
 

 

El Gremi de Joiers i Rellotgers d’Andorra és una Entitat creada l’any 1987 que agrupa els 

professionals del sector de la joieria i la rellotgeria d’Andorra.  

Els seus objectius bàsics són  : 

- Defensar els interessos generals de la professió. 

- Vetllar pel prestigi de la professió i per l’ètica i la bona pràctica en l’exercici de la 

mateixa. 

- Actuar contra l’ intrusisme i la competència deslleial. 

- Esdevenir l’ interlocutor del sector davant les Administracions i Entitats públiques 

- Informar i assessorar els associats sobre les matèries relacionades.  

- Promoure  i difondre el coneixement sobre els productes de joieria i rellotgeria. 

Actualment,  l’Entitat compta amb 17 associats , distribuïts en 15 comerciants detallants , 2 

majoristes i  4 tallers de joieria. Els comerciants detallants representen més de 30 establiments 

comercials  que suposen entre el 80 i el 90% del volum de negoci del comerç al detall total de 

joieria i rellotgeria. Així mateix, a la data,  el nombre total d’assalariats empleats pels associats 

de l’Entitat és de 112. 

En el compliment dels seus objectius, l’Associació organitza periòdicament activitats 

d’assessorament i formació als  seus associats  en matèries relacionades amb el sector  i de 

divulgació general dels productes de joieria i rellotgeria  ; també manté contactes periòdics 

amb  diverses Administracions i Entitats Públiques  (així el Govern, el Comú d’Andorra la Vella, 

la Cambra de Comerç o la Unitat d’Intel·ligència Financera) en la defensa dels seus interessos i 

en el tractament dels assumptes que afecten la professió  ;  i, finalment,  vetlla especialment 

pel bon exercici de la professió i per a que els establiments associats siguin garantia d’ètica 

professional i qualitat de servei. 

El  Desembre de 2009, el Gremi es va afiliar a la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).  

La Junta Directiva actual està formada per Enric Bartumeu Maza (President), Joan Roca Servent 

(Vice-President), Gerard Obiols Massa (Secretari), Jordi Blasco Urzuelo (Tresorer) i Antoni Pons 

Solans (Vocal).  
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