda del 
16è fòrum de l’Empresa Fami-
liar Andorrana. Per finalitzar el 
discurs, va lloar la capacitat de 
resistència dels empresaris que 
han demostrat històricament. 
També els va esperonar a 
continuar evolucionant cap 
a la internacionalització i la 
diversificació dels negocis, sen-
se oblidar els orígens. “Andorra 
serà sempre un refugi d’estabili-
tat, de democràcia i de respecte 
a la iniciativa privada, per molt 
convuls que sigui el món”, va 
sentenciar.

Martí reivindica 
la importància de 

l’empresa familiar en 
la història del país

Tema del mes
L’empresa familiar destaca 
la seva adaptació als canvis
JORNADA  El 16è fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) va servir per remarcar la capacitat de 
l’empresa familiar d’adaptar-se als nous reptes tecnològics i comercials

Agències
Andorra la Vella

SFGA

El cap de Govern, Antoni Martí, durant la seva intervenció en el fòrum de l’EFA.
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Actualitat

El ministre de Finances, Jordi 
Cinca, va defensar uns comptes 
per al 2018 “realistes” i “ajus-
tats” a la realitat del país i que, a 
més a més, ja recullen la millora 
de la situació econòmica, aspecte 
que s’observa principalment en 
la previsió dels ingressos proce-
dents dels impostos, però també 
en el capítol 4, amb la rebaixa de 
la quantia d’algunes transferèn-
cies. En aquest sentit, Cinca va 
recordar els 10 milions de més 
respecte al 2017 que es preveuen 
ingressar –425 milions–, un aug-
ment del 2,44% obtingut sobre-
tot pel creixement dels impostos 
indirectes (3,97%) i les taxes 
(2,35%), ja que la recaptació dels 
impostos directes es manté gai-
rebé igual (un 0,29% més) i els 
ingressos patrimonials cauen un 
5,36%.

Així, en el cas dels directes, els 
increments de la recaptació de 
l’impost sobre la renda (24,05%) 
i de l’impost de plusvàlues im-
mobiliàries (43,99) compensen 
la caiguda de l’impost de socie-
tats (-3,26%) i de l’impost de la 
renda dels no residents (-31,71). 
El ministre va incidir que els 
2,5 milions que es preveuen re-
captar amb les plusvàlues posen 
de manifest la recuperació del 
sector, mentre que l’increment 
de l’IRPF recull l’augment del 
nombre d’assalariats i del sala-
ri mitjà. També la caiguda de 
l’impost de societats reflecteix 
la situació econòmica, ja que el 
ministre la va atribuir principal-

ment al descens dels beneficis 
del sector financer, a causa dels 
tipus baixos d’interès que limiten 
el seu marge financer i al cost 
per adaptar-se a les noves regu-

lacions, que amb menys guanys 
també pagarà menys impostos. 
Pel que fa a la caiguda de l’im-
post sobre la renda de no resi-
dents, que passa dels 9,9 milions 

pressupostats aquest any als 6,8 
previstos per a l’any vinent, Cin-
ca va recordar que es deu a l’en-
trada en vigor dels convenis per 
evitar la doble imposició i que, 

de cara als propers anys, s’ha de 
preveure ja únicament entre 6 i 7 
milions, que bàsicament corres-
ponen a l’activitat immobiliària 
dels no residents, aspecte exclòs 
dels CDI.

En el cas dels impostos indi-
rectes, que aportaran a les arques 
públiques fins a 291,9 milions 
d’euros, 11,1 més que aquest any, 
“és on es veu millor la recupera-
ció econòmica”, segons va afir-
mar el ministre. Així, Cinca va 
incidir que la millora del consum 
intern, a causa de l’increment de 
població, d’assalariats i també 
per la millor situació econòmi-
ca i afavorida i per l’augment de 
visitants i turistes, es nota en la 
recaptació esperada per l’impost 
general indirecte (IGI), 128,6 
milions d’euros (4,79% més que 
el 2017) i dels impostos especi-
als, 46,8 milions, que creixen un 
4,69%. Així mateix, es preveu 
també un increment del 35,34% 
en la recaptació de l’impost de 
transmissions patrimonials, que 
ascendiria a 2,4 milions. Quant 
a les despeses, el ministre va des-
tacar la contenció de la partida 
de personal, que creix un 2,73% 
principalment per l’IPC i pels 
compromisos contrets quant a 
la jubilació dels funcionaris; el 
creixement del 7,4% de la par-
tida de consum de béns i serveis 
corrents, augment que va atribu-
ir principalment a la reclassifica-
ció d’algunes despeses per seguir 
les recomanacions del Tribunal 
de Comptes; i la caiguda del 
16,39% de les despeses finance-
res, afavorides per la situació de 
tipus baixos d’interès.

El pressupost 2018 preveu 
10 milions més d’ingressos
FINANCES  Els comptes de l’Estat per a l’any vinent recullen la millora que s’està produint de la situ-
ació econòmica, amb un creixement del 3,9% dels impostos indirectes i un 2,3% de les taxes

Redacció
Andorra la Vella

CompaRatiu pREssupost 2018 / 2017 - ClassifiCaCió administRativa

Pressupost Pressupost Variació % Variació
2018 2017 18 vs 17 18 vs 17

Cap de Govern 14.764.979,44 14.547.732,11 217.247,33 1,49%

Ministeri de Finances 287.159.193,17 550.686.611,62 -263.527.418,45 -47,85%

Ministeri d'Afers Exteriors 7.769.305,50 7.485.432,08 283.873,42 3,79%

Min. d'Afers Socials Justícia i Interior 67.789.193,14 64.497.663,39 3.291.529,75 5,10%

Ministeri d'Economia, Compet.i Innovació 10.369.485,42 8.541.981,67 1.827.503,75 21,39%

Ministeri de Turisme 16.959.045,38 17.247.417,88 -288.372,50 -1,67%

Ministeri d'Ordenament Territorial 56.758.536,83 57.028.292,96 -269.756,13 -0,47%

Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi. 23.055.018,72 22.662.124,77 392.893,95 1,73%

Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup. 65.164.887,78 62.899.265,52 2.265.622,26 3,60%

Ministeri de Cultura, Joventut i Esports 14.995.814,27 14.607.561,70 388.252,57 2,66%

Ministeri de Salut 69.940.622,16 67.213.808,36 2.726.813,80 4,06%

Min. Funció Pública i Reforma Administ. 22.772.103,54 22.231.618,91 540.484,63 2,43%

Total 657.498.185,35 909.649.510,97 -252.151.325,62 -27,72%

Ministeri

1%
Ministeri d’Afers Exteriors11%

Min. d’Afers Socials, 
Justícia i Interior

2%
Ministeri d’Economia, 
Compet. i Innovació

3%
Ministeri de 
Turisme

9%
Ministeri de 
d’Ornament Territorial

4%
Min. Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenib.

10%
Min. d’Educació i 
Ensenyament Sup.

2%
Min. de Cultura, 
Joventut i Esports 11%

Ministeri de Salut
2%
Cap de Govern

45%
Ministeri de Finances

3%
Cap de Govern

20%
Ministeri de Finances

2%
Ministeri d’Afers 
Exteriors

2%
Ministeri d’Economia, Compet. i 
Innovació

16%
Min. d’Afers Socials Justícia o 
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4%
Ministeri de Turisme13%

Ministeri d’Ordenament 
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5%
Min. Medi Ambient, Agricul. 
i Sostenib.
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Ministeri de Cultura, 
Joventut i Esports

16%
Ministeri de Salut

classificació administrativa

classificació administrativa sense 
actius ni passius financers
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La Caixa Andorrana de Segu-
retat Social (CASS) preveu que 
per a l’any vinent el nombre 
d’assalariats creixi un 2,5% res-
pecte al 2017 i que passi, doncs, 
de 37.494 a 38.431 treballadors. 
També xifra l’increment del 
nombre d’autònoms en un 5,5%, 
que suposarien 6.364 treballa-
dors per compte propi. Aquests 
càlculs els fa tenint en compte 
els increments estimats del 2017 
que, per la banda dels assalariats, 
se xifra en un 2,5% i, per la dels 
autònoms, en un 5,2%. Aquest 
creixement per ambdues bandes 
suposarà consegüentment un in-
crement en la recaptació de les 

cotitzacions, tant per la branca 
general com la de jubilació.

Així, en la memòria del pres-
supost del 2018, la CASS pre-
veu que, per la branca general 
-després de xifrar els assalariats 
d’aquest any en 37.494 treba-
lladors, amb un salari mitjà de 
2.041 euros mensuals, i uns 

ingressos per cotitzacions de 
93,387 milions d’euros-, per a 
l’any vinent, el salari mitjà sigui 
de 2.022 euros i que els ingressos 
per cotitzacions, tenint en comp-
te una cotització del 10%, siguin 
de 95,258 milions, un 5,3% més 
respecte a l’estimat per al 2017.

Pel que fa a les cotitzacions de 
la branca general, però en aquest 
cas dels autònoms, la CASS pre-
veu que, durant aquest any, el 

salari mitjà mensual es calculi 
en 2.041 euros, i s’ingressin per 
cotitzacions dels treballadors per 
compte propi un total de 14,776 
milions d’euros (que és un 27% 
més que el 2016). Per tant, per 
a l’any vinent ha fet un càlcul 
d’un salari mitjà que serà similar 
al d’aquest any i una recaptació 
de cotitzacions, també tenint en 
compte la cotització al 10%, de 
15,592 milions d’euros, és a dir, 
un 5,5% més respecte al que es 
recaptarà aquest any, i que su-
posa el mateix percentatge d’in-
crement del que pujarà el nom-
bre d’autònoms de cara a  l’any 
vinent. Si mirem la branca de 
jubilació, la CASS calcula que, 
pel que fa als assalariats, els in-
gressos per cotitzacions que es 
recaptaran aquest any suposa-
ran 108,293 milions d’euros, que 
són un 2% menys respecte del 
recaptat el 2016. Per a l’any vi-
nent, s’espera recaptar per cotit-
zació, en la branca de jubilació, 
110,225 milions per part dels 
assalariats, un 1,3% més que l’es-
timat per a aquest any.   

Els autònoms augmentaran 
un 5,5% el 2018 fins a 6.364
CASS  La previsió per a l’any vinent és que la xifra d’assalariats s’incrementi 
un 2,5% fins arribar a un total de 38.431 treballadors

JONATHAN GIL

Els ingressos per cotitzacions de la CASS seran d’uns 95 milions d’euros.

Redacció
Andorra la Vella

El salari mitjà dels  
treballadors se 

situa en 2.022 euros 
mensuals
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Fins a 4.866 dels 36.684 assa-
lariats que la Caixa Andorra-
na de Seguretat Social (CASS) 
tenia registrats a final d’agost 
cotitzen per un salari inferior 
als 991,47 euros mensuals, és 
a dir, per sota del salari mí-
nim interprofessional vigent 
per aquest any. D’aquests tre-
balladors, 2.176 són homes i 
2.690 són dones. Així es des-
prèn de la resposta que, des 
del ministeri de Salut, es dona 
a una pregunta de la conselle-

ra general independent, Sílvia 
Bonet, amb relació al nombre 
d’assalariats que cotitzen pel 
salari base mensual fix –sense 
incloure cap tipus de gratifica-
cions–, agrupats per diferents 
grups salarials durant el perí-
ode comprès entre el novem-
bre del 2015 i el setembre del 
2017. D’aquesta manera, es 
pot observar que en aquests 
dos anys el nombre d’assalari-
ats que cobren per sota el salari 
mínim ha disminuït en 1.123.
Quant a la resta de trams, a 
l’agost hi havia 5.140 assalari-
ats que cotitzaven per un salari 

entre els 991,47 euros i 1.200; 
7.113 persones que ho feien 
amb un sou d’entre 1.200 i 
1.500 euros; 8.439 treballadors 
amb un salari d’entre 1.500 i 
2.000 euros, el grup més nom-
brós; 4.932 assalariats amb 
sous d’entre 2.000 i 2.500 eu-
ros; i 2.593 treballadors amb 
un salari d’entre 2.500 i 3.000 
euros. 

Així mateix, la CASS tenia 
comptabilitzats fins a 3.601 tre-
balladors, 382 més que fa dos 
anys (3.219), que cotitzen per 
un salari base mensual fix supe-
rior als 3.000 euros. 

5.000 persones cotitzen per 
un sou inferior al salari mínim 
CASS  El nombre d’assalariats del 

mes d’agost del 2017 és de 
36.692 persones, amb una va-
riació del +3,0% respecte al 
mateix mes de l’any anterior, 
en què n’hi va haver 35.628. 
La mitjana d’assalariats du-
rant els darrers dotze mesos és 
de 37.313, amb una variació 
positiva del +2,7% respecte 
de les dades del mateix perí-
ode anterior. El mes d’agost 
del 2017 presenta un augment 
remarcable del nombre d’as-
salariats, comparat amb el 
mateix mes de l’any 2016, en 

els sectors: “Transports i co-
municacions” (+11,3%); “Ac-
tivitats immobiliàries i serveis 
empresarials” (+10,2%); i “Al-
tres activitats socials i serveis 
personals” (+6,8%). 

La massa salarial del mes 
d’agost del 2017 és de 73,13 
milions d’euros. La variació és 
positiva, amb un +3,4%, res-
pecte al mateix mes de l’any 
anterior. El salari mitjà total 
declarat a la CASS, per al mes 
d’agost del 2017, s’ha situat 
en els 1.993,04€, amb una 
variació positiva del +0,4% 
respecte al salari mitjà del mes 
d’agost del 2016, que va ser de 
1.984,74 €.

El nombre d’assalariats 
creix un 3% a l’agost
TREBALL  

Després de sis anys amb creixe-
ments superiors al 5%, Andorra 
Turisme s’ha fixat uns objectius 
més moderats de cara a aquesta 
temporada d’hivern. La projec-
ció és atraure un 2% més de tu-
ristes (arribant als 1,4 milions). 
El ministre de Turisme, Fran-
cesc Camp, va recordar que des 
del 2012 s’ha aconseguit portar 
400.000 turistes més a l’hivern i 
va advertir que aquestes varia-
cions anuals a l’alça “no poden 
durar eternament”. Per això, de 
cara al futur s’espera que siguin 
més moderades. Així doncs, si 
l’any passat els turistes espa-
nyols van augmentar un 11%, 
ara es preveu que ho facin un 
1,1% respecte de la tempora-
da anterior. En els francesos hi 
ha més potencial (Andorra rep 
més turistes d’aquest país la res-
ta de l’any que a l’hivern) i, per 
aquest motiu, s’apunta un crei-
xement del 3,3%, mentre que 
en altres nacionalitats s’ha fixat 

un 5,1% pel bon funcionament 
del mercat britànic i rus, que es 
reactiva.

La temporada, però, s’en-
fronta amb dubtes sobre l’im-
pacte que pot acabar tenint la 
situació a Catalunya. Camp va 
recordar que el client català és 
el principal gruix i aquest fet 
crea preocupació, si bé és cert 

que la conjuntura seria més 
complicada a l’estiu, tenint en 
compte que els mercats a l’hi-
vern estan més diversificats. El 
ministre va assenyalar que, se-
gons com evolucioni la crisi, es 
pot produir un comportament 
similar a un moment de crisi 
econòmica, amb una reducció 
del consum. Per això, va aler-

tar que fins i tot es podria veu-
re reduït el nombre de turistes. 
En tot cas, el que més neguiteja 
són els talls de carretera i, per 
aquest motiu, es va mostrar a 
l’espera que, a partir del 21 de 
novembre, la por s’esvaeixi. Cal 
recordar que el mercat espa-
nyol representa entre un 60% i 
un 70% dels turistes que venen 

a Andorra. El que sí que es pre-
veu és un increment del mercat 
rus. Així doncs, es tornarà a fer 
comunicació directa al client en 
aquest país, una inversió que 
l’any passat no es va realitzar, 
tot i que sí que es va continu-
ar treballant amb els turopera-
dors. A banda, el ministre va 
remarcar que les dades d’ex-
cursionistes també comencen a 

ser positives. La campanya d’hi-
vern té un pressupost de 3,3 mi-
lions d’euros, una xifra similar 
als darrers anys. D’aquesta xi-
fra, 805.500 van a turoperació; 
1,8 milions al consumidor final 
(un 38% a França i un 30% a 
Espanya); 375.000 per a l’acord 
amb Disney; i 300.000 per a 
l’acord amb Ski Andorra. 

El Govern preveu tancar l’hivern 
amb un 2% més de turistes
CAMPANYA  El ministre Camp recorda que increments superiors al 5% no es poden mantenir

Redacció
Andorra la Vella

JONATHAN GIL

La presentació de la campanya d’hivern a càrrec d’Andorra Turisme.

1,1%
lEs xifREs

més d’espanyols.  
El 2017 hi va haver un 11% 
més de turistes espanyols

3,3%
més de francesos.  
Els turistes d’altres  
nacionalitats poden créixer 
un 5,1%
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FEDA vol crear l’any vinent una 
filial que gestionarà tots els ser-
veis d’energies renovables. Així 
ho ha avançat Albert Moles, 
director general de la parapú-
blica, que va explicar que fins i 
tot tenen ja diverses possibilitats 
damunt la taula del nom o mar-
ca d’aquesta filial. Tot i això, 
encara no es té clar si es crearà 
una seu física independent a la 
de FEDA.  L’objectiu primor-
dial és crear un negoci per a 
una xarxa pròpia de producció 
d’energies renovables, tant pel 
que fa a la instal·lació com tam-
bé a l’assessorament. “El que 
es vol és separar els negocis, fer 

estudis i fer-los créixer”, va co-
mentar Moles, que va remarcar 
que possiblement aquesta filial 
pot començar amb tres persones 
que ja formen part de la plan-
tilla de FEDA, amb la projec-

ció futura d’ampliar-ho. A més, 
Moles diu que tot allò relacionat 
amb la plataforma de mobilitat 
elèctrica, i a la xarxa de carre-
gadors de vehicles elèctrics, es 

gestionaria també des d’aquesta 
nova filial.  Moles també remar-
ca que la llei de FEDA permet 
la creació d’aquesta filial, ja 
que, segons diu l’article vuit, 
“FEDA pot desenvolupar, així 
mateix, altres activitats que li 
siguin autoritzades pel Govern. 
En tot cas, ha de desenvolupar 
aquestes activitats a través d’una 
societat mercantil dependent, la 
denominació i la constitució de 
la qual han de ser autoritzades 
pel Govern. FEDA ha de tenir, 
en tot cas, la majoria del capital 
d’aquesta societat”. Pel que fa a 
la possibilitat d’entrada de ca-
pital privat, Moles no ha volgut 
manifestar res perquè, tal com 
diu la llei, és el Govern primer 

qui ha d’aprovar la constitució 
d’aquesta filial, que FEDA ja té 
projectada. 

Durant tot aquest 2017, des 
de FEDA s’han fet estudis sobre 
l’eficiència energètica i la iden-
tificació de zones, i ara es vol 
treballar aplicant-ne els resul-
tats. En les energies renovables, 
FEDA té dos objectius primordi-
als: el primer és invertir l’any vi-

nent en la instal·lació de plaques 
solars en edificis públics, com 
escoles. Fins ara, com a l’Estació 
Nacional d’Autobusos, ho cos-
tejava el Govern i FEDA es feia 
càrrec del manteniment i fun-
cionament. Ara, però, dona un 
pas més i vol, fins i tot, arribar 
a invertir en aquestes plaques, 
costejant-les. L’altre objectiu és 
el servei d’assessorament.

FEDA vol crear una filial de 
serveis d’energies renovables
EMPRESES  L’objectiu de l’empresa parapública és crear un negoci per a una 
xarxa pròpia de producció, tant pel que fa a la instal·lació com a l’assessorament

JONATHAN GIL

El director general de FEDA, Albert Moles.

Redacció
Andorra la Vella

1

European LED Screen & Lighting Manufacturer

10 anys creant i instal·lant productes 
de qualitat al Principat d’Andorra

Contacteu amb nosaltres a: info@arch.eu   tel.+376810051

 

#MADE IN
ANDORRA
BY LLUM
CREATIVA

La intenció és  
destinar tres persones 
de l’actual plantilla al 

nou projecte
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Des que el gener del 2016 va 
entrar en vigor el Conveni de 
Doble Imposició (CDI) entre 
França i Andorra, el nombre i 
l’interès dels jubilats i esportis-
tes francesos per expatriar-se i 
residir al Principat ha augmen-
tat. Així ho va assegurar el vice-
president de l’Associació d’as-
sessors tributaris i fiscals, Marc 
Vilallonga, abans de fer una 
conferència a la sala d’actes de 
MoraBanc, aquest dijous a la 
tarda. Segons Vilallonga, arran 
de l’entrada en vigor del conve-
ni, aquests dos col·lectius s’es-
tan interessant i decantant molt 
per Andorra a l’hora d’escollir 
residència per davant d’altres 
països, gràcies a l’entrada en vi-
gor del text. Tot i això, i malgrat 
que el CDI introdueix uns tipus 
convencionals reduïts i mitiga 

la doble imposició econòmica, 
el que s’està notant és que l’in-
terès d’empreses o empresaris 
francesos per instal·lar-se al país 
va més lent. “Veurem si es pot 
agafar més interès a la llarga, 
però actualment, si ho compa-
rem amb els residents i esportis-
tes, és molt menor”, ha explicat 
el vicepresident.  Segons va 
recordar Vilallonga, l’objectiu 
del conveni era fomentar l’in-
tercanvi econòmic entre els dos 
estats. “El que s’esperava amb 
el CDI és que pogués facilitar 
la inversió estrangera francesa 
i això, en gran part, s’ha acon-
seguit, ja que permet que els 
empresaris puguin obrir el seu 
mercat natural i pensar en les 
fronteres més pròximes”. El 
text, signat entre França i An-
dorra, va ser el primer CDI 
que es va formalitzar, un fet que 
Vilallogna va voler destacar de 
manera positiva.

Actua va explicar a Barcelona 
les claus per al desenvolupa-
ment de les Tecnologies de la 
Informació i les Telecomunica-
cions (TIC) a Andorra, que són 
la mobilitat sostenible, la inte-
gració de diferents sistemes de 
pagament i la fidelització dels 
visitants als establiments locals. 
L’objectiu del país és conver-
tir-se en un “laboratori de pro-
ves” per a projectes relacionats 
amb les ciutats intel·ligents, 
també denominades smart cities.  
El ministre d’Economia, Com-
petitivitat i Innovació, Gilbert 
Saboya, va participar en l’acte 
d’inauguració de l’estand d’Ac-
tua de l’Smart City Expo World 
Congress, que es va fer a Barce-
lona, on va destacar que un dels 
principals fruits de l’aposta per 
les TIC ha estat la col·laboració 
amb el Massachusetts Institute 
of  Technology (MIT), que els 
està obrint les portes per treba-
llar amb altres centres d’investi-
gació i també amb empreses del 
sector privat.

Saboya va manifestar que 
els tres pilars sobre els quals es 
fonamenta l’aposta de les TIC 
d’Andorra tenen un doble ob-
jectiu, ja que, a més de diver-

sificar l’economia, també per-
segueixen fer més competitius 
els seus sectors més importants, 
que són el turístic i l’energètic, 

així com millorar la qualitat 
de vida dels andorrans.  Per 
exemple, la promoció d’An-
dorra com un enclavament per 
provar solucions de conducció 

autònoma permet, d’una ban-
da, atreure inversors d’actors 
internacionals, però, de l’altra, 
també contribueix a la transició 
energètica del país, que ja és el 
tercer en el món amb més ca-
pacitat de penetració per a ve-
hicles elèctrics. 

En línia amb el mateix ob-
jectiu mediambiental, una de 
les solucions que Andorra va 
presentar a l’Smart City Expo 
World Congress consisteix en 
una prospecció del territori an-
dorrà per saber quin potencial 
té cada ubicació per a la instal-
lació de plaques fotovoltaiques, 
a fi de desgranar en quins edi-
ficis la inversió és més rendible.

Actua exposa les claus per 
impulsar les TIC d’Andorra
CONGRÉS  El ministre d’Economia va participar en la inauguració de l’estand 
a l’Smart City World Congress fet a Barcelona

Els esportistes i jubilats 
francesos, atrets pel país

AGÈNCIES

Saboya va assistir a la inauguració de l’estand d’Actua al congrés.

FISCALITAT  

Agències
Andorra la Vella

AGÈNCIES

Un moment de la conferència que va tenir lloc a MoraBanc.

Saboya va recordar 
la col·laboració amb 

el Massachusetts 
Institute of Technology

mICroproduCTors

Èxit de la fira 
del vi laurediana
La cinquena Trobada de micro-
productors de vi es va tancar amb 
4.500 visitants i una valoració 
per part dels assistents de 9,2, 
segons el resultat de 350 enques-
tes. El Comú lauredià va qualificar 
el certamen d’“èxit” i va indicar 
que “ha estat la millor de les edi-
cions que s’han fet”. 

Les importacions durant el mes 
de setembre han sumat 107,06 
milions d’euros, amb un creixe-
ment del 6,9%, respecte al mes 
de setembre de l’any anterior, 
segons les dades del departament 
d’Estadística. Destaquen positi-
vament els grups de l’electrònica 
i les begudes i tabac. Per contra, 

tenen un descens els grups de la 
joieria i la construcció. Sense el 
capítol de l’energia, el creixement 
és d’un 6,7%. Pel que fa a l’acu-
mulat del darrers dotze mesos, 
les importacions han tingut un 
valor de 1.291,42 milions d’eu-
ros, el que suposa un creixement 
del 6,9% respecte a l’acumulat 
del període anterior, en què les 
importacions en valor van ser de 
1.207,72 milions d’euros. 

Les importacions creixen un 
6,9% al mes de setembre
ESTADÍSTICA  
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Darwin defensava l’evolució com a 
única forma de subsistir en un món en 
constant canvi. L’evolució és inherent 
a la naturalesa humana i, si això és 
així, per què ens costa tant evolucio-
nar en algun dels àmbits de la vida?

Fa poc, ha vist la llum Unida Qua-
litat i Prevenció, l’evolució en la pre-
venció i la qualitat al Principat d’An-
dorra, i voldria dedicar aquest article 
a parlar d’aquesta notícia i a no deixar 
que aquest fet tan notori passi per alt 
als lectors.

Unida Qualitat i Prevenció és el 
primer pas que, com a grup, fem per 
deixar una empremta en la nostra 
societat, amb el propòsit d’aportar 
quelcom més que un servei normatiu i 
EVOLUCIONAR cap una manera de 
fer les coses que aporti més valor a les 
persones i a la societat.

Però com es deixa empremta en la 

societat? Penso que això s’assoleix fent 
coses i no parlant tant del que farem. 
És per això que, des d’Unida Qualitat 

i Prevenció, volem ser líders en l’as-
sessorament, certificació i formació en 
prevenció de riscos laborals, qualitat, 

medi ambient i sostenibilitat.
És per això que volem ser referents 

i obrir noves vies i nous camps i meto-
dologies.

És per això que volem fer arribar la 
cultura de la prevenció i de la qualitat 
a tothom, a tot tipus d’empreses, a tot 
tipus de persones, a tot tipus d’activi-
tat, i fer això és un repte i un propòsit.

Nosaltres volem liderar i ser refe-
rents mitjançant la Integritat, la Im-
parcialitat, l’Orientació al client i el 
Compromís.

Nosaltres volem fer, volem evolucio-
nar, volem millorar i ho volem fer amb 
les persones, amb les empreses, amb el 
País.

Nosaltres volem Unida Qualitat i 
Prevenció, nosaltres volem futur, i el 
primer que hem fet ha estat certificar 
Unida a l’ISO 9001:2008, per part 
d’Aenor, per donar-li visibilitat, per 
afermar el nostre compromís amb el 
canvi, amb l’evolució, amb la feina 
ben feta.

Seguirem evolucionant i millorant 
perquè no entenem cap altra opció per 
servir millor els nostres clients i el País.

Inici de la temporada

Darwin i la prevenció de riscos laborals

LA VEU DEL POBLE SA
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La temporada d’hivern es va iniciar el cap de 
setmana passat amb bones perspectives. Les es-
tacions d’esquí van poder obrir les seves instal-
lacions, tot i les inclemències meteorològiques, i 
van registrar ja els primes esquiadors. I, pel que 
fa al pont de la Puríssima, sembla que es pot ba-
tre el nombre de vehicles que entraran al país 
i que els establiments hotelers tindran una molt 
bona ocupació. Això els permetrà continuar 
augmentant els preus, els quals s’havien ressentit 
de la crisi els últims anys. Les previsions apunten, 
doncs, que aquest pot ser un molt bon hivern per 
al sector turístic, encara que des del Govern s’ha-
gi fixat un creixement de tan sols el 2%, quan 
en els anys anteriors va ser superior al 5%. Tot 

i l’optimisme i les ganes de sortir d’una vegada 
per totes de la crisi dels últims anys, no només al 
sector de la neu, sinó també al comercial, hi ha 
també elements d’incertesa, que poden perjudi-
car la nostra economia. Un d’aquests factors, i 
potser el més important, és la situació que es viu 
a Catalunya, que pot tenir una afectació impor-
tant per al nostre país, en cas que s’acabi agreu-
jant. Davant d’aquest panorama, és molt im-
portant continuar sense pausa les reformes en el 
futur per garantir la competitivitat dels diferents 
sectors. Pel que fa al comerç, cal avançar decidi-
dament en l’aplicació del pla estratègic i, quant 
als allotjaments turístics, s’ha de posar en marxa 
la nova reglamentació com més aviat millor.

tribuna

Josep MarIa coMes

Conseller delegat Unida  
Qualitat i Prevenció

Matriculació de vehicles
Les matriculacions de vehicles el mes d’octubre del 2017 han estat 
380, amb una variació percentual positiva, respecte de l’octubre del 
2016, del +8,0%. Presenten variacions positives “Turismes” (+18,1%) 
i “Altres” (+12,5%), a diferència de “Motocicletes i ciclomotors” 
(-20,8%) i “Camions i camionetes” (-6,9%).

la xifra

Editorial



DESEMBRE 201710

Anàlisi de riscOs
Tant la pujada del petroli com les últi-
mes dades des d’Europa i la Xina ens 
fan pensar que la pressió inflacionista 
està creixent. Apugem el risc d’un aug-
ment de preus. Al mateix temps, les 
dades nord-americanes indiquen una 
acceleració del creixement, d’acord 
amb la fase d’expansió del cicle macro-
econòmic. Reduïm el risc d’una debi-
litat macro als EUA. Tot i que encara 
queda molta incertesa, la tensió a Cata-
lunya sembla estar disminuint després 
de la convocatòria d’eleccions per al 21 
de desembre. Esperem el resultat abans 
de modificar el risc de la crisi europea.

estrAtègiA: dAdes mAcrO A 
l’AlçA
entorn macro. S’està confirmant la 
millora macro globalment; l’economia 
nord-americana va créixer un impres-
sionant 3% i les estimacions del crei-
xement europeu es veuen revisades a 
l’alça després de les últimes lectures 
dels PMI (el manufacturer, 58,5, màxims 
en 7 anys) i la producció industrial, que 
són molt fortes. Han rebotat també els 
índexs de sorpreses macro i, en els mer-
cats emergents, no observem cap debi-
litat. Creiem que la pressió inflacionista 
s’intensificarà en conseqüència, cosa 
que podria provocar sorpreses no desit-
jades des dels bancs centrals (una acce-
leració del cicle de pujades de tipus).

renda variable. La nostra visió es-
tratègica segueix constructiva, atès el 

momentum macro, les bones publicacions 
de companyies i les valoracions enca-
ra acceptables. Tàcticament, veiem els 
mercats força eufòrics, amb algunes rà-
tios del sentiment de l’inversor a nivells 
extrems (la ràtio bull/bear, a màxims de 
30 anys). Preferim recollir beneficis en 
els mercats i sectors que s’han compor-
tat millor, i veiem la possibilitat de tor-
nar a entrar-hi més avall. Destaquem 
l’oportunitat que s’ha obert a l’IBEX 
que, des del maig, ho ha fet un 9% 
pitjor que l’Eurostoxx 50, davant fo-
namentals sòlids tant en l’àmbit macro 
com micro.

Renda fixa. Seguim veient molt valor 
en els bons lligats a la inflació, atesa 
la fortalesa de les dades macro, el rally 
del petroli i alguns indicadors avançats 
de preus (PMI de la pressió inflacio-
nista a la zona euro, el PPI a la Xina). 
Som compradors del deute corporatiu 
i emergent, encara que cada vegada 
d’una manera més selectiva. Mantenim 
unes durades curtes esperant pujades 
de tipus.

eUr/Usd. Mantenim el rang a 1,10-
1,15, comprem l’USD. El posiciona-
ment especulador en l’euro continua 
significativament per sobre de la mitja-
na històrica i els fonamentals americans 
indiquen la necessitat d’una política 
monetària més hawkish.

‘commodities’. Creiem que el pe-
troli ha assolit el seu preu just; ens man-
tenim neutrals davant la pròxima reu-
nió de l’Opec, que pot ser decisiva per 
a la propera evolució del cru. En l’or 
seguim neutrals, en veure’l ben valorat 
davant els tipus reals.

Creix la pressió inflacionista
AleksAndrA TomAlA, CFA

Research & Estratègia  
aleksandra.tomala@morabanc.ad

DATA DEL SORTEIG: 25/01/2018
BASES DEL SORTEIG A www.bondia.ad 
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 PRINCIPALS RISCS

Lower visibility on China growth

Too hawkish monetary policy (Fed hikes/ECB tapers)

Geopolitical tensions

Emerging markets under pressure

Eurozone political/break-up/banking risk

Brexit negative impact materializes

International trade contracts

NOW
LAST MONTH

Inflationary pressures on the rise

US economy softens

MERCATS
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“Els resultats han estat més del 
doble del que esperàvem”. Així 
resumeix el balanç i evolució 
que el Registre Andorrà de Mo-
rositat (RAM) ha tingut en el 
seu primer any de vida, i ho diu 
David Castillo, que és impulsor 
i soci director del RAM. I és 
que la previsió és tancar aquest 
2017 amb uns 200.000 registres 
de morosos. Uns registres que 
sumen més de 45 milions d’eu-
ros d’impagaments. De tots els 
morosos registrats, el 80% són 
empreses i el 20% són particu-
lars o autònoms. 

El més important que re-
marca Castillo és la taxa de re-
cobrament que s’ha aconseguit 
en aquest primer exercici del 
RAM,  i que se situa en un 65% 
o, el que és el mateix, de cada 
10 impagats, més de sis s’acon-
segueixen cobrar, un cop són re-
gistrats com a morosos. És a dir, 
s’espera que en finalitzar aquest 
any, dels 200.000 morosos regis-
trats, 130.000 s’hauran pogut 
pagar o es pagaran.  Castillo 
remarca que aquesta taxa és òp-
tima si es compara amb la del 

registre de morosos d’Espanya, 
que està entre el 60 i el 65%, 
tenint en compte que aquest re-
gistre ja fa més de 15 anys que 
està en marxa; el de França en-
cara és més baix i no arriba al 
60%.  De fet, “en taxes de re-
cobrament és complicat arribar 
a superar molt més del 70%, 
perquè sempre hi ha, i hi haurà, 
morosos i impagaments”, va co-
mentar Castillo. 

Al RAM es registra el nom 
dels morosos i, un cop han efec-
tuat el pagament que devien 
aquest registre i segons uns re-
quisits, s’esborra el nom del mo-
rós. Tot i això, també s’ha com-
provat que hi ha un percentatge 
de morós reincident o, tal com 
es diu en l’argot del sector, del 
“morós professional”. Són em-
preses o particulars que potser 
fan el pagament d’allò que devi-
en en veure’s registrats al RAM, 

però que al cap de poc temps hi 
tornen a aparèixer per un altre 
impagament. 

Pel que fa a nombre de cli-
ents que té el RAM, ja superen 
el mig miler. En concret, en té  
518. Solen ser empreses de di-
versos sectors, però també pa-
rapúbliques i administracions. 
“La previsió era acabar aquest 
any amb uns 250 clients, i tant 
en registres com en clients hem 
més que duplicat les expectati-
ves”, va comentar Castillo. 

De cara a futures previsions, 
Castillo assegura que per al 
2018 s’espera arribar a més de 
mil clients. Pel que fa a la previ-
sió de registres, és més compli-
cat de xifrar, assegura Castillo. I 
quant a la taxa de recobrament, 
manifesta que es pot arribar al 
70%, o poc més. 

L’impulsor del RAM mani-
festa que “com més informació 
o més registres es facin, i també 
més clients s’hi adhereixin, l’ei-
na serà més solvent”.  Per a l’any 
vinent, des del RAM s’espera 
que s’adhereixin com a clients 
la resta de les administracions 
que encara no s’hi han adherit. 

El RAM va iniciar el seu tra-
jecte el novembre passat. 

200.000 morosos i 45 milions 
d’impagats durant el 2017
RAM  La taxa de recobrament que l’entitat ha assolit en aquest primer 
exercici s’ha situat en el 65%, és a dir, més de 6 de cada 10 casos s’han cobrat

JONATHAN GIL

David Castillo, impulsor i soci director del Registre Andorrà de Morositat.

Redacció
Andorra la Vella

Que la revolució 4.0 és una 
realitat ho van constatar la 
majoria de la cinquantena 
de ponents que van partici-
par en la primera jornada 
de la segona edició d’Inn-
tec, Innovation and New 
Technologies Summit in An-
dorra, que va comptar amb 
150 assistents i es va fer al 
Centre de Congressos. Una 
revolució que es presenta 
com un repte per al comerç, 
sobretot per a l’andorrà, que 
encara té barreres duaneres 
que trencar, i també per al 
turisme, que s’ha de reciclar, 
vendre més la natura i crear 
sinergies conjuntes amb des-
tinacions com Barcelona. 

Aquestes van ser algunes 
de les conclusions de les po-
nències, que van centrar el 
matí d’ahir, focalitzades en 

el sector del comerç i el tu-
risme. Jorge Herrero, cap 
de màrqueting, innovació i 
desenvolupament de la pla-
taforma eBay, va explicar les 
tendències al mercat, i va in-
sistir que el comerç andorrà 
té “el repte d’adaptar-se sí o 
sí”, primer trencant les bar-
reres de les duanes que, diu, 
oferiran un accés més fàcil 
del petit comerç al mercat 
global, i ha de sortir a l’exte-
rior “amb el segell d’Andor-
ra i aprofitar-la i exportar 
aquesta marca”. 

Aquest comerç global i 
per Internet podria disminu-
ir el turisme de compres que 
ve al Principat exclusivament 
per fer shopping, però Herre-
ro va destacar que, aleshores, 
hi entra el paper del turis-
me, que “s’ha de reciclar i 
potenciar un altre concepte 
d’atracció, estudiant l’audi-
ència que pugui tenir”.  

Experts forans recomanen 
potenciar la marca 
Andorra al mercat global

INNTEC  

JONATHAN GIL

Un moment de les jornades al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Els abonaments per servei, 
durant el mes d’octubre, es 
van situar en 46.902 abonats 
als serveis de telefonia fixa; 
78.382 abonats als serveis 
de telefonia mòbil; i 33.201 
abonats a Internet de banda 
ampla, segons va informar el 

departament d’Estadística. 
Aquestes xifres suposen una 
variació percentual negati-
va, del 0,2%, respecte al mes 
d’octubre de l’any anterior 
en telefonia fixa, i una de po-
sitiva, del 6,8%, en telefonia 
mòbil. En el cas dels abonats 
a Internet de banda ampla, es 
registra una variació percen-
tual positiva del 5,3%. 

Els abonats a telefonia 
mòbil creixen un 6,8% 
ESTADÍSTICA  

Un 30% dels morosos 
són empreses i el 
20%, particulars  

o autònoms
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Cinc minuts per presentar els 
projectes d’start-ups, o empre-
ses que volen arrancar, i cinc 
minuts perquè els inversors 
interessats els puguin fer pre-
guntes. Aquest va ser el format 
del NIU Demo Day, que va or-
ganitzar Andorra Telecom per 
aconseguir finançament per a 
nou projectes, quatre dels quals 
provinents del NIU. Els altres 
cinc són de fora, però tenen 
relació i interès per desenvolu-
par la idea des del Principat. 
Els inversors són andorrans i de 
fora, especialistes en finança-
ment d’aquest tipus, com, per 
exemple, entitats bancàries, fa-
mily offices, fons de capital risc o 
business angels. 

 El NIU és una incubadora 
i acceleradora d’empreses que 
es va presentar tot just avui fa 
un any, i que va néixer amb 
l’objectiu de fomentar l’empre-
nedoria en l’àmbit de la tecno-
logia i d’afavorir el desenvolu-
pament de noves activitats que 
contribueixin a la diversificia-
ció econòmica del país. Els nou 
projectes exposats ahir estan 
tots relacionats amb les noves 
tecnologies. Hi ha des aplicaci-
ons de mòbils fins al simulador 
d’un submarí (veure  el quadre 
adjunt, els quatre primers pro-
venen del NIU). 

L’èxit, segons va indicar el 
director general d’Andorra Te-
lecom, Jordi Nadal, era aconse-
guir aquesta xarxa d’inversors 
àmplia per aquests projectes, 

i també veure “si d’aquí uns 
mesos veiem aflorar alguns 
d’aquests projectes, no és un 
resultat immediat”, va dir. Per-
què, malgrat que el contacte 
s’iniciés amb el Demo Day, les 
relacions i la decisió última de 
l’inversor pot tardar dies i me-
sos. 

La selecció dels inversors 
s’ha fet gràcies a la xarxa ja 
identificada del NIU. Quant als 
projectes, n’hi ha quatre que el 
NIU tenia identificats per po-
der llançar-los, i cinc que venen 
de fora, amb contactes i rela-
cions amb Andorra, i que han 
estat identificats, per Andorra 

Telecom amb l’ajuda d’ESA-
DE i d’una altra institució, com 
a idees empresarials que estan 
a punt de materialitzar-se i que 
necessiten finançament. 

Nadal va explicar que les 
start-ups solen ser molt rendibles 
“i també tenen un alt risc”. Així 
mateix, va remarcar que hi ha 

empreses, inversors i particulars 
que es dediquen a estudiar-les. 

Des d’Andorra Telecom, 
després de l’alta participació 
registrada en l’esdeveniment, 
esperen fer una segona edició 
d’aquest Demo Day “perquè hi 
ha hagut inversors que ens han 
contactat per venir en una altra 
ocasió i projectes que volen pre-
parar-se millor per un futur”, 
va comentar Nadal. Segons 
Jordi Nadal, el més important 
és que el Demo Day suposa la 
culminació del procés que fan 
les empreses del NIU. 

Nadal va reconèixer que el 
format de l’acte és exigent, ja 

que només en cinc minuts els 
responsables de les start-ups han 
de vendre la idea als futurs in-
versors. Tot i això, el director 
general d’Andorra Telecom va 
dir que es tracta d’un format 
estàndard d’esdeveniments 
d’aquest tipus, i per això es va-
lora que qui ho presenti sigui 
“un bon comunicador”. Des-
prés de la presentació formal 
i de respondre a preguntes, 
també en cinc minuts, els in-
versors ja van escollir amb qui 
podien casar els seus interessos 
financers i es van reunir en una 
sala a part, per detallar algunes 
qüestions.

NIU Demo Day amb cinquanta 
inversors i nou ‘start-ups’
JORNADA  La intenció d’Andorra Telecom és organitzar un altre esdeveniment d’aquestes caracterís-
tiques, ja que hi ha hagut inversors que els han contactat per participar-hi en una altra ocasió

Redacció
Andorra la Vella

JONATHAN GIL

El NIU Demo Day va tenir lloc en un cèntric hotel d’Andorra la Vella.

Empreses

La selecció d’inversors 
participants es va fer  

gràcies a la xarxa ja 
identificada del NIU
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El passat 22 de novembre es va 
inaugurar el nou supermercat 
Caprabo Fresh que, gestionat 
pel grup CCA (Centre Comer-
cial Andorrà), s’ubica al carrer 
Prat de la Creu, 46, d’Andorra 
la Vella, on estava situat l’antic 
Mr. Bricolage.

Aquest nou establiment dona 
resposta a les inquietuds d’un 
client exigent, reflexiu i mo-
dern, que valora la qualitat i la 
frescor dels productes, és sensi-
ble amb l’alimentació saludable, 
aprecia les novetats de producte 
i servei professional, i, a més, no 
disposa de gaire temps per fer la 
seva compra diària.

La botiga ofereix una varietat 
d’oferta per metre quadrat com 
pocs supermercats, amb més de 
12.000 referències, amb un es-
pecial focus en el producte fresc. 
Compta amb una gran repre-
sentació de les marques pròpies 
Eroski (Sannia, Seleqtia, Natur 
o Belle), i disposa d’interessants 
novetats dins del sector, com 
són l’autopesatge a la secció de 
fruiteria, una àmplia gamma de 
menjar preparat amb màquina 
de suc espremut al moment, 
cafè, entrepans i amanides, tot 
llest per consumir.

Aquest Caprabo Fresh comp-
tarà amb tot el model comercial 
i de màrqueting de la matriu i 
oferirà tots els avantatges del 
Club Caprabo a través de la 
targeta de fidelització, catàlegs 
amb periodicitat mensual, ser-
vei d’entrega a domicili, caixes 
ràpides i aparcament gratuït per 
als clients.

La botiga s’ha dissenyat com-
plint amb les actuals exigències 
en matèria d’estalvi energètic, 
amb què s’aconsegueix una im-
portant reducció de l’impacte 
sobre el medi ambient.

Aquest és el quart establi-
ment d’alimentació del Grup 
CCA (Super U, U express, Ca-
prabo Illa Carlemany i Capra-
bo Fresh), amb el qual arriba a 
més de 5.000 m2 de superfície 
de distribució d’alimentació al 
Principat d’Andorra.

El nou supermercat Caprabo 
Fresh obre a Prat de la Creu
COMERÇ  El nou establiment vol donar resposta a les inquietuds d’un client 
exigent, reflexiu i modern que valora la qualitat i la frescor dels productes

JONATHAN GIL

La inauguració del nou supermercat Capabro Fresh, situat al carrer Prat de la Creu.

Redacció
Andorra la Vella

Aquest és el 
quart establiment 
d’alimentació del  

Grup Centre  
Comercial Andorrà

Andbank Espanya, entitat es-
pecialitzada en banca privada, 
es reforçarà al desembre amb 
el nomenament de Carlos Mar-
tínez de Campos com a nou 
president del Consell d’Admi-
nistració, en substitució de Da-
niel García-Pita, que presidirà 
el Consell Assessor d’Andbank 
Espanya. Aquest nomenament 
es farà efectiu a partir del 12 de 
desembre. Martínez de Campos, 
que fins a dates recents ha estat 
president del Consell Assessor 

de Banca Privada de Caixa-
bank, compta amb una àmplia 
trajectòria en el sector financer. 
Va capitanejar el desembarca-
ment de Barclays Bank a Espa-
nya, del qual va ser nomenat 
president i, alhora, va ostentar 
els càrrecs de president de Bar-
clays França, conseller del banc 
privat alemany Merck Finck 
& Co. i responsable europeu; i, 
posteriorment, el de director de 
la divisió del Grup, que incloïa la 
xarxa internacional d’oficines i 
la banca privada del Regne Unit 
i internacional. Com a tal, va ser 
membre del comitè executiu del 

Grup Barclays a Londres. 
A més, Martínez de Campos 

ha estat president o membre del 
consell d’administració o del 
consell assessor de companyi-
es cotitzades i no cotitzades de 
diversos sectors que, a més del 
financer, inclouen l’immobiliari, 
el capital de risc, la seguretat,  
el navilier, consultoria informà-
tica, Internet, mineria, assegu-
rances, hospitals, etc. Compta 
amb una àmplia experiència 
en comitès d’auditoria, de risc i 
altres òrgans de control corpo-
ratiu.  La incorporació de Car-
los Martínez de Campos com a  
president del consell d’admi-
nistració permetrà a Andbank 
reforçar la seva estratègia a  
Espanya i, d’aquesta manera, 
consolidar el seu posicionament 
al mercat de banca privada, on 
és un dels principals operadors.

Martínez de Campos, 
nou president del consell 
d’Andbank Espanya
BANCS  

MoraBanc ha estat guardo-
nat amb el premi al millor 
banc comercial d’Andorra 
2017 per la revista Interna-
tional Banker. El conseller 
delegat de l’entitat, Pedro 
Gonzalez Grau, va recollir 
el premi a Londres. El ju-
rat de la prestigiosa publi-
cació financera ha valorat 
el pla de transformació que 
MoraBanc ha aplicat per 
adaptar-se de manera ràpi-
da i eficaç als canvis que ha 
experimentat el mercat an-
dorrà i internacional en els 
darrers anys. 

Entre els arguments per 
premiar MoraBanc, destaca 
la forta inversió en tecnolo-
gia i la posada en marxa de 
MoraBanc Digital, el ves-
sant en línia del banc que in-
clou el web, la banca en línia 
i l’app; uns canals líders en 
el mercat andorrà que han 
suposat una millora consi-
derable per al client, que pot 
fer gestions a qualsevol hora 
i des de qualsevol lloc.  

MoraBanc, 
millor banc 
comercial 
d’Andorra 2017

BANCS  

Amb la voluntat de simplificar 
el catàleg de forfets existent i 
d’incloure noves prestacions 
per als usuaris, Andorra Tele-
com ha renovat i millorat la 
seva oferta de telefonia mòbil. 
Aquesta millora que se centra 
principalment en l’increment 
de dades mòbils i en el llan-
çament de nous forfets que ja 
inclouen roaming a Espanya, 
França i Portugal. 

Així ho va explicar el por-
taveu d’Andorra Telecom, 
Carles Casadevall, que va 
precisar que els canvis en 

l’oferta, que estaran dispo-
nibles a partir del primer de 
desembre vinent,  es porten 
a terme després de constatar 
que els clients “cada vegada 
necessiten i fan servir més 
dades”, l’increment també 
del consum de dades en itine-
rància després de la primera 
reducció de tarifes i la creació 
del forfet roaming, així com els 
canvis i millora en les xarxes 
de telefonia (tant 3G com 
4G). 

D’aquesta manera, la com-
panyia crea tres forfets amb 
roaming inclòs a Espanya, 
França i Portugal, i tots amb 
tarifa plana nacional i d’SMS.

Introducció de millores en 
l’oferta de telefonia mòbil
TECNOLOGIA  
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Unida Qualitat i Prevenció 
és una empresa que neix de 
l’aliança estratègica d’Assegur-
prevenció i Principat Qualitat i 
Prevenció, que fa un any es van 
unir per obrir nous camps. Les 

dues empreses són pioneres en 
matèria de prevenció de riscos 
laborals, i també es dediquen 
a la implantació de sistemes de 
gestió a les empreses (normes 
ISO). Amb la unió de les dues 
empreses, Unida ha fet “un salt 
qualitatiu per oferir coses no-
ves”. 

“Com més dimensió tens, 
més et pots dedicar a obrir nous 
camps i activitats i avançar en 
la prevenció, fer que no sigui 
només un tema normatiu, sinó 
que les empreses s’hi impli-
quin”, va argumentar el conse-
ller delegat d’Unida Qualitat i 
Prevenció, Josep Maria Comes. 

La presentació de la nova em-
presa es va fer davant del perso-
nal de totes dues, i avui comen-
çaran a treballar colze a colze.

Comes va exposar que la le-
gislació sobre prevenció de ris-
cos laborals està “pensada per a 
la seguretat dels treballadors” i, 
per tant, opina que són ells, els 
mateixos treballadors, els que 
han de conscienciar-se sobre 
això; per aquest motiu, les em-
preses els han de formar i infor-
mar. A més, Unida també vol 

anar un pas més enllà en les re-
visions mèdiques: “Volem una 
evolució, que no es digui només 
apte o no apte, sinó que els estu-
dis epidemiològics serveixin 
per determinar tendències a les 
empreses, i estudiar i promou-
re la salut en les organitzacions 
empresarials”.

L’acte de presentació va 
comptar amb la intervenció del 
conferenciant i consultor Joan 
Vicenç Duran Llàcer, que va 
parlar sobre La prevenció de riscos 
laborals com a eina de motivació d’un 
equip.

Unida fa “un salt qualitatiu 
per oferir coses noves”
SEGURETAT LABORAL  Assegur Prevenció i Principat Qualitat i Prevenció es 
van unir fa un any per obrir nous camps

Agències
Andorra la Vella

AGÈNCIES

El conseller delegat d’Unida Qualitat i Prevenció, Josep Maria Comes.

Les dues empreses 
que s’han unit són 

pioneres en prevenció 
de riscos laborals

estAcions

Vallnord rep el guardó a la millor 
estació a la gala World Ski Awards

Vallnord va rebre a Àustria el 
guardó de millor estació d’es-
quí d’Andorra, a la gala dels 
World Ski Awards 2017. El 
reconeixement és el resultat 
del vot de centenars de mi-
lers d’usuaris al llarg de tres 
mesos, així com la d’un jurat 
d’experts de les diferents 
branques que es desprenen de 
la neu, com ara turoperadors, 
mitjans de comunicació o exe-
cutius, per exemple. Aquesta 
és la quarta ocasió, la segona 
consecutiva, en què els domi-
nis esquiables de la Massana i 
d’Ordino són distingits com les 
instal·lacions més apreciades 
del país. 

Per donar continuïtat a les ne-
cessitats d’evolució tecnològica 
i reforçar i millorar la fiabilitat i 
eficiència del servei, Andorra Te-
lecom preveu invertir fins a 133 
milions d’euros en els propers 
quatre anys.  Així consta, si més 
no, en la memòria explicativa i 
les bases del programa d’actuació 
que acompanyen el pressupost de 
la societat pública per al 2018, 
any en què els comptes s’eleven 
fins als 112,7 milions d’euros, fi-
nançats amb recursos propis en 

la seva totalitat, el 82% dels quals 
procedents dels recursos corrents 
que es generaran en el mateix 
exercici, i els 20 milions restants 
corresponents a romanents de 
tresoreria. 

D’aquesta manera, la compa-
nyia preveu invertir 31,4 milions 
d’euros el 2018; fins a 43,1 mili-
ons l’any següent; 32,6, l’exercici 
2020; i, finalment, 25,7 milions 
d’euros més de cara al 2021. Al 
marge del projecte de l’edifici 
The Cloud, que se n’emporta 
fins a 36,7, aquestes quantitats es 
destinaran a l’augment de la ca-
pacitat de la xarxa mòbil.

Andorra telecom preveu 
invertir fins a 133 milions 
en els propers quatre anys
TECNOLOGIA  

Crèdit Andorrà ha estat esco-
llit Banc de l’Any d’Andorra 
2017 per la publicació The 
Banker del grup Financial Ti-
mes, en un any en què també 
ha estat designat, per aquesta 
publicació i per PWM, com 
a millor entitat d’Andorra 
en banca privada. El premi 
Banc de l’Any d’Andorra 
reconeix la trajectòria de 
Crèdit Andorrà, i destaca 
paràmetres com els resultats 
obtinguts i l’equilibri entre 
l’estratègia d’expansió inter-
nacional i el negoci de país. 
Altres elements que s’han tin-
gut en compte són el compro-
mís del banc en matèria de 
sostenibilitat i les iniciatives 
dutes a terme en innovació i 
digitalització durant l’últim 
any. Antoni Pintat, president 
del consell d’administració de 
Crèdit Andorrà; Josep Peral-
ba, conseller delegat; i Xavier 
Cornella, director general, 
van assistir a l’acte de lliura-
ment del premi, a Londres. 

crèdit Andorrà, 
Banc de l’Any 
d’Andorra per 
‘the Banker’

BANCS  
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Petites i mitjanes empreses, 
federacions,  associacions, 
clubs i particulars.
Parlem català, francès,
anglès i castellà.

Comptabilitat

Fiscalitat

Tràmits en general
(Govern, Comú, Immigració,
 CASS, etc.)

Recull de premsa

La mobilitat sostenible, la inte-
gració de diferents sistemes de 
pagament i la fidelització dels 
visitants en els establiments locals 
són la principal clau per al des-
envolupament en les Tecnologies 
de la Informació i les Teleco-
municacions (TIC) d’Andorra. 
Aquest país pirinenc de 77.000 
habitants va decidir el 2012 
diversificar la seva economia, 
apuntalada en el turisme, i una 
de les oportunitats que van iden-
tificar va ser la de convertir-se en 
un laboratori de proves per a pro-
jectes relacionats amb les ciutats 

intel·ligents, també denominades 
smart cities. En línia amb aquesta 
estratègia, Andorra, a través de 
l’ens públic-privat Actua, parti-
cipa aquests dies a l’Smart City 
Expo World Congress, la troba-
da sobre ciutats intel·ligents que 
es fa del 14 al 16 de novembre 
en el recinte Gran Via de Fira 
de Barcelona, a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). Un dels 
principals fruits d’aquesta apos-
ta ha estat la col·laboració amb 
el Massachusetts Institute of  
Technology (MIT), que el minis-
tre d’Economia, Gilbert Saboya, 

ha destacat que els està obrint 
les portes per treballar amb al-
tres centres de recerca i també 
amb empreses del sector privat. 
Saboya va assenyalar que els tres 
pilars sobre els quals es fonamen-
ta l’aposta TIC d’Andorra tenen 
un doble objectiu, ja que, a més 
de diversificar l’economia, també 
persegueixen fer més competitius 
els seus àmbits més importants, 
que són el turístic i l’energètic, 
així com millorar la qualitat de 
vida dels andorrans.

Factors clau per desenvolupar 
les TIC d’Andorra
CONGRÉS  Mobilitat sostenible, pagaments i fidelització són eixos a seguir

ACTUA

Andorra va ser present a l’Smart City Expo World Congress, fet a l’Hospitalet de Llobregat.

El 10 de novembre el Comú 
d’Ordino va aprovar, en con-
sell de comú extraordinari, el 
plec de condicions, i les con-
dicions tècniques i adminis-
tratives, per a la convocatòria 
del concurs públic per selecci-
onar el soci privat que passarà 
a adquirir la majoria de Sec-
noa, la societat que gestiona 
l’estació d’esquí d’Arcalís. Ac-
tualment, té el 100% de parti-
cipacions el Comú d’Ordino, 
però la voluntat és la injecció 

de capital privat per millorar 
els comptes de l’estació. A 
la pràctica, l’inversor privat 
passarà a controlar el 76% 
de les accions de la societat, a 
canvi d’una inversió inicial de 
tres milions d’euros. El plec 
de condicions es va publicar 
al BOPA (Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra) el 15 de 
novembre i, des d’aquest ma-
teix moment, els interessats 
ja poden retirar, al servei de 
tràmits, tota la informació per 
accedir al concurs. 

Quatre interessats en 
aconseguir el 76% de 
les accions d’Arcalís
ESTACIONS  

Andorra Telecom acaba d’in-
vertir 16 milions d’euros en 
l’adquisició del 37% de les 
accions d’Avatel Telecom, 
companyia dedicada al des-
plegament de fibra òptica i 
serveis digitals. Amb aquesta 
operació, la firma, radicada a 
Marbella, rep un suport inesti-

mable en termes econòmics i, 
també, en matèria tecnològi-
ca, amb el qual pretén sostenir 
els seus nous plans d’expansió. 
L’objectiu és créixer a tota la 
costa mediterrània, així com 
reforçar la presència que ja te-
nen a la Costa del Sol, Costa 
Blanca (Alacant) i Camp de 
Gibraltar (Cadis).

Andorra Telecom adquireix 
el 37% d’Avatel
TELEFONIA  

lugaresdeniveve.com 26/0112017

expansion.com 27/11/2017lavanguadia.com 14/11/2017
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Unida Qualitat i Prevenció vol ser el líder i referent al 
Principat d’Andorra en l’assessorament, certificació i formació 
en les àrees de prevenció de riscos laborals, qualitat, medi 
ambient i sostenibilitat, per tal de satisfer les necessitats 
presents i futures dels seus clients, i vol fer-ho mitjançant la 
integració de serveis tot acompanyant-los en la seva 
internacionalització, contribuint així a la generació 
d’avantatges competitius per als seus clients i afavorint la 
millora dels seus negocis.

PROFESSIONALS 
EN LA PREVENCIÓ,
LA SEGURETAT I LA SALUT 
EN EL TREBALL A ANDORRA

www.unidaqp.com  |  C/ Pau Casals 10, 3a planta  |  AD500 Andorra la Vella
Telèfon: +376 73 04 73 - Fax: +376 73 04 74  |  info@unidaqp.com 




