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Els beneficis dels bancs davallen 
un 7% el 2016, fins a 156 milions
L’ABA atribueix la reducció als baixos tipus d’interès a la UE i als costos de l’adaptació al nou marc normatiu

FEDA utilitzarà la plataforma 
Paylink de BancSabadell
Forces Elèctriques d’Andorra 
(FEDA) i BancSabadell d’An-
dorra han firmat un acord de 
col·laboració mitjançant el 
qual la parapública integra la 

plataforma Paylink als seus sis-
temes informàtics per gestionar 
els pagaments dels seus clients 
a través d’internet i de manera 
automatitzada.

El Govern preveu 13.700 
declaracions de l’IRPF
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Les matriculacions 
de vehicles 

s’incrementen un 
60% al març

Els comisos de 
divises durant 

el 2016 pugen a 
gairebé tres milions

Andorra la Vella 
rebaixa un 90% 
les taxes per fer 

aparcaments

Andorra Telecom s’incorpora a 
la xarxa d’empreses inclusives
Andorra Telecom signa un con-
tracte de col·laboració amb el 
ministeri d’Afers Socials i es 
converteix així en la primera 
empresa de la xarxa d’empre-

ses inclusives. Dues persones 
més amb discapacitat s’han in-
corporat a la plantilla, de 300 
treballadors, de la societat de 
capital públic.
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El Govern preveu rebre 
13.700 declaracions de l’IRPF 
durant la campanya del 2016, 
que s’ha iniciat aquest abril i 
s’allargarà fins a l’1 d’octubre. 
La xifra supera en 300 la de 
l’any passat, i el ministre de 
Finances, Jordi Cinca, ho va 
atribuir a la dinàmica d’ober-
tura de negocis i a l’increment 
de l’activitat econòmica, que 
ja es va començar a notar l’any 
passat. Cinca, acompanyat del 
cap de l’àrea de Planificació i 
Estratègia del departament de 
Tributs i Fronteres, Miquel 
Llongueras, va anunciar que 
ja s’han posat en marxa les 
millores per fer les declaraci-
ons de l’IRPF en línia des de 
tots els sistemes operatius, i va 
fer una crida a no deixar per 
a últim moment aquest trà-
mit, per evitar que es tornin a 
produir les cues del setembre 
passat, quan acabava el ter-
mini de la primera campanya 
de l’IRPF. De fet, els obligats 
tributaris ja s’han començat a 
anticipar i fins al 24 d’abril ja 
s’havien realitzat 636 declara-
cions –un 32% per internet–, 
per sobre de les 530 que hi va 
haver durant tot el mes d’abril 
de l’any passat. 

Tenint en compte que en la 
campanya de l’any passat de 
l’IRPF el 75% de les declara-
cions es van fer al setembre, 
el Govern va demanar que 
els obligats tributaris no dei-
xin aquest tràmit per a l’últim 

moment per evitar cues i va 
dir que, si és el cas, poden re-
bre abans els diners del retorn. 
Per facilitar les declaracions, 
el cap de l’àrea de Planifica-
ció i Estratègia del departa-
ment de Tributs i Fronteres va 
anunciar la posada en marxa 
–tot i que en període de pro-
va– de la nova plataforma que 

permet fer la declaració en 
línia des de qualsevol sistema 
operatiu, amb l’objectiu d’in-
crementar aquesta via i evitar 
que els obligats tributaris s’ha-
gin de desplaçar al departa-
ment de Tributs. 

L’any passat, un 26% de les 
persones van fer la declaració 
de l’IRPF a través d’internet, 

una tendència que sembla 
que enguany es podrà incre-
mentar, ja que de les 636 de-
claracions que s’han fet en els 
primers 24 dies, un 32% s’han 
fet en línia. A més, enguany 
els obligats tributaris són més 
previsors, ja que l’any passat 
durant tot l’abril només es va 
fer 530 declaracions. 

L’increment del nombre 
de declaracions respecte a la 
campanya passada s’atribueix 
a la millora de l’economia, 
que ja es va començar a notar 
el 2016. El ministre de Finan-
ces espera que la millora de 
l’activitat encara es noti més 
en la declaració de l’IRPF del 
2017. Així, es preveu una re-
captació “similar o una mica 
per sobre” de la de l’any pas-
sat, quan es va ingressar gai-
rebé 24 milions d’euros, tot i 
que 4 milions eren en concep-
te de l’impost d’activitats eco-
nòmiques, ja existent abans 
del nou impost.  

El ministre també va indi-

car que l’objectiu és que amb 
el temps les retencions es va-
gin ajustant a la realitat dels 
obligats tributaris, però la re-
gularització final continuarà 
existint, tenint en compte que 
és molt complicat ajustar totes 
les rendes que vagin més enllà 
dels salaris. Amb tot, el per-
centatge d’acceptació de les 
propostes que es fan des del 
departament de Tributs és ele-
vat. L’any passat, de les 6.600 
persones que van visualitzar la 
proposta, més del 50% la van 
acceptar.

Cinca espera que la 
millora econòmica 

encara es noti més en 
la declaració del 2017

Tema del mes
El Govern preveu aquest any 
13.700 declaracions de l’IRPF
FISCALITAT  El ministre de Finances afirma que hi haurà al voltant de 300 declaracions més que 
l’exercici passat per l’obertura de negocis i l’increment de l’activitat econòmica

Agències
Andorra la Vella

AGÈNCIES

El ministre de Finances, Jordi Cinca, i el cap de Planificació i Estratègia del departament de Tributs i Fronteres, Miquel Llongueras.

0

2

4

6

8

M
ile
rs

Acompliment - Nombre / mesACOMPLIMENT - NOMBRE/MES



MAIG 20174

Actualitat

Després de la davallada del 8% 
dels beneficis del 2015, ales-
hores amb quatre entitats, els 
guanys dels cinc bancs del país 
van tornar a caure en l’exerci-
ci 2016, en aquest cas un 7%, 
i es van situar en 155,9 milions 
d’euros, segons la directora ge-
neral de l’Associació de Bancs 
Andorrans (ABA), Esther Puig-
cercós, en la presentació dels 
resultats globals del sector regis-
trats l’any passat.

Puigcercós va atribuir la cai-
guda de guanys, que contrasta 
però amb un lleuger increment 
del marge ordinari, que es va si-
tuar en 652.222 milers d’euros, 
als baixos tipus d’interès que hi 
ha en el marc de la Unió Euro-
pea, amb la pressió per tant a la 
baixa sobre el marge financer, i 
als costos creixents derivats de 
l’adaptació al nou marc norma-
tiu del sector bancari europeu, 
sobretot pel que fa a l’adopció 
de les noves normes de comp
tabilitat.

Quant al volum agregat de 
recursos gestionats per les en-
titats, en què ja s’inclouen les 
dades de Vall Banc, que el 2015 
no formava part de l’ABA, va 
ser de 45.513 milions d’euros, 
un 0,7% més que en l’exerci-
ci 2015. D’aquests recursos, 
34.598 milions corresponen a 
posicions fora de balanç, que 
respecte de l’any passat han re-
gistrat un creixement de l’1,5%, 
i 10.916 milions d’euros corres-
ponen a dipòsits de clients, que 
van disminuir un 1,8% en rela-
ció amb l’any anterior.

Precisament, quant a aques-
ta baixada dels dipòsits dels 
clients, la directora general de 
l’ABA va precisar que es pot 
explicar per dos factors. D’una 
banda, els tipus d’interès bai-
xos, que fa que alguns clients 
busquin ubicar els seus diners 
en altres productes que puguin 
oferir una millor rendibilitat, i 
de l’altra, l’entrada en vigor de 
l’intercanvi automàtic d’infor-
mació el primer de gener passat, 
que també va comportar la re-
tirada d’alguns dipòsits, volum 
però que la dirigent de l’ABA 
no va poder quantificar. A més a 
més, Puigcercós va admetre que 
sense la inclusió dels recursos 
gestionats per Vall Banc el vo-
lum d’aquests, sempre de forma 
agregada, hauria registrat una 
davallada al voltant d’un 4%.

La directora general de l’as-
sociació va fer una valoració 

“molt positiva” de les xifres as-
solides pel sector l’any passat, 
en un entorn de “tipus baixos” 
i “més exigències” reguladores, 
ja que “estan alineades amb 
les previsions del sector, un cop 
superada la data d’entrada en 
vigor de l’intercanvi automà-
tic d’informació fiscal”. A més, 
Puigcercós, que es va mostrar 
convençuda que el Principat es 
manté “com una plaça valora-
da pels clients”, va remarcar 
que “l’evolució dels volums de 
la banca andorrana demostra 
la fortalesa i l’estabilitat de la 

plaça bancària en un moment 
de transició cap als nous estàn-
dards internacionals de trans-
parència”. Quant als crèdits, 
el sector va constituir 2.880 
milions d’euros en operacions 
d’actiu el 2016, un 0,38% més 
que el 2015, un increment que, 
per Puigcercós, va contribuir al 
creixement de l’economia expe-
rimentat l’any passat i que es va 
situar en l’1% del PIB.

Pel que fa a la rendibilitat 
sobre recursos propis, el sector 
bancari va tancar el 2016 amb 
un ROE del 9,73%, al davant 
de països com Alemanya (2,2%) 
i Espanya (7,1%) i bastant per 
sobre de la mitjana europea 
analitzada, que se situa en el 
5,4%, segons va explicar la di-
rectora general de l’ABA.

Així mateix, durant l’exercici 
2016 la banca andorrana va mi-
llorar la seva ràtio de solvència i 

va arribar al 25,10%, una xifra 
que supera en més de 230 punts 
bàsics la ràtio de l’any passat, 
situada en un 22,78%, i també 
supera àmpliament el coeficient 
mínim marcat per la normativa 
bancària andorrana, que fixa 
una ràtio de solvència mínima 
del 10%.

Els guanys dels bancs cauen 
fins a 156 milions l’any 2016
FINANCES  Les entitats bancàries veuen com els beneficis es redueixen un 7% respecte del 2015

Redacció
Andorra la Vella

9,73%
lEs xifrEs

La banca va tancar el 
2016 amb un ROE major 
que Alemanya o Espanya 

25,10%
La ràtio de solvència 
supera en 230 punts bàsics 
la de l’any precedent

2013 
184,656

2014 
183,268

2015
168,548

2016
155,933

pRincipals magnituds del sistema bancaRi andoRRà (mileRs d’euRos)

  Total de recursos Inversió Marge Total dels dipòsits Ràtio de Ràtio de
 gestionats creditícia ordinari de clients solvència liquiditat

2013 34.020.667 € 6.152.178 € 558.118 € 9.269.118 € 22,04% 67,31%

2014 43.965.816 € 6.337.751 € 608.754 € 10.799.442 € 20,75% 68,11%

2015 45.214.084 € 6.278.629 € 651.735 € 11.120.381 € 22,78% 71,24%

2016 45.513.583 € 6.299.918 € 652.222 € 10.915.753 € 25,10% 61,41%

resultat 
(en milers d’euros) 

El volum agregat de 
recursos gestionats  

va ser de 45.513 
milions, un 0,7% més
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Al mes de març s’ha matri-
culat fins a 450 vehicles, fet 
que suposa un creixement del 
59,6% respecte al març de 
l’any passat, segons les dades 
fetes públiques pel departa-
ment d’Estadística. En aquest 
mes tots els tipus de vehicles 
(turismes, motocicletes i ciclo-
motors, camions i camione-
tes, i altres) han experimentat 
creixements.

El primer trimestre de l’any, 
les matriculacions de vehi-
cles han augmentat un 30,5% 
respecte al mateix període de 
l’any 2016, i en els darrers 
dotze mesos han estat 4.092, 

amb un augment del 19,5% 
respecte al mateix període de 
l’any anterior, en què es van 

matricular 3.424 vehicles. Les 
dades mostren que tots els ti-
pus de vehicles han presentat 
creixements. 

Pel que fa al tipus de car-
burant, al març destaca l’aug-
ment dels vehicles de gasolina 
(74%) i de gasoli (36,1%) res-
pecte al mateix mes de l’any 
passat, i s’ha matriculat 10 
vehicles sense carburant, 9 ve-
hicles híbrids de gasolina no 
endollables, 4 d’endollables i 
3 d’elèctrics cent per cent. El 
març del 2016 se’n va matri-
cular cinc sense carburant i 
dos d’híbrids de gasolina no 
endollables (d’endollables i 
d’elèctrics cent per cent no 
se’n va matricular cap).

Les matriculacions de vehicles 
augmenten un 60% al març
ESTADÍSTICA  El primer trimestre del 2017 les matriculacions han pujat 
un 30,5% respecte del mateix període de l’any passat

J.G.

Un concessionari de vehicles.

Redacció
Andorra la Vella

Les importacions registrades 
el mes de març han sumat 
112,50 milions d’euros, fet 
que suposa un creixement 
del 13,9% respecte del març 
del 2016, segons les dades 
fetes públiques pel departa-
ment d’Estadística, que des-
taca les variacions positives 
dels grups energia (142,5%), 
transport (41,2%), diversos 
(17,3%) i construcció, amb 
un 13,8%. En canvi, regis-
tren una variació percentual 
negativa electrònica, amb 
un -5,3%, i begudes i tabac, 
amb un -4,6%. Cal destacar 
també que sense el capítol 
energia l’increment de les 
importacions al març seria 
del 7,8%. 

Quant a les exportacions, 
han estat per un valor de 
8,87 milions d’euros, amb 
un creixement del 3,3% res-
pecte del mateix mes de l’any 
passat. Amb una variació po-
sitiva destaquen transport, 
amb un 104,2%, farmàcia-
perfumeria, amb un 60,4%, i 
diversos, amb un 60,3%.

En canvi, tenen una varia-
ció negativa joieria (-75,1%) 
i alimentació (-67,3%). Si 
s’agrupen les dades per tri-
mestres, els tres primers me-
sos de l’any les importacions 
han sumat 321,12 milions, 
amb una variació positiva del 
12,5%. Creixen energia, amb 
un 74%, joieria (27,6%), be-
gudes i tabac (18,4%) i trans-
port (18,1%). L’única partida 
negativa ha estat farmàcia-
perfumeria (-1,1%). 

Les importacions creixen 
un 14% i les exportacions 
un 3,3% al mes de març
ESTADÍSTICA  

niu.ad

LLANÇA AMB ÈXIT
LA TEVA START-UP

Informa-te’n al 76 00 76

NIU és la primera incubadora i acceleradora d’empreses 
d’Andorra Telecom que pretén potenciar l’emprenedoria 
en l’àmbit de la tecnologia.

NIU genera un ecosistema col·laboratiu per al desenvolupament 
de noves empreses amb el suport d’Andorra Telecom i 
de mentors i col·laboradors per assegurar l’èxit del projecte.
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El mes de març passat van 
entrar al país 691.358 vi-
sitants, dels quals 408.763 
eren excursionistes (59,1%) 
i 282.595 eren turistes 
(40,9%). Així ho va indi-
car el departament d’Es-
tadística, que exposa que 
respecte al mes de març de 
l’any passat el nombre de 
visitants ha disminuït un 
4%, els turistes han baixat 
un 9,9% i els excursionistes 
han augmentat un 0,6%. 

Per país de residència, 
presenten una variació 
negativa, d’un -8,4%, els 
visitants espanyols i d’un 
-6,9% els visitants d’altres 
procedències, i es registra 
una variació positiva, d’un 
5%, dels visitants france-
sos. Cal tenir present que 
la Setmana Santa del 2016 
va ser del divendres 25 al 
dilluns 28 de març, mentre 
que aquest any ha estat del 
divendres 14 al dilluns 17 
d’abril, segons el departa-
ment Estadística.

El nombre de 
visitants davalla 
un 4% al mes 
de març

Els comisos de divises durant el 
2016 pugen a gairebé tres milions

La guàrdia civil i l’Agència Tri-
butària de Lleida van decomis-
sar l’any passat 2.820.886 euros 
en divises procedents d’Andor-
ra per absència de declaració 
i en aplicació de la llei regula-
dora de la declaració de movi-
ments de mitjans de pagament 
en l’àmbit de la prevenció del 
blanqueig de capitals. Aquesta 
xifra és més del doble (102%) 
que la recaptada el 2015, que 
va ser d’1.395.712 euros. Men-
tre creixen els delictes de pre-
sumptes blanquejos de diners, 
baixen els de contraban de ta-
bac, amb un 9% menys de pa-
quets de tabac intervinguts.   

Pel que fa a les divises, es va 
detectar un total de 183 infrac-
cions, un 85% més que l’any 
anterior, en què se’n va comp-
tabilitzar 99. I pel que fa al ta-
bac, durant l’any passat es va 
decomissar un total de 215.335 
paquets de tabac de contraban, 
xifra que suposa un 9% menys 

respecte al 2015, en què es va 
intervenir 236.610 paquets. 

En aquestes intervencions 
de tabac es va detectar onze 
delictes de contraban i es van 
denunciar 179 infraccions ad-
ministratives de contraban. El 
nombre de paquets de tabac 
per delicte de contraban va ser 
de 131.380 i per infraccions 
administratives, 83.955.

Quant a les infraccions ad-
ministratives detectades (179), 

van disminuir un 44% en re-
lació amb el 2015, en què se’n 
van donar 319. El valor econò-
mic d’aquestes infraccions puja 
a 394.946 euros, un 28,6% 
menys que l’import valorat per 
les multes administratives del 
2015, que ascendia a 552.466 
euros. Del conjunt de les in-
fraccions administratives, 115 
van ser descobertes a la duana 
de la Farga de Moles. 

Pel que fa al nombre de de-

tencions en relació amb el con-
traban del tabac, l’any passat 
van ser 30 les persones detin-
gudes, quan l’any 2015 van ser 
55. I per infracció administrati-
va es va denunciar 177 perso-
nes, un 44% menys que l’any 
anterior. D’aquestes, 62 eren 
de nacionalitat espanyola, 41 
eren francesos, 23 romanesos, 
7 portuguesos i la resta d’altres 
naciona litats. 

En relació amb les darreres 
accions per part de les autori-
tats franceses en la lluita contra 
el contraban o les protestes dels 
estanquers, el ministre d’Afers 
Exteriors, Gilbert Saboya, va 
assenyalar que “no són un con-
dicionant” en les negociacions 
amb la Unió Europea (UE) 
i que la lluita contra el tràfic 
il·lícit “és també una preocu-
pació d’Andorra”, tal com ho 
demostra la “cooperació” amb 
els països veïns, que crea “un 
bon clima de convivència entre 
els tres països”, va manifestar 
Saboya. 

BALANÇ  Els diners intervinguts a la Farga de Moles s’han doblat en relació amb l’any precedent
GUÀRDIA CIVIL

Els comisos de divises són freqüents a la Farga de Moles.

Redacció
Andorra la Vella

ESTADÍSTICA  

Seguint la tendència dels dar-
rers anys, Andorra Turisme pre-
veu un creixement moderat de 
les entrades de turistes durant 
aquest estiu. En concret, des de 
l’1 de juny fins al 30 de setembre 
s’espera un augment global del 
3%. Per mercats, es calcula un 
increment de turistes espanyols 
del 2,4%, un 4,4% de francesos  
–sempre que no hi hagi sorpre-
ses, com va passat l’any passat 
arran dels atemptats– i un 3,8% 
d’altres mercats, principalment 

el Benelux, el Regne Unit i Ale-
manya. Això suposa 936.060 tu-
ristes aquest estiu, 26.978 més 
que el 2016. “Els mercats van 

millor, l’economia va a millor i 
nosaltres comuniquem millor. 
Tot això ajuda a anar creixent”, 
va dir el ministre de Turisme i 
Comerç, Francesc Camp. 

Per aconseguir aquests objec-
tius es destinarà a la campanya 
2,2 milions d’euros, un pressu-
post similar al de l’any passat 
(només s’ha incrementat lleu-
gerament la inversió en operació 
turística per atraure visitants 
de mercats més llunyans). Se-
gons va explicar Camp, de cara a 
aquest estiu s’ha apostat per fer 
més incidència en el turisme de 
cultura i natura. 

La previsió és que vingui un 
3% més de turistes a l’estiu
CAMPANYA  El Govern va aprovar una 

nova quota d’autoritzacions 
de residència i treball i de tre-
ball fronterer per al període 
comprès entre el maig vinent i 
l’octubre del 2017, que preveu 
fins a 791 permisos. El titular 
d’Afers Socials, Justícia i Inte-
rior, Xavier Espot, va precisar 
que, igual que en quotes ante-
riors, la quantitat de permisos 
és ampliable fins a un 30%, fet 
que, en cas d’esgotar la quota, 
podria suposar l’atorgament 
de fins a 1.036 permisos. Es 
tracta de gairebé un 50% més 

que la quota per al mateix pe-
ríode de l’any passat, un incre-
ment que Espot va justificar 
en l’evolució del mercat labo-
ral, en què cada vegada “hi 
ha menys aturats i més oferta 
de llocs de treball”. En aquest 
sentit, el ministre va remarcar 
que amb la nova quota “es 
dona resposta a les necessitats 
de l’economia i a les demandes 
dels diferents col·lectius”. Així 
mateix, Espot va explicar que, 
al marge de l’increment de les 
autoritzacions de residència 
i treball i de treball fronterer, 
s’incorporen noves professions 
que fins ara no havien estat in-
closes en la quota general. 

Aprovada una nova quota 
de 791 permisos de treball
IMMIGRACIÓ  

JONATHAN GIL

La presentació de la campanya.
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La ministra de Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenibilitat, 
Sílvia Calvó, va visitar la Fira 
Concurs de mascles de raça 
bruna celebrada el 13 d’abril, 
on va valorar la “qualitat” dels 
bovins del país i va constatar 
“l’interès dels ramaders per se-
guir apostant per comprar toros 
i millorar la raça”. El director 
d’Agricultura, Landry Riba, 
va coincidir amb la ministra 
a l’hora de valorar de mane-
ra “positiva” l’esdeveniment, 
“per la qualitat dels exemplars 
que s’han presentat a concurs 
i perquè arriben animals que 
s’havien subhastat en edicions 
anteriors, i això vol dir que te-
nen un recorregut perquè fun-
cionen”. Enguany es presen-
tava set exemplars a concurs, 
dos menys que l’edició anterior, 

i se subhastava cinc anolls, un 
més que l’any passat. Pel més 
car, que sortia amb un preu de 
2.000 euros, es va pagar 3.150 
euros. La resta van oscil·lar en-
tre 2.300 i  2.550 euros. Calvó, 
que va participar en el comitè 
de selecció dels animals, va 
apuntar algunes de les millores 
que es volen assolir, com per 
exemple ampliar i detallar la 
genealogia dels animals o pun-
tejar les mares de cria, per tenir 
cada cop més dades que per-
metin millorar la raça. Des del 
departament van indicar que la 
raça bruna està en fase d’esta-
bilitat: “Difícilment pot créixer 
en nombre d’exemplars. Ara 
volem guanyar qualitat, perquè 
ja no podem guanyar gaire més 
en quantitat.” La cabana bovi-
na de raça bruna la conformen 
unes 1.200 mares, 900 vedells 
l’any i entre 50 i 60 toros en ac-
tiu a les explotacions. 

L’ambaixadora a Brussel·les 
i cap de la delegació andorra-
na en la negociació per l’acord 
d’associació amb la Unió Euro-
pea (UE), Maria Ubach, assu-
mirà el ministeri d’Afers Exte-
riors després que l’actual titular 
d’aquesta cartera, Gilbert Sa-
boya, anunciés la voluntat de 
deixar el càrrec. Saboya, però, 
no abandonarà el gabinet mi-
nisterial tal com s’havia anunci-
at i passarà a assumir el minis-
teri d’Economia i Innovació, de 
nova creació. 

En aquesta tasca tindrà el 
suport de Neus Soriano, se-
cretària d’Estat de Turisme i 

Comerç, i Josep Maria Missé, 
secretari d’Estat de Diversifi-
cació Econòmica. Aquest canvi 
es farà efectiu a partir del 15 de 
juliol, segons va anunciar el cap 

de Govern, Antoni Martí. La 
creació de la nova cartera va ser 
justificada per Martí amb l’ar-
gument que és el “moment de 
fer confluir en un sol ministeri 
les polítiques a favor de les em-
preses i els sectors productius 
amb les polítiques d’innovació i 
diversificació”, ja que unes van 
estretament lligades a les altres.

A més va afegir que s’acom-
pleix la demanda dels sectors 
econòmics, que a inici del man-
dat van exposar la necessitat de 
tenir un ministeri d’Economia. 
Així mateix va acceptar que “al 
Govern li hauria agradat que la 
diversificació econòmica es vei-
és de forma més palpable” amb 
projectes significatius. 

Saboya, titular del ministeri 
d’Economia i Innovació 
GOVERN  Antoni Martí afirma que és el “moment de fer confluir en un sol 
ministeri les polítiques en favor de les empreses i les d’innovació”

Sílvia Calvó destaca la 
qualitat de la raça bruna

J.G.

Gilbert Saboya.

RAMADERIA  

Redacció
Andorra la Vella

Recentment, ARCH ha sig-
nat nous contractes made in 
Andorra amb països tan im-
portants com Brussel·les, 
París, Kuwait, Dubai i Abu 
Dhabi. Els alts coneixements 
tècnics de l’equip d’ARCH 
i la utilització de maquinà-
ria d’alta tecnologia són la 
combinació adequada per fer 
créixer l’empresa.

La fàbrica d’ARCH by 
LLUM CREATIVA, radica-
da a  la carretera de la Come-
lla, a l’edifici Serrat Blanc, és 
única a Andorra i excepcio-
nal, tecnològicament parlant, 
a Europa.

Recentment, i per fer front 
a la demanda dels clients, 
ARCH by LLUM CREATI-
VA ha millorat la capacitat de 

producció, de 50.000 compo-
nents a 150.000 components 
per hora. Aquesta millora 
ajuda a mantenir i continu-
ar el constant augment de la 
demanda que hi ha en aquest 
mercat de ràpid moviment.

ARCH és l’únic fabricant 
que aconsegueix un IP65 en 
tots els seus productes exteri-
ors, és a dir tot va completa-

ment segellat, sense necessitat 
d’utilitzar aire condicionat, 
calefacció ni ventilació for-
çada. És ideal per a les zones 
climàtiques més extremes del 
món.

Si esteu interessats en la 
tecnologia d’avantguarda, us 

convidem a visitar la nostra 
fàbrica a Andorra.  Sou ben-
vinguts, us guiarem, us pre-
sentarem i us ajudarem a co-
nèixer la nostra empresa i els 
50 empleats que hi treballem.

Contacteu-nos: info@arch.eu / 
www.arch.eu.

ARCH by LLUM CREATIVA 
continua l’expansió arreu del món 
des de la seva base andorrana, 
amb la idea clara de ser 
“l’expert” en tecnologia LED
PUBLIREPORTATGE  Estem agraïts per la possibilitat de donar-nos suport 
mutu amb Andorra per esdevenir junts un país referent en fabricació d’alta 
tecnologia de qualitat, perquè sabem que no tot és la qualitat del producte 
i el nivell del servei, sinó també el país d’origen (COO).
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L’Associació de la Micro, Petita 
i Mitjana Empresa d’Andorra 
(PIME) ha alertat de la invia-
bilitat de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social (CASS) i ha 
apel·lat els responsables polítics 
a posar-hi solucions. Això s’ha 
fet a través de reunions amb els 
grups parlamentaris i facilitant 
a les institucions polítiques i 
empresarials un document en 
què es fa un repàs dels motius 
que han portat a la insoste-
nibilitat del sistema actual de 
pensions. Indiquen que ni les 
arques de la Seguretat Social ni 
els pressupostos del Govern po-
den fer front a aquesta realitat 
i consideren que les conseqüèn-
cies socials d’aquesta situació 
a molt curt termini poden ser 
“terribles”. Una sortida seria 
augmentar els impostos, una 
mesura que en cap cas accepta-

rà la PIME perquè l’increment 
hauria de ser tan important que 
seria impossible d’assumir (més 
de la meitat dels salaris haurien 
d’anar a impostos, indiquen).

En el document, l’associació 
empresarial denuncia la dife-
rència que hi ha avui en dia en-
tre les pensions que cobren els 
treballadors públics i les pensi-
ons dels treballadors privats, 
i defensen que aquests últims 
han de tenir els mateixos drets, 
tal com estableix la Constitució, 
i per tant, percebre la mateixa 
jubilació per una mateixa co-
tització, cosa que a hores d’ara 
no passa. “O cal apujar-la a uns 
o rebaixar-la als altres”, va dir 
el president de la PIME, Marc 
Aleix. L’entitat urgeix a canviar 
la llei de la CASS i avisa que en 
el cas que això no es produeixi 
la meitat de la població d’An-
dorra viurà amb pensions per 
sota del llindar de pobresa, fixat 
en 960 euros. 

El Govern ha tancat l’exerci-
ci 2016 amb un superàvit de  
22,6 milions d’euros. El minis-
tre de Finances, Jordi Cinca, 
va fer una valoració molt posi-
tiva de les xifres perquè, d’una 
banda, representen “un supe-
ràvit de gairebé l’1% del PIB” 
i, de l’altra, “trenquen més de 
quinze anys de dèficits consecu-
tius”. Pel que fa a les inversions 
reals, la liquidació va pujar a 
44,5 milions d’euros, una xifra 
“a millorar”, segons va puntu-
alitzar el ministre de Finances, 
que va recordar l’objectiu que 
la inversió pública (Govern, pa-
rapúbliques i comuns) estigui a 
l’entorn del 3,5% del PIB, és a 
dir entre 70 i 80 milions.  

Cinca, que va recordar que 
els darrers anys “s’havia acon-
seguit consolidar el dèficit de 
gestió”, va atribuir el superàvit 
de caixa assolit a l’increment 
dels ingressos corrents, tant 
pel que fa als provinents de la 
imposició directa com els de 
la indirecta, i va destacar que 
aquest capítol “reflecteix la 
tendència a la millora de l’eco-
nomia andorrana”.

Així mateix, i anticipant-se a 
futurs debats amb els partits de 
l’oposició, el ministre va asse-

gurar que en cap cas el resultat 
pressupostari es pot atribuir a 
la política de dividends d’An-
dorra Telecom. En aquest sen-

tit Cinca, que va precisar que 
els diners aportats per la para-
pública van ascendir a 23,3 mi-
lions, va assegurar que si en lloc 
d’utilitzar el 100% dels benefi-
cis d’Andorra Telecom, com ja 

es va fer el 2015 i es farà també 
enguany, es repartís, “com s’ha 
fet històricament” amb els dife-
rents governs, el 30%, continu-
aria “havent-hi un superàvit de 
caixa”.

Quant als resultats con-
crets, el 2016 es va liquidar 
438.788.723 euros d’ingressos 
corrents, 349.720.560 euros 
de despeses de funcionament, 
13.983 d’ingressos de capital 
i 50.264.098 de despeses de 
capital, xifres que porten a un 
superàvit de gestió de 38,8 mi-
lions d’euros, que un cop res-
tades les despeses financeres 
(16,2 milions) acaben donant 
aquest superàvit de caixa de 
22,6 milions. 

L’objectiu d’inversió pública 
es fixa entorn dels 70 milions
LIQUIDACIÓ 2016  El Govern tanca l’exercici 2016 amb un superàvit de  
22,6 milions d’euros i trenca així “quinze anys de dèficits consecutius”

La PIME urgeix a introduir 
canvis a la llei de la CASS

SFGA

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar la liquidació pressupostària.

SEGURETAT SOCIAL  

Agències
Andorra la Vella

ARXIU

El president de la PIME, Marc Aleix, alerta sobre la situació de la CASS.

El nombre de vehicles que ha 
entrat al país al març ha estat 
de 332.465, cosa que suposa 
un descens del 6,9% respec-
te al març de l’any passat. Pel 
que fa a la frontera hispano-

andorrana, la davallada ha es-
tat del 7,6% i per la frontera 
franco-andorrana, del 5,1%. 
El nombre de vehicles que ha 
entrat durant els darrers dotze 
mesos ha estat de 4.241.605, 
xifra que representa un des-
cens d’una dècima respecte al 
mateix període anterior, en què 

en van entrar 4.245.301. Així 
mateix, el primer trimestre de 
l’any, respecte del mateix perí-
ode del 2016, s’ha produït un 
decrement del 2,6% en el nom-
bre de vehicles, amb un descens 
de set dècimes dels provinents 
d’Espanya i del 7,4% dels pro-
vinents de França.

El nombre de vehicles que 
entren al país baixa un 6,9%
ESTADÍSTICA  

Cinca afirma que el 
resultat pressupostari 
no es pot atribuir a la 
política de dividends

Una delegació andorrana en-
capçalada pels ministres de 
Medi Ambient, Agricultura 
i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, 
i d’Educació i Ensenyament 
Superior, Èric Jover, va visi-
tar França per mantenir un 
seguit de trobades que van 

servir per explorar noves vies 
de col·laboració en matèria 
d’energies renovables, que es 
podran concretar en els pro-
pers mesos. Les delegacions 
andorrana i francesa van expo-
sar les polítiques energètiques 
dels territoris i van constatar 
una visió compartida i uns 
objectius similars en matèria 
d’energies renovables.

Col·laboració amb França 
en energies renovables
VISITA  
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Tothom és conscient de la realització 
d’una sèrie de provetes de formigó du-
rant l’execució de qualsevol obra. Aquest 
assaig destructiu ens indica la resistència 
a compressió del formigó de l’obra apor-
tant-nos un valor que garanteix la segu-
retat de la construcció. 

Avui en dia, i cada dia més, trobem 
estructura metàl·lica en edificis nous, 
rehabilitacions i reformes. En aquest cas 
el control del material base ja ens ve do-
nat de fàbrica i per garantir una correc-
ta execució de l’obra s’han de verificar 
les diferents unions entre els elements 
metàl·lics. Aquí hi trobem la primera di-
ferència fonamental: el formigó es realit-
za mitjançant una fórmula comprovada 
d’on s’ha de verificar, mitjançant sèries 
de provetes, la seva reacció química a 
obra, i les unions de l’estructura metàl-
lica són realitzades per operaris especi-
alitzats que estan sotmesos a diferents 
factors, com la posició de soldadura, 

l’accés a aquesta o les inclemències me-
teorològiques.

Simplificant, podríem parlar d’un 
procés mecanitzat, la fabricació del for-
migó, i d’un procés totalment artesà com 
és la realització d’una soldadura.

L’altre punt on es diferencien és el 
control. El trencament d’una proveta 
de formigó és un procés automatitzat i 
destructiu, mitjançant una premsa que 
ens indica la seva resistència, i en canvi 
la verificació d’una soldadura és un pro-
cés realitzat per un tècnic experimentat i 
qualificat en aquest tipus de treball. 

La verificació o inspecció d’una solda-
dura és un assaig no destructiu que es pot 
dividir en dues grans categories de mè-
todes d’assaig: superficials o volumètrics.

Dins dels mètodes d’assaigs super-
ficials parlaríem, entre d’altres, de les 
verificacions visuals, o bé per partícules 
magnètiques o bé per líquids penetrants. 
Dins dels mètodes d’assaigs volumètrics 
parlaríem, entre d’altres, dels ultrasons. 
En tots els casos són mètodes d’assaig on 
es requereix la interpretació d’uns resul-
tats visibles per part d’un tècnic. Aquest 
tècnic ha d’estar qualificat i experimen-

tat perquè el seu dictamen implica un 
cost. Una valoració incorrecta de l’estat 
de la soldadura pot implicar o bé una 
falta de seguretat de l’obra o bé una re-
paració no necessària.

Tots els mètodes d’assaigs no destruc-
tius estan basats en principis físics cone-
guts i de l’aplicació s’obté la informació 
necessària per establir un diagnòstic de 

l’estat de qualitat de la soldadura veri-
ficada.

La qualificació i experimentació del 
tècnic estan recollides en normatives 
europees i reconegudes a escala interna-
cional. En disposar d’aquestes qualifica-
cions i experiència, el tècnic pot valorar 
correctament, segons les indicacions ob-
servades, durant l’assaig no destructiu, si 
aquestes són falses o rellevants o no re-
llevants. Una discontinuïtat inherent en 

el material base produït durant el procés 
secundari o bé d’acabat pot implicar un 
error en la valoració d’acceptació o no 
d’una soldadura.

S’ha de garantir l’objectivitat i no la 
subjectivitat per part del tècnic, que apli-
ca els mètodes d’assaigs no destructius, 
durant la interpretació dels resultats ob-
tinguts.

La qualificació, experiència i certifi-
cació implica que el tècnic disposa d’uns 
coneixements i capacitats per realitzar 
les tasques d’una forma totalment objec-
tiva en base a unes normatives europees 
reconegudes.

El coneixement d’aquestes normati-
ves, diferents en cada tipus de mètode 
d’assaig no destructiu, implica un criteri 
d’observació, un criteri d’assaig per un o 
diversos mètodes, un criteri d’avaluació i 
un criteri d’acceptació per cada cas.

En definitiva, per realitzar una inter-
pretació eficaç és decisiva la qualificació 
de què disposen els tècnics responsables 
del control i assaigs de les unions sol-
dades. 

Els resultats obtinguts per les diferents 
tècniques d’aplicació dels diversos mèto-
des d’assaigs no destructius depenen dels 
coneixements i les destreses del tècnic, a 
vegades de forma determinant.

Anys clau per a la banca

L’objectivitat en les estructures metàl·liques
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Recentment la directora general de l’Asso-
ciació de Bancs Andorrans (ABA), Esther 
Puigcercós, ha presentat els resultats globals 
del sector bancari. Hi havia molta expectati-
va per saber l’impacte que tenia per al sector 
l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic 
d’informació del primer de gener passat. I na-
turalment els bancs han patit aquest nou con-
text, però es fa difícil mesurar-lo perquè des 
de l’ABA no van posar una xifra a la retirada 
de dipòsits per aquesta nova situació. El que sí 
que sabem és que els dipòsits dels clients van 
disminuir un 1,8%. Una línia molt semblant 
han seguit els beneficis de les entitats, que bai-
xen un 7% i se situen en 156 milions. El 2015 

els beneficis ja havien baixat un 8%. Malgrat 
això, a l’altre costat de la balança cal valorar 
que, tot i les dificultats, la banca continua ge-
nerant beneficis i es manté com un sector fort 
i important per a l’economia del país. La crisi 
de BPA i el final del secret bancari situen el 
sector en un moment clau i caldrà estar molt 
atents a l’evolució que manté en els propers 
anys. En aquests nous temps que venen molt 
probablement veurem una reorganització del 
sector a mitjà termini i faríem bé de preveure 
la pèrdua de pes específic de la banca en l’eco-
nomia del país. Aquest és un escenari que no 
ens ha de fer por perquè no ha de ser negatiu 
necessàriament.

tribuna

JOAN ZAMORA FARRÀS

Director ECAM-Empresa Grup Pirineu

Matriculació de vehicles
Les matriculacions de vehicles el mes de març del 2017 
han estat 450, amb una variació percentual positiva del 59,6% 
respecte al març del 2016. Tots presenten variacions positives: 
turismes (+60,9%), motocicletes i ciclomotors (+37,7%), cami-
ons i camionetes (+84,2%) i altres (+180,0%).

la xifra

Editorial

Una valoració incorrecta de 
la soldadura pot implicar una 

falta de seguretat de l’obra
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Els qui practiquen ciclisme de carretera 
o ciclisme de sala poden entendre molt 
bé el que està passant actualment en la 
borsa nord-americana: portem molt de 
temps pujant el port, amb l’última ram-
pa (post-Trump) molt costeruda; ens ha 
costat moltíssim arribar a aquesta altu-
ra rècord i ens comencem a preguntar 
quant desnivell ens queda fins al punt 
màxim. Dit això, els ciclistes ho tenen 
més fàcil, perquè sempre poden consul-
tar la distància, el temps i el desnivell 
fins al port (al mapa o en un superrellot-
ge amb GPS), mentre que en els mer-
cats realment no sabem el punt final del 
cicle fins després que es produeixi.

La incomoditat que té actualment la 
borsa nord-americana és bàsicament 
que: 1) està a màxims; 2) les valoracions 
ja estan per sobre de la mitjana històri-
ca, i 3) suposa més de la meitat del mer-
cat de capital global. Resulta que, un 
altre cop, totes les mirades estan posa-
des en els fonamentals del mercat nord-
americà, per si apareix una esquerda 
que pot fer tremolar les borses globals.

Doncs, parlant tant de mercats com 
d’esports de muntanya, ningú no vol 
abandonar abans d’arribar al cim, fet 
que crea un fenomen anomenat per 
Alan Greenspan exuberància irracional 
(però “bombolla” és el nom més habitu-
al): els qui ja estan invertits no en surten, 
i els qui estan fora, al final, tiren la tova-
llola i compren per no perdre’s el ral·li. 
És quan el mercat entra en la fase d’eu-
fòria, les pujades s’acceleren i les valora-

cions es desconnecten de la realitat.
Els qui segueixen els meus articles sa-

ben que jo sempre advocava per esperar 
aquesta fase d’eufòria abans de recollir 
beneficis. I que l’any passat, malgrat 
l’S&P ja en màxims històrics, opinava 
que encara no hi érem (article del gener 
del 2016). Ara, amb les valoracions més 
ajustades, i amb les estimacions possi-
blement recollint una part de les prome-
ses de Trump (potser el PER de l’S&P 
no són 18, sinó 19-20 vegades si Trump 
no compleix!), em torno a fer la matei-
xa pregunta. Fa poc vaig llegir que un 
80% dels inversors creien que el mer-
cat nord-americà estava sobrecomprat, 
però a la vegada un 90% opinaven que 
seguiria pujant. Això sí que pot ser un 
primer brot de la fase d’eufòria. Tam-
bé estic veient que, del començament 
d’any ençà, els índexs nord-americans 
van pujant, malgrat que les estimacions 
dels EPS van baixant (gràfic 1) –un se-
gon brot?–. Tanmateix, el momentum de 
preus, encara que sòlid, encara no em 
sembla eufòric.

Si realment acabem d’entrar en la 
fase d’eufòria, possiblement queden 
mesos, sinó anys, perquè maduri. A curt 
termini, atesa la possible sobrecompra, 
veig que l’S&P podria quedar-se en el 
rang d’entre els 2.300-2.400 durant uns 
mesos, fet que seria combustible per a 
la borsa europea (en què ja sí que co-
mencem a veure entrades) i els emer-
gents, que acabem de sobreponderar, el 
que es converteix en el nostre escenari 
base: abaixem la renda variable nord-
americana a neutral i apugem els emer-
gents a sobreponderar. Però, primer de 
tot, apostem per Europa, que per fi està 
començant a fer-ho millor que els EUA.

Aquest cost és estimat per l’estudi Kas-
persky, i indica que les petites i mitjanes 
empreses a tot el món són els objectius 
prioritaris per als cibercriminals

Recents estudis internacionals 
proporcionen el rànquing dels tipus 
d’atacs que es van produir entre 2015 i 
2017. El primer lloc l’ocupa l’exigència 
d’un rescat (ransomware), amb un 80% 
del total d’empreses atacades. En segon 
lloc, amb un increment del 40%, la de-
negació de servei (DDoS), seguida molt 
de prop dels atacs de virus en general, 
amb un 36% d’augment. 

Els empresaris treballen de valent 
per fer créixer el seu negoci i mante-
nir l’ocupació dels seus empleats. Però 
la visió dels cibercriminals és diferent. 
El seu mercat és el xantatge, el robato-
ri, l’espionatge dels nostres negocis. La 
seva facturació, gràcies a tots nosaltres, 
és de diversos milers de milions a l’any, 
la qual cosa indica un cost total de més 
de 75.000 milions per als empresaris 
d’arreu.

L’estudi d’IBM va avançar l’aug-
ment del 6.000% dels atacs ransomware 
durant el 2016, dels quals 40% prove-
nen de correu indesitjat. El de Beazley 
va assenyalar que s’espera que aquests 
tipus d’atac es dupliquin durant el  
2017. La Interpol acaba de publicar, el 
25 d’abril del 2017, que 9.000 servidors 
infecciosos poden distribuir des d’Àsia 
malware, ransomware o llançar atacs 
DDoS (denegació de servei) arreu del 
món. IBM va arribar a la conclusió que 
almenys el 70% de les empreses acaben 
pagant rescats.

Més enllà de les solucions d’asse-
gurances contra la delinqüència infor-
màtica, amb les exclusions i franquíci-
es que comporten, cada vegada hi ha 
més obligacions legals imposades pels 
mateixos estats, referents a la protecció 
de dades seves. Tot això tindrà impor-
tants conseqüències per a les empreses, 
ja que les asseguradores no cobriran el 
risc si les empreses no compleixen totes 
les seves obligacions jurídiques.

En aquest sentit la Comissió Eu-
ropea ha preparat una reforma de la 
normativa de protecció de dades,  que 

crearà noves obligacions per a les em-
preses dels països membres. Aquesta 
directiva serà aplicable en el dret in-
tern dels estats membres a partir del 6 
de maig de 2018.

Imagini que arriba un dia que a la 
seva empresa no pot accedir a les se-
ves dades dels seus sistemes informà-
tics. Quant temps  podrà  “mantenir” 
aquesta situació? En quina quantitat 
pot estimar la pèrdua financera de 
cada dia? Podrà  avaluar  l’impacte en 
la confiança dels seus clients?

No hi ha una solució miraculosa. No 
obstant això, es poden adoptar princi-
pis de precaució per preservar les dades 
digitals, com crear còpies de seguretat 
diàries amb diferents suports digitals 
o usar el núvol per protegir les dades. 
Sens dubte una de les millors protec-
cions és la sensibilització dels emple-
ats perquè adoptin un comportament 
responsable en ciberseguretat. Aquest 
comportament s’ha de regir per una di-
rectiva interna de l’empresa a què tots 
els empleats s’han d’adherir. Els convi-
do a llegir l’article de “l’atac” a TV5 
Monde sobre aquest tema.

Els actius de l’empresa són la seva 
primera línia de defensa contra les mol-
tes formes d’atacs informàtics (malware, 
phishing, ransomware i altres intrusions). 
Cal identificar adreces de correu elec-
trònic de phishing o noms de domini 
amb errors ortogràfics, o textos copiats 
o mal redactats en el propi correu elec-
trònic i arxius adjunts inesperats, espe-
cialment els documents de Microsoft 
Word (els que més utilitzen els ciberde-
linqüents). 

També és important que els equips 
informàtics dels empleats estiguin con-
figurats en modus d’explotació “invitat” 
i no en modus administrador.  Això im-
pedirà la instal·lació automàtica de 
malware que utilitza per defecte els drets 
dels administradors. Un altre tema cab-
dal és la gestió de claus d’accés, contra-
senyes i identificacions o la vigilància 
en els viatges dels seus mitjans digitals. 

Per descomptat, encarregar la seva 
seguretat a un professional especialitzat 
en ciberseguretat TI és totalment reco-
manable, tant per donar-li suport en la 
implantació d’una política de seguretat 
informàtica com en l’establiment d’una 
normativa en ciberseguretat per a la 
companyia.

Eufòria: primers brots? 80.500 €, el cost mitjà per 
incident de ciberseguretatAlEksAndrA TomAlA, CFA

Research & Estratègia  
aleksandra.tomala@morabanc.ad JACQUEs GAsCUEl

Inventor en ciberseguretat
contact@freemindtronic.com

MERCATS CibERSEguRETAT
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El Govern va aprovar l’adju·
dicació dels treballs de nova 
pavimentació o reforç de les 
calçades de carreteres gene·
rals, secundàries i carrers per 
un import de 4.399.617,97 
euros. I també pel que fa a 
obra pública s’ha adjudicat la 

direcció facultativa, el control 
de la planta d’aglomerat i la 
coordinació de la seguretat 
per la propietat de la campa·
nya de pavimentació i dels 
treballs de senyalització ho·
ritzontal de la xarxa de car·
reteres per 61.835,69 euros. 
L’empresa adjudicatària ha 
estat Pavand SA, per un im·
port de 4.399.617,97 euros.

El Comú d’Andorra la Vella re·
baixarà un 90% les taxes i els 
impostos que s’apliquen als 
edificis d’aparcaments per fo·
mentar la construcció d’aquest 
tipus d’equipaments per part 
de privats. Així es vol posar 
remei al “dèficit important” de 
pàrquings que hi ha a la par·
ròquia. En concret, es passarà 
de pagar 3,78 euros el metre 
quadrat a 0,38 euros per les 
construccions de nova planta 
que dediquin entre un 70% i 
un 100% de la seva superfície 
a aparcament, ja sigui de pupil·
latge o de rotació. La rebaixa 
afectarà la taxa d’embranca·
ment a la xarxa d’aigua, la taxa 
d’embrancament a la xarxa 
d’aigües residuals, la taxa de 
llicències urbanístiques, la taxa 
per serveis urbanístics de re·
visió de projecte i l’impost de 
construcció.

La mesura permetrà que, si 
ara es paga per tributs 120.000 
euros per un edifici de nova 
planta (un immoble de planta 
baixa i cinc pisos) destinat ex·
clusivament a pàrquing, l’im·
port es redueixi a 12.000 eu·
ros. Amb l’actuació es busca la 
“col·laboració publicoprivada 
per tenir aparcaments d’inici·

ativa privada”, va dir Marsol, 
que va recordar que el Comú no 
pot afrontar la creació d’aquest 
tipus d’equipaments, ja que no 

té ni disponibilitat econòmi·
ca ni terrenys en els punts de 
la parròquia en què hi ha més 
mancança. Segons un estudi de 
la corporació, Andorra la Vella 
té un dèficit de 5.000 places de 

pupil·latge i 3.000 de rotació. 
A hores d’ara, la parròquia té  
més de 3.000 places en aparca·
ments verticals i 1.300 en ho·
ritzontals. 

Així, la cònsol major va re·
cordar que la capital rep molts 
vehicles de persones que es 
desplacen des de les altres par·
ròquies per feina i també de 
visitants que hi van a comprar. 
A banda, hi ha una necessitat 
de places de lloguer mensual, 
tenint en compte que molts 
edificis del centre de la ciutat 
no disposen de pàrquing. Les 
zones on hi ha més mancances 
són Ciutat de Valls, Príncep 
Benlloch, Doctor Mitjavila i 
Meritxell. 

Andorra la Vella rebaixa les 
taxes per fer aparcaments
TEMA  Els promotors d’aquest tipus d’equipaments s’aprofitaran d’una 
reducció del 90% en els impostos que se’ls apliquen

Inversió de 4,4 milions per 
pavimentar les carreteres 

JONATHAN GIL

La cònsol major Conxita Marsol i el conseller Josep Antoni Cortés.

ORDENAMENT  

Redacció
Andorra la Vella

AGÈNCIES

La pavimentació de carreteres s’emporta una partida de 4,4 milions d’euros.

El nombre de demandants 
de feina registrats al Servei 
d’Ocupació a finals del març 
s’ha situat en 397 persones, 
un 19% menys que el març de 
l’any passat, quan la xifra total 

s’elevava a 490 persones, i un 
1,8% superior a la xifra del fe-
brer (390). Es tracta de la xifra 
més baixa de demandants de 
feina en un mes de març dels 
darrers vuit anys, tal com han 
informat des de l’executiu.  Pel 
que fa al nombre total d’assala-
riats del gener passat, ha estat 

de 39.555 persones, xifra que 
suposa una variació a l’alça del 
2,5% respecte al mateix mes de 
l’any passat, en què n’hi havia 
38.579. La mitjana d’assalariats 
dels últims dotze mesos és de 
36.685, amb una variació posi-
tiva del 2% respecte de les da-
des del mateix període anterior. 

El nombre d’aturats és de 397, 
un 19% menys que fa un any
TREBALL  

Un estudi diu que hi 
ha un dèficit de 5.000 
places  de pupil·latge i 

3.000 de rotació

El ministre d’Afers Exteriors 
de Letònia, Edgars Rinkevics, 
es va trobar amb el ministre de 
Turisme i Comerç, Francesc 
Camp, amb el d’Afers Exteri-
ors, Gilbert Saboya, i amb el 
cap de Govern, Antoni Martí. 
Durant les reunions mantingu-

des, totes dues parts van acor-
dar iniciar les negociacions per 
tancar un conveni per evitar la 
doble imposició (CDI) entre els 
dos països, que podria entrar 
en vigor entre finals d’aquest 
2017 i principis del 2018, va in-
formar Saboya. El turisme i les 
noves tecnologies van ser dos 
temes més que van tractar les 
dues parts. 

Andorra i Letònia volen 
tancar un CDI 
FISCALITAT  

El consum elèctric d’Andor-
ra el març passat va ser de  
54,1 GWh, xifra que suposa 
una reducció del 7,4% respecte 
al mateix mes de l’any 2016. Pel 
que fa a la producció pròpia, 
Andorra va generar 11,6 GWh 
entre la central hidràulica de 

FEDA (9,3 GWh), el Centre 
de Tractament de Residus de 
la Comella (1,4 GWh) i la nova 
central de cogeneració de Sol-
deu (0,8 GWh), dades que re-
presenten el 21% del consum 
total del país. D’altra banda, el 
consum acumulat en aquests 
tres primers mesos de l’any ha 
estat de 177,3 GWh, un 2,4% 
menys que l’any passat.

El consum elèctric davalla 
un 7,4% al mes de març
ENERGIA  
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Andorra Telecom va signar un 
contracte de col·laboració amb 
el ministeri d’Afers Socials i es 
va convertir així en la primera 
empresa de la xarxa d’empreses 
inclusives. Dues persones més 
amb discapacitat s’han incor-
porat a la plantilla, de 300 tre-
balladors, de la societat de ca-
pital públic. Andorra Telecom 
ja disposava en el seu personal 
de quatre persones amb disca-
pacitat, dues a l’àrea tècnica i 
dues més a la d’administració 
(aquestes últimes pel programa 
de l’Agència de Treball amb 
Suport, Agentas). Ara, amb 
aquestes dues incorporacions, 
a l’àrea comercial, ja arriba a 
un 2% de la plantilla amb per-
sones amb discapacitat, segons 
va destacar el director general 
de la companyia, Jordi Nadal. 
Malgrat que la societat ja es 
podia considerar una empresa 

inclusiva, ara, amb la nova con-
tractació d’aquesta xarxa, serà 
la primera a disposar del segell 
identificatiu com a empresa in-
clusiva. 

El Govern va firmar pública-
ment el conveni per fer una cri-
da i animar aquelles empreses 
que s’han interessat per formar 

part de la xarxa. Segons el mi-
nistre Espot, de les 22 empreses 
contactades, set estaven predis-
posades a estar-hi incloses i s’es-
pera que dues ho formalitzin 
en breu perquè ja es té una res-
posta ferma per contractar dues 
persones més amb discapacitat. 

Les dues persones que ha 

contractat Andorra Telecom 
treballaran en la distribució de 
tiquets de l’agència comerci-
al de la companyia i rebran el 
salari mínim per una jornada 
completa, tal com tenen esta-
blert els seus companys, segons 
va assegurar Nadal. El ministeri 
ha dissenyat un itinerari especí-

fic en orientació laboral per a les 
persones que necessitin suport i 
un seguiment a càrrec de dues 
orientadores especialitzades del 
Servei d’Ocupació. El suport a 
la inclusió preveu l’acompanya-
ment previ a l’equip a què s’in-
corpora el treballador i la dedi-

cació d’un preparador laboral 
el temps necessari, a més d’un 
seguiment posterior i continu 
de la persona en el seu lloc de 
treball. Els membres de la xarxa 
es comprometen a identificar les 
ofertes de treball que es podrien 
adaptar a les necessitats de les 
persones amb discapacitat.

Andorra Telecom entra a la 
xarxa d’empreses inclusives
TECNOLOGIA  La societat de capital públic és la primera empresa que forma part d’aquest entramat

Redacció
Andorra la Vella

L’empresa arriba al 
2% de persones amb 

discapacitat de la 
totalitat de la plantilla

AGÈNCIES

Jordi Nadal rep el segell d’empresa inclusiva de mans del ministre Xavier Espot.

Empreses

Audria Auditoria i Consulto-
ria ha obert la filial Audria Au-
ditors a Andorra. Amb més de 
25 anys d’experiència, la firma 
ja treballava amb un ampli es-
pectre de clients a Andorra.  
En els darrers anys, i davant 

dels importants canvis legals i 
fiscals, la companyia ha cregut 
convenient implantar-se de 
forma permanent al país veí 
amb una nova filial ubicada a 
Andorra la Vella.  “Els canvis 
impulsats, com ara la sortida 
de la llista de paradisos fiscals 
i la implantació de l’impost 
de societats, l’impost sobre la 

renda de les persones físiques 
i l’impost sobre el valor afe-
git, així com canvis normatius 
en l’entrada i la implantació 
d’empreses amb capital es-
tranger, fan que puguem oferir 
un ampli ventall de serveis di-
rectament al país veí”, explica 
Lluís Prims i Vilà, director ge-
neral d’Audria. 

Audria Auditoria i Consultoria 
obre una filial a Andorra
CONSULTORIA  MoraBanc ha tancat l’exer-

cici 2016 amb un benefici de  
23 milions. Aquesta xifra res-
pon, segons va explicar l’enti-
tat, a les previstes en el pla es-
tratègic per a la transformació 
del banc, que prioritza fortes 
inversions, i està influenciada 
també per un entorn de nego-

ci marcat pels tipus d’interès 
baixos i l’entrada en vigor de 
l’intercanvi automàtic d’infor-
mació fiscal. Els beneficis de 
l’entitat s’han situat per sota 
dels 34,9 del 2015 i els 40,2 del 
2014, tot i que s’han assolit, 
segons el banc, les previsions 
marcades en un any que s’han 
fet fortes inversions tecnològi-
ques per encarar el nou entorn 
bancari. 

MoraBanc obté 23 milions 
de benefici el 2016
BANCS  
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La consultoria multinacional 
de negoci Everis, empresa del 
grup NTT Data, obrirà ofici-
na a Andorra. El nou centre 
de treball, que està previst que 
s’inauguri el segon trimestre de 
l’any, neix principalment per 
impulsar la transformació tec-
nològica de les companyies lo-
cals. L’oficina, que acollirà 25 
empleats, se situarà al centre 
de negocis d’Andbank. Des de 
la nova seu, Everis podrà oferir 
a les companyies andorranes, o 
amb interessos al mercat local, 
els seus serveis de consultoria i 
transformació de negoci, a més 
de solucions de desenvolupa-
ment, manteniment d’aplicaci-
ons  i externalització de proces-

sos de negoci o BPO (Business 
Process Outsourcing). Everis ha 
estat triada com un dels socis 
tecnològics d’Andbank per 
col·laborar en l’ampliació de la 
seva arquitectura tecnològica i, 
així, continuar innovant en un 
catàleg encara més ampli de 
serveis en el sector de banca 
privada. Daniel Fuster, soci 
responsable de l’oficina d’Eve-
ris a Andorra, ha destacat que 
“Andorra està en ple procés 
d’obertura, un fet que facilita 
la creació i el desenvolupament 
de negocis nous”. Així mateix, 
Fuster ha assenyalat que “al 
Principat hi ha grans empre-
ses internacionals, com ara 
Andbank, que requereixen so-
lucions tecnològiques a mida, 
i és aquí on Everis pot aportar 
tot el seu coneixement”.

La Fundació OMT.Themis, 
responsable del programa 
d’educació i formació de l’Or-
ganització Mundial del Turis-
me (OMT), amb el suport del 
Govern, convida els nacionals 
i residents del sector turístic a 
demanar una beca per cursar 
un dels dos postgraus del màs-
ter OMT-UOC Estratègia i 
gestió sostenible de les destina-
cions turístiques. Aquests post-
graus són Planificació i gestió 
de les destinacions turístiques 
i Màrqueting i comunicació 
de les destinacions turístiques, 
que s’impartiran a partir de  
l’11 d’octubre, en línia i en cas-
tellà a la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC).

El màster es va iniciar el 
2004, quan l’OMT,  la  Fun-
dació OMT.Themis i la UOC 
es van unir amb l’objectiu de 
contribuir a la millora de la 
gestió del turisme a través del 
coneixement i de satisfer les 
necessitats actuals de l’activitat 
turística des d’una perspectiva 
internacional, integradora i in-
terdisciplinària. Aquesta inquie-

tud va sorgir a causa dels canvis 
profunds que viu la societat ac-
tual,  que obliguen a un procés 
sistemàtic de millora contínua 
en l’adopció i la implantació de 
les polítiques i estratègies aplica-
bles a l’activitat turística. Aquest 
context de creixent complexitat 
exigeix nivells molt elevats de 
professionalitat i coneixement, 
així com habilitats específiques 
per treballar en entorns virtuals, 
internacionals i multiculturals.

El màster –adaptat a l’EEES 
i catalogat com a “màster inter-
nacional”– combina adequa-
dament l’estudi dels elements 
conceptuals que constitueixen 

la base imprescindible per a 
la reflexió i l’anàlisi sobre la 
matèria amb la visió pràctica i 
aplicada dels mateixos elements 
conceptuals. 

Els continguts del màster 
s’han elaborat amb la participa-
ció d’un destacat equip d’autors 
internacionals representants 
d’institucions educatives, del 
sector privat i d’institucions 
públiques. La beca es pot sol-
licitar abans del 29 de maig i el 
formulari es pot trobar a la pà-
gina web de la fundació. Tam-
bé es pot obtenir més informa-
ció sobre el màster a la web de  
la UOC.

Beca per cursar un postgrau 
de l’OMT-UOC en turisme
FORMACIÓ  Els interessats poden optar per un dels dos postgraus que formen 
el màster Estratègia i gestió sostenible de les destinacions turístiques

Everis obrirà una oficina a 
Andorra amb 25 empleats

OMT.THEMIS

El postgrau es pot estudiar en línia i en castellà a la UOC.

CONSULTORIA  

Redacció
Andorra la Vella

EVERIS

Daniel Fuster, soci responsable de l’oficina d’Everis a Andorra.

Global Banking & Finance Review 
ha reconegut per cinquè any 
consecutiu Crèdit Andorrà com 
a millor banc de banca privada a 
Andorra. Així mateix, en aquest 
cas per tercer any seguit, la publi-
cació ha remarcat la política de 
responsabilitat social corporativa 
(RSC) de l’entitat i li ha atorgat 
el guardó de millor banc en RSC 

2017 al Principat. Global Banking 
& Finance Review ha valorat la 
fortalesa financera de Crèdit 
Andorrà i la seva trajectòria de 
creixement sostingut i sostenible, 
segons un comunicat de l’entitat 
bancària. La revista ha tingut en 
compte el model de wealth mana-
gement del grup, basat en la con-
fiança dels clients i els resultats 
obtinguts. També n’ha destacat 
la proposta de valor vinculada 
a un model boutique de banca 

privada i gestió d’actius, centrada 
en serveis a mida de les necessi-
tats dels clients i el seu perfil de 
risc, així com la seva plataforma 
multibooking a escala internacional 
amb arquitectura oberta. Així 
mateix, Global Banking & Finan-
ce Review ha valorat l’estratègia 
de creixement internacional de 
l’entitat. El grup té presència a 
Andorra, Espanya, Luxemburg, 
Suïssa, Portugal, EUA, Mèxic, 
Panamà, Perú, Uruguai i Xile.

Crèdit Andorrà, millor banc 
del país en banca privada
FINANCES  El Grup Andbank va tancar 

el 2016 amb un benefici net 
de 47 milions d’euros, per 
sota dels aproximadament 
55 milions que va guanyar el 
2015 però un 19% per sobre 
del previst, malgrat els tipus 
d’interès sota mínims històrics 
en la zona euro, la inversió 
en creixement internacional i 
els criteris de prudència en la 
gestió del balanç. Pel que fa 

als recursos gestionats, el banc 
ha destacat que es mantenen 
entorn dels 22.000 milions 
d’euros, fet que “reafirma el 
grup com a líder a Andorra”. 
Aquestes dades consoliden 
la línia positiva que l’entitat 
va iniciar el 2008, amb una 
taxa de creixement mitjana 
anual acumulada del 16,5%. 
Andbank ha informat que ha 
tornat a batre “el seu màxim 
històric fins avui” en genera-
ció d’ingressos, amb un marge 
ordinari de 256 milions.

Andbank tanca el 2016 
amb 47 milions de benefici
BANCS  
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L’intens i continu trànsit supor-
tat per l’aparcament del centre 
comercial Pyrénées durant tots 
aquests anys havia provocat un 
important deteriorament del 
paviment, que havia arribat fins 
i tot a afectar també l’estruc-
tura. A més s’hi afegien altres 
factors, com són la presència 
habitual d’aigua, neu, gel, res-
tes de sal dipositades per les 
rodes dels vehicles i importants 
canvis de temperatura, que ha-
vien accelerat els greus danys al 
paviment de les nou plantes de 
l’edifici de aparcament. 

Lotum va assumir el repte 
de renovar aproximadament 
10.300 m2 de paviment en 
aquest pàrquing obert al públic 
les 24 hores diàries, els set dies 
de la setmana, sense afectar la 
seva activitat i amb les míni-

mes molèsties per als usuaris. 
Aquest treball incloïa la repara-
ció de diverses zones, la regene-
ració estructural dels elements 
afectats per corrosió, la im-
permeabilització d’una petita 
zona, recrescuts i protecció del 
paviment. Un paviment sense 
cap mena de protecció durant 
anys pateix la humitat filtrada a 
través del formigó, que provo-
ca la corrosió de les armadures.  
Es va sanejar aquestes àrees en 
mal estat passivant les armadu-
res i emplenant-les amb mor-
ters de resina sense retracció. 
El paviment presentava moltes 
fractures i irregularitats, que es 
van corregir amb morters ci-
mentosos o de resines epoxi. 

Gràcies a la planificació de 
l’obra, els treballs no van com-
portar la interrupció de l’horari 
d’obertura al públic de l’apar-
cament o del centre comercial 
ni van afectar la seva activitat.

Forces Elèctriques d’Andorra 
(FEDA) i BancSabadell d’An-
dorra han signat un acord de 
col·laboració mitjançant el 
qual la parapública integra la 
plataforma Paylink als seus sis-
temes informàtics per gestionar 
els pagaments dels seus clients 
a través d’internet i de manera 
automatitzada. Aquesta eina, 
desenvolupada pel banc, per-
metrà a partir del maig que 
les empreses puguin enviar un 
correu electrònic o un SMS als 
seus clients, perquè de manera 
automàtica i des de qualsevol 
compte bancari puguin pro-
cedir a fer el pagament sense 
haver de desplaçar-se a les ofi-
cines.

El director comercial de 
BancSabadell, Gerard Fonolle-
da, va explicar que de moment 
s’hi ha adherit FEDA però al-
tres empreses han mostrat el seu 
interès, i va destacar que l’eina 
també pot ser útil per a petits 
comerços. 

FEDA ha adaptat els seus 
sistemes informàtics per incor-
porar la plataforma Paylink, 
una eina única en el mercat 
des envolupada per BancSaba-
dell d’Andorra i que permet 

adreçar-se als clients via correu 
electrònic o SMS per cobrar 
una factura de forma ràpida i 
segura. L’empresa podrà en-
viar una ordre de pagament a 
través de Paylink i el receptor 
rebrà un enllaç que el redirigirà 
a un TPV virtual. Introduint-hi 
les dades de qualsevol targeta 
de crèdit o dèbit s’efectuarà el 
pagament. 

El director comercial de 
BancSabadell, Gerard Fono-
lleda, va agrair  l’adaptació de 
FEDA i va animar les empreses 
del país a fer servir aquesta eina, 
ja que “també pot ser útil per a 
petits comerços”. Actualment ja 
hi ha empreses que la utilitzen, 
tot i que FEDA ha estat la pri-

mera a adaptar els seus sistemes 
informàtics per automatitzar el 
servei, a causa de l’elevat volum 
de rebuts que genera.

FEDA posarà en marxa 
aquesta eina a partir del maig i 
el director general, Albert Mo-
les, va destacar principalment 
la ràpida interacció amb la qual 
podran actuar els clients, les  
24 hores del dia i els set dies de 
la setmana, sense haver de des-
plaçar-se a les oficines, ja que es 
podran atendre les peticions de 
pagament des del mòbil, la tau-
leta o l’ordinador de forma im-
mediata. Paylink permet cobrar 
comandes de clients no presen-
cials, rebuts impagats i bestretes 
amb la màxima seguretat.

FEDA utilitzarà la plataforma 
Paylink de Banc Sabadell 
ACORD  Les dues empreses firmen un acord de col·laboració que permet a 
la parapública gestionar els pagaments dels seus clients a través d’internet

Lotum renova el paviment 
del pàrquing de Pyrénées

AGÈNCIES

Albert Moles, Gerard Fonolleda i Josep Segura van donar a conèixer l’acord.

REHABILITACIÓ  

Agències
Andorra la Vella

LOTUM

Lotum va renovar més de 10.000 metres quadrats de l’aparcament de Pyrénées.

Grandvalira ha registrat un in-
crement d’un 2% dels forfets 
venuts en els 143 dies de dura-
da de la temporada 2016-17 i 
manté una tendència de crei-
xement que la posiciona en el 
top 15 mundial de les estacions 
amb més afluència d’esquia-
dors. Per la seva banda, Vall-

nord Pal-Arinsal i Vallnord 
Ordino-Arcalís han tancat la 
temporada amb 685.000 dies 
d’esquí venuts, xifra que repre-
senta un descens d’un 4% res-
pecte de la temporada passada, 
quan se’n va assolir 713.000. 
Malgrat aquest descens, des de 
l’estació destaquen que s’ha do-
nat un creixement dels benefi-
cis, ja que ha crescut la despesa 
mitjana dels visitants. 

Grandvalira i Vallnord 
tanquen la temporada
ESTACIONS  

Trekyourway és una empre-
sa creada l’any 2011 i des 
d’aleshores ha tingut una tra-
jectòria en creixement cons-
tant. Té acords amb més de 
vuitanta centres educatius 
arreu del món i garanteix 

que es compleixen totes les 
normes i responsabilitats en 
tots els àmbits. Tots els ser-
veis que ofereix són gratuïts 
per a totes les persones que 
contractin els seus progra-
mes. Segons les preferències, 
el perfil, les circumstàncies, 
les necessitats i el pressupost, 
busca la millor opció per es-

tudiar i treballar a l’estran-
ger.  L’empresa assessora so-
bre el visat o l’obertura d’un 
compte bancari, i ofereix 
avantatges en els vols amb 
el visat d’estudiant. Així ma-
teix, aquesta escola dona un 
servei de recerca d’allotja-
ment segons les necessitats de 
cadascú.

Trekyourway, una empresa 
en creixement constant
VIATGES  
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· Disseny, implantació i manteniment de sistemes, 
  xarxes informàtiques i de comunicacions, 
  xarxes wi-� per a hotels.
· Anàlisi i desenvolupament d’infraestructures.
· Assessorament.
· Venda i manteniment de material.

PROFESSIONALS INFORMÀTICS AL SEU SERVEI

Av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota. Telèfon: 73 77 73. A/e: esfera@esferatecnologies.com.

Recull de premsa

Andorra Telecom, operador 
global únic de telecomunicaci
ons del Principat d’Andorra, ha 
engegat el primer cloud nacional 
per donar servei a les empreses i 
institucions del país, denominat 
Som Cloud. Un projecte sense 
precedents a Andorra que ha 
comptat amb el suport de Ne
xica i la tecnologia de NetApp. 
Som Cloud és una de les puntes 
de llança de la nova política de 
diversificació i innovació d’An
dorra Telecom per prestar nous 
serveis. L’objectiu ha estat des
envolupar un cloud nacional que 
garanteixi, tant als clients locals 
com als internacionals, que les 
seves dades són físicament al 
Principat d’Andorra i amb les 
garanties de protecció de dades 
i de seguretat jurídica que ofe
reix el país. Per a això necessi
taven una solució tecnològica 
que pogués, amb les màximes 
garanties, implementarse ràpi
dament en els CPD, així com un 
servei de consultoria i assessoria 
del mercat cloud perquè els seus 
clients poguessin gaudir de Som 
Cloud amb la màxima seguretat.

A aquest efecte, Nexica, el 
partner integrador d’Andorra 

Telecom, va dissenyar i va im
plementar l’estratègia Cloud 
amb arquitectura FlexPod, on 
l’emmagatzematge està basat 
en la sèrie FAS de NetApp. En 
aquest sentit, la tecnologia de 
NetApp permet l’emmagatze
matge dels servidors virtuals i 
fitxers de forma nativa, així com 
tenir solucions avançades de re
plicació basades en SnapMirror.

Tot aquest conjunt de tec
nologies i serveis proporciona a 
Andorra Telecom la confiança 
i seguretat que les solucions dels 
seus clients allotjats a Som Cloud 
disposen dels màxims estàndards 
de qualitat, així com la garantia 

d’una evolució contínua i millo
ra de tots els serveis relacionats 
amb l’emmagatzematge. El di
rector general d’Andorra Tele
com, Jordi Nadal, indica que “la 
creació d’un cloud nacional obe
eix a la voluntat de l’operadora 
de telecomunicacions de prestar 
el seu suport al teixit empresari
al andorrà i afavorir la creació 
d’empreses tecnològiques i in
novadores, i al seu torn, oferir 
al mercat internacional un pro
ducte competitiu que garanteixi 
l’emmagatzematge de les dades 
en territori andorrà”.

Andorra Telecom posa en 
funcionament Som Cloud
TECNOLOGIA  Un projecte sense precedents al país que té el suport de Nexica

AGÈNCIES

La presentació del projecte Som Cloud a un grup d’empresaris.

Per si quedava algun dubte 
que els youtubers són les noves 
celebrities, els representants 
més famosos d’aquest gre
mi de creadors audiovisuals 
s’han afegit a una pràctica 
fins ara reservada als espor
tistes d’elit: la de mudarse 
a Andorra per pagar menys 
impostos. Vegetta777 (àlies de 
Samuel de Luque, 17 milions 
de seguidors, el segon youtuber 
més famós d’Espanya després 

d’elRubius), i WillyRex (Gui
llermo Díaz, tercer a escala 
nacional amb 8 milions de 
followers), van ser els primers 
a obrir la veda, a principis de 
l’any passat. Encara que cap 
dels dos ha fet declaracions 
explícites sobre la seva nova 
residència, un tuit publicat 
per Wigetta –el compte con
junt que tots dos mantenen 
per a les col·laboracions– 
anunciava que els dos joves se 
n’anaven a viure junts. 

Els ‘youtubers’ se’n van 
a Andorra
FISCALITAT  

L’Agència Espanyola de Medi
caments i Productes Sanitaris 
(Aemps) i el ministeri de Salut 
d’Andorra han signat un me
moràndum d’entesa sobre la 
cooperació en matèria de me
dicaments, productes sanitaris 
i cosmètics. Els objectius són 
facilitar els intercanvis comer
cials de fàrmacs, cooperar en 
les normes de la seva correcta 
fabricació i promoure el des

envolupament d’activitats de 
col·laboració i assessorament 
d’experts de l’Aemps per al 
desenvolupament normatiu i 
l’avaluació de medicaments de 
teràpia avançada i cosmètics 
d’Andorra. El memoràndum 
plasma el compromís d’establir 
procediments per donar una 
resposta més àgil en duana per 
a devolucions de productes que 
les empreses andorranes retor
nen als proveïdors a Espanya.

Acord d’Espanya i Andorra 
sobre medicaments
SANITAT  

El Norte de Castilla 11/04/2017
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Servei de Prevenció Aliè
Vigilància mèdica
Plans d’emergència i autoprotecció
Formació nivell bàsic (50h) en seguretat 
i salut
Implantació de normes ISO
Certifi cacions
BIOSPHERE
Auditories de prevenció
RSC

Assaigs no destructius
Control cables
Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats
Sondatges geotècnics
Assaigs in situ

PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS

INSPECCIÓ DE
GINYS MECÀNICS

SONDATGES 
I INSTRUMENTACIÓ

CONTROL
DE QUALITAT
Control de qualitat d’obra nova
Organisme d’inspecció i control
Organisme de control mediambiental
Rehabilitació
Efi ciència energètica
ITE’s
Metrologia 
Proves dipòsits hidrocarburs
ADR’s i ATP’s
Sonometries

T 741285

www.gruppirineu.com

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
GruP
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