
La CEA es consolida i avança dia a dia.

Amb més afiliats, amb més suport del teixit empresarial del país,  confirmant-se a cada pas, com a un interlocu-
tor vàlid i un referent d’opinió en l’entramat econòmic, polític i social d’Andorra.

Avui, més de 540 empreses dels sectors més representatius del país en formen part. 540 empreses que assu-
meixen prop de la tercera part de la població activa al país. 

I continuem creixent.

Avui els presentem el recull de la feina feta en els darrers mesos. 

Una feina que posa sobre la taula una activitat intensa marcada per la tasca que les diferents comissions 
han desenvolupat a l’entorn del paquet de lleis socials i laborals, i pels projectes de modificació dels impostos 
indirectes que durant els darrers mesos ha impulsat el govern. 

Les comissions han estat molt actives; esmenant i proposant millores als diferents projectes de llei que més afec-
ten els empresaris d’aquest país. 

Unes esmenes i observacions, que en alguna ocasió han estat preses en consideració pels diferents grups parla-
mentaris, fet que ha permès incorporar-les a la discussió parlamentària.

A més d’indicar millores i correccions als textos legals, en els darrers mesos des de la CEA s’han presentat a 
demanda del Ministeri de l’Interior propostes de correcció i optimització adreçades al servei d’ocupació.

L’any 2008 també ha servit per posar en marxa un nou canal de comunicació entre la CEA i la societat a través 
de la Newsletter, i en els propers mesos continuarem treballant per tal de fer més fluid aquest diàleg, a través 
dels diferents canals de comunicació i amb l’organització d’activitats públiques com ara la conferència que fa uns 
mesos va portar a Andorra el President de Caixacorp SA, el Sr. Ricard Fornesa.

En una època en la qual el país haurà de saber redreçar el rumb, queda molta feina per fer i és important comptar 
també amb la veu de nous afiliats per ampliar el ventall d’opinions i inquietuds de l’empresariat andorrà,  a fi que 
a l’hora de projectar amb eficàcia la nostra influència puguem representar el màxim d’interessos possible.

L’any 2009 es presenta com un any difícil per a  l’economia mundial i nacional. 

La CEA ja va plantejar possibles solucions i alternatives durant l’any 2008. 

Només amb l’esforç de tots podrem superar aquest nou desafiament.

Per això, més que mai, cal del diàleg i del consens, entre les diferents forces polítiques, i del suport i de la parti-
cipació de l’empresariat andorrà, per generar nova il·lusió i continuar endavant amb noves forces per encarar els 
reptes que ens planteja el futur.

Sr. Xavier ALTIMIR PLANES
President CEA
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ORGANIGRAMA

L’assemblea general de la CEA  és l’òrgan sobirà i de decisió de la Confederació. Se celebra dos cop l’any per aprovar 
el pressupost i passar comptes de l’activitat i dels resultats de l’entitat amb tots els associats. Està integrada per la 
totalitat dels membres i associats. Cada soci individual o col·lectiu està representat per un únic representant.

La junta directiva és l’òrgan col·legiat de gestió, de govern, d’administració i de direcció de la CEA. Es reuneix un 
cop al mes.

La Junta de la CEA la composen actualment:

 PRESIDENT Sr. Xavier Altimir Planes Associació Transport de Mercaderies

 VICEPRESIDENT Sr. Antoni Armengol Aleix Associació Bancs Andorrans

 SECRETARI Sr. Miquel Pujal Laborda Associació Contractistes

 TRESORERA Sra. Montse Cardelús Maestre Molines Patrimoni

 VOCALS Sr. Xavier Palou Solsona Unió Hotelera

  Sr. Andreu Armengol Pascuet Agrupació d’importadors i distribuïdors,  d’alimentació, 
begudes alcohòliques i vins d’Andorra

  Sr. J.Cristophe Queyroux Associació grans distribuïdors al detall

  Sr. Maite Mas Magallon Associació Importadors Vehicles

  Sr. Agustí Marfany Puyoles Associació Fabricants Tabac

  Sr. Miquel Medina Villuendas Ski Andorra

  Sra. Montserrat Ronchera Santacreu R Consultors

  Sra. Peggy Cerqueda Doncel Montaner & Associats

 DIRECTORA Sra. Conxita Mora Jordana

El treball de la CEA s’estructura actualment en quatre comissions que treballen intensament en les diferents àrees 
assignades.



MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ÀMBIT JURÍDIC FISCAL
President de la comissió: Sr. Xavier Altimir Planes 

- Sr. Andreu Armengol Pascuet  (president de l’agrupació d’importadors i distribuïdors,
   d’alimentació, begudes alcohòliques i vins d’Andorra)
- Sr. Josep Sarlé Guiu (president de l’associació d’entitats financeres d’inversió)
- Sr. Albert Mas Torres (patrocinador i membre de l’associació de grans distribuïdors al detall)
- Sr. Jean Christophe Queyroux (president de l’ l’associació de grans distribuïdors al detall)
- Sr. Antoni Armengol Aleix (director de l’associació de bancs andorrans)
- Sr. Miquel Pujal Laborda (president de l’associació de contractistes)
- Sr. Jordi Daban Alsina (president de l’associació d’hotelers d’Andorra) 
- Sr. Miquel Medina Villuendas (president de: Ski Andorra)
- Sra. Conxita Mora Jordana (directora de la CEA)

MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ÀMBIT LABORAL
Presidenta de la comissió: Sra. Peggy Cerqueda Doncel 

- Sra. Montserrat Ronchera Santacreu (R Consultors)
- Sr. Antoni Armengol Aleix (director de l’associació de bancs andorrans)
- Sr. Miquel Pujal Laborda (president de l’associació de contractistes)
- Sr. Jordi Daban Alsina (president de l’associació d’hotelers d’Andorra) 
- Sr. Xavier Palou Solsona (president de la: Unió hotelera)
- Sr. Josep Manzano Castellblanqué (col·laborador de l’associació de grans distribuïdors al detall)
- Sr. Josep Silvestre Cahors (col·laborador de: Ski Andorra)
- Sr. David Hidalgo Vila (col·laborador de: Ski Andorra)
- Sra. Conxita Mora Jordana (directora de la CEA)

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Presidenta de la comissió: Sra. Montserrat Ronchera Santacreu 

- Sra. Montserrat Cardelús Maestre (Molines Patrimoni)
- Sr. Conrad Blanch Fors (conseller director general Nevasa)
- Sr. Toni Cornella Planells (president de l’associació d’agències de publicitat)
- Sr. Jean Christophe Queyroux (president de l’ l’associació de grans distribuïdors al detall)
- Sra. Conxita Mora Jordana (directora de la CEA)

MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’INTRUSISME I COMPETITIVITAT
Presidenta de la comissió: Sra. Maite Mas 

- Sra. Montserrat Ronchera Santacreu (R consultors )
- Sr. Ramon Pujol (Associació de Transportistes, mercaderies i carburants)
- Sr. Miquel Armengol (BOMAR, SA)
- Sr. Andreu  Armengol (Associació Alimentació i Begudes)
- Sr. Frederic Pons (COMTV)
- Sra. Peggy Cerqueda (Montaner& Associats)
- Sr. Toni Cornella (Associació Agències de Publicitat)



INTRODUCCIÓ

L’any 2008 ha estat un any marcat per l’arribada de la crisi econòmica i per l’aprovació per 
part del Consell General del  paquet de lleis socials i laborals.

Dos aspectes clau que incideixen directament en el desenvolupament de l’economia na-
cional i sobre els quals la CEA ha tingut un paper especialment intens i vigilant.

Enrere queden dotze mesos de feina, de trobades, de reunions de treball i de propostes.

Una tasca que queda reflectida en les següents pàgines.
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ENTREVISTA AMB EL MI CAP DE GOVERN

26 DE FEBRER DEL 2008 

A principis de l’any 2008, el president de la 
CEA, Xavier Altimir i la directora de la pa-
tronal, Conxita Mora mantenen una entre-
vista amb el cap de l’executiu, Albert Pintat 
per tal de posar sobre la taula algunes de 
les principals inquietuds de la CEA en un 
any marcat per l’anunci d’una important 
crisi econòmica.

Aquesta és la transcripció de la trobada:

Quina valoració en fa el govern 
de les relacions amb la CEA?

Albert Pintat. Tots plegats treballem buscant uns 
objectius comuns. Al principi semblava que no ens 
enteníem però ja hem fet un rodatge i ara hem 
d’anar a per totes. Esteu desenvolupant la vostra 
funció d’intermediació i això és positiu. 

Xavier Altimir. Per part nostra sempre hem volgut 
col·laborar. Amb aquest govern i amb aquells que 
puguin venir en el futur. El que sí demanem és que 
se’ns escolti. 

AP. Partim de la base que les relacions són bones. 
Tenim la sort, a més, que a Andorra no hi ha portes 
tancades. Aleshores una entitat empresarial i jove 
com la vostra no ha de tenir cap problema per ac-
cedir a l’administració. No cal que recordem que el 
govern està al servei del ciutadà. I la nostra obliga-
ció és facilitar la vostra feina.

Què pot fer la CEA per millorar 
la comunicació entre tots dos 
estaments, i de retruc les relacions? 

Conxita Mora. En aquest sentit, hi ha alguna cosa 
més que pugui fer la CEA? Alguna tasca més a fer?

AP. Jo crec que sí. La vostra missió està en endevi-
nar les conjuntures, cap a on ens porten les ten-
dències. Què pot passar en els propers cinc anys. 
Cap on pot anar Andorra? Pot anar a millor, o anirà 
a pitjor? Si fem això o allò,  què pot passar? Si no 
fem això o allò què pot passar? A través dels inter-
canvis de dades -ara que cada vegada n’hi ha més-  
podeu fer projeccions i fer sentir la vostra opinió, 
sobretot. A Andorra tenim el mal costum de ser en 
general gent de muntanya,  molt discreta i ens cos-
ta parlar. Els que teniu més rellevància heu de fer 
sentir la vostra veu. S’ha de parlar perquè a vega-
des tenim por i no sabem de què. Sembla que sem-
pre estem enfadats. És més difícil ara que fa deu 
anys? Dificultats sempre n’hi ha. Hem de guanyar 
cada dia la batalla.
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Què demana la CEA al govern?:
1. Més comunicació
2. Consens a nivell polític i social en l’àmbit 

legislatiu que afecta els empresaris
3. Un marc jurídic que atorgui estabilitat al 

sector

XA. Nosaltres el que sí demanem és consens. No 
només dins el govern, sinó amb la resta dels par-
tits. Perquè costa tant arribar a pactes? On és el 
problema? Aquesta és una pregunta que farem a 
tots els partits. És un país petit amb temes impor-
tants sobre la taula com les lleis sindicals, la llei 
d’inversions estrangeres, i en aquests temes hauria 
d’haver consens entre els diferents grups.

AP. Vulguem o no, som el que som, i aquest no és un 
país de consens. El consens és una actitud que es 
cultiva. En aquest sentit us recomano de visitar Lu-
xemburg. Allí sí tenen els mecanismes estructurals 
de consens. A Suïssa fan igual. Si en un tema no hi 
ha acord, el tema es desa sota la taula.  Allà és mi-
llor el silenci que un conflicte mal presentat. Nosal-
tres, uns per amor propi perquè la iniciativa no ha 
estat seva, altres perquè estan espantats pel que 
digui el seu electorat, no defensen aquesta opció. El 
govern ha de governar. Avui uns, i demà uns altres. A 
nivell internacional no hi ha un altre camí per Andor-
ra, sinó perquè anàvem de tant guapos? El fet d’es-
tar a primera línia, de ser un estat sobirà a l’Europa 
occidental no ens permet continuar fent excepcions 
com estem fent, dient que això ja ho arreglarem... 
Quan el govern es mulla en un projecte tant clar, cal 
anar fins el final, siguin deu anys o quatre anys. Un 
cop s’obre la mentalitat, la resta és gradualitat. 
El que està clar és que Andorra ha de ser forta, 
eficient i competitiva.
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ENTREVISTA AMB EL MI CAP DE GOVERN

Llei d’inversió estrangera:
 Impediments de les altres forces políti-

ques per tirar endavant el projecte: 
Obertura sí, però amb els deures fets

XA. Ara hi ha lleis que estan a punt d’entrar en vigor 
o a tràmit parlamentari com la de comptabilitat i la 
d’obertura al capital estranger respectivament. 
Quin procés seguiran a partir d’ara?

AP. La llei de comptabilitat ja està aprovada pel 
Consell General, però no s’aplicarà fins l’any vinent. 
I la llei d’inversió estrangera està en comissió i du-
rant el proper període de sessions s’acabaran de 
votar les esmenes. Depèn de com quedi el projecte 
de llei caldrà veure quin serà el vot de CDA+Segle 
21 que serà fonamental. Si els centristes juguen la 
carta de la responsabilitat i s’abstenen passarà el 
nostre projecte. Si s’hi posen en contra estarem en 
un escenari nou que caldrà valorar. [- Finalment hi 
va haver suport centrista al projecte de llei 
d’inversions estrangeres tot i que amb limitaci-
ons importants sobre el projecte presentat ini-
cialment pel grup liberal, que preveia una 
obertura més àmplia-]

CM. Si s’aprova la llei,  quins canvis es preveuen?

AP. Tots els aspectes que es considera que poden 
perjudicar l’actual sistema empresarial andorrà 
passen a l’annex dos. Per tant és una llei més res-
trictiva. La llista de sectors que s’obririen seria més 
reduïda. Proposem escurçar l’annex 1 i tot passaria 
a l’annex 2. Així, en 4 o 5 anys s’aniria ampliant.

Llei de Comptabilitat:
1. Pla comptable senzill, àgil i fàcil 
 per a les microempreses
2. Revisar el límit dels 100.00 euros 

anuals de facturació

CM. El marc legal s’està desenvolupant, no perjudi-
carà  els diferents sectors?

AP. El gruix del marc legal ja hi és, la resta està en 
comissió. El que vol fer el govern és agrupar tots els 
impostos indirectes en un IVA. Com el gruix de l’es-
forç ja s’ha fet amb la comptabilitat,  la resta, ja 
està fet. M’estranya, però, amb la facilitat amb què 
ha passat el tema dels 100.000 euros. - Es refe-
reix al fet que les empreses que facturin més de 
100.000 euros l’any estan obligades per llei- 
fins a la data-  a presentar els comptes a go-
vern-.

XA. 100.000 euros és massa poc. Cal modificar 
aquest aspecte.

AP. Us heu de posar en marxa i demanar una revisió.

XA. Creiem que és un llindar massa baix. Moltes 
micro empreses facturen més de 100 mil euros 
l’any. Creiem que cal ampliar el límit a 300.00 eu-
ros.

AP. Demaneu que la xifra sigui més àmplia a través 
d’una esmena que es pot incorporar.

XA. Així ho farem, com també volem mirar de prop 
el pla comptable. Entenem la posició de govern 
quan parla de la necessitat de generar recursos i de 
l’aplicació dels impostos, però els empresaris som 
conscients que en els darrers temps els beneficis 
s’han reduït en un 15-20 i fins a un 25%.
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CM. Portar la comptabilitat per aquests petits em-
presaris pot ser força complicat ja que no disposen 
sovint ni d’ordinador.

AP. El pla comptable estarà d’acord amb les nor-
mes europees. També volem que sigui fàcil de fer 
servir. Es podrà baixar d’una web. Però també hem 
de vigilar i ser molt curosos que hi hagi gent com-
petent en aquests temes perquè ningú vol veure 
publicats els seus balanços als diaris.

XA. Tot i que segurament els impostos directes són 
necessaris i més justos, crec que s’ha de ser molt 
prudent i establir-los entre una forquilla d’un 5% o 
un 10%  Caldria aconseguir fer un bon control sen-
se que això suposi la creació d’una macroestructu-
ra que es mengi els beneficis.

AP. A Andorra tenim mecanismes que funcionen. 
L’IMI funciona, l’ISI també. El que cal és que es fa-
cin inspeccions quan calgui.

XA. Així l’objectiu és crear els impostos directes per 
poder baixar els indirectes ?

AP. Sí. Ara cal acabar de fer el perfil fiscal i veure 
com queden els impostos indirectes, més endavant 
veure com seran els impostos sobre els beneficis i 
finalment parlar amb els veïns. El mapa està clar.
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ENTREVISTA AMB EL MI CAP DE GOVERN

Convenis de doble imposició
XA. Diu que farà que ens treguin l’etiqueta 

de paradís fiscal d’aquí a finals d’any, 
en què es basa per dir-ho?

AP. I tant. Qui ens ha posat ens hi haurà de treure.

CM. I quines passes caldrà seguir per aconseguir-ho?

AP. Doncs justament aquestes: Harmonització 
d’impostos indirectes, aplicació d’impostos sobre 
els beneficis i acords amb els veïns.

CM. Perquè no es posen tampoc d’acord quan par-
len de les relacions exteriors amb l’oposició ?

AP. Ells prefereixen fer un acord d’associació. Jo crec 
que davant 500 milions de persones no tenim res a fer.

Impostos
1. Agrupar IVA
2. Impost de societats entre el 5-10%
Sí a tot, però ens demanem: El país pot 
suportar-ho en aquest moment?

CM. En l’àmbit econòmic, ens trobem també que hi 
ha una certa inseguretat que perjudica en la presa 
de decisions.

AP. L’administració va amb molt de compte. Tot es fa 
per beneficiar l’activitat econòmica. Només hem fet 
una fiscalitat - plusvàlues- i no hi ha cap més en 
cartera. S’han de buscar productes nous. El món no 
s’acaba, els rius estan nets, es circula millor...és di-
fícil a tot arreu. El món del serveis va molt bé. Si 
l’empresari fa bé la seva feina les coses funcionen.

XA. També hem de millorar la relació amb els veïns.

AP. Sóc un optimista estructural. Tenim un gran pa-
trimoni cultural. Els que ho hem fet pitjor som nosal-
tres i ara hem après i estem parlant de construir de 
forma diferent, amb qualitat. Algú ha de dir prou. Tot-
hom vol vendre i construir- algun dia quan s’entengui 
què vol dir garantir la qualitat de vida potser això que 
hem fet passarà pel Tribunal Constitucional.

Lleis Laborals i Socials
1. Prudència i moderació  
2. Creació del Consell del Treball

XA. Com està la llei de la CASS?

AP. Ara passarà. Cada grup farà les seves esme-
nes. Però passarà.

XA. Caldrà anar amb cura amb aquesta llei...

AP. Hi ha coses que el govern haurà de regular, com 
la pujada del preu del punt de la CASS. Si la massa 
salarial creix, estem salvats.

XA. L’any 2007 la branca de salut ha estat deficità-
ria. Si això li sumem l’efecte de la targeta sanitària, 
tot plegat pot ser un problema. També hi ha gent 
que passa penúries i que no ha cotitzat. Què fem 
amb aquesta gent?

AP. Per aquestes persones tenim els serveis d’aten-
ció social que a Andorra funcionen molt bé. Qui té 
problemes se l’atén.

XA. Nosaltres vàrem fer al ministre una proposta que 
consistia en crear un Consell del Treball. Un organis-
me que serviria per comentar i consensuar temes 
que ens afecten als empresaris i als treballadors.
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AP. Les majories poden fer coses, i el Govern cada 
cop les té més en compte.

XA. Nosaltres hi estem d’acord. PIME, CEA, USDA…
de fet l’USDA té una proposta similar i el SAT també.

AP. El govern vol que hi hagi pau. El govern vol que 
hi hagi entesa, però després vindrà un altre govern 
i farà el que voldrà.

CM. Sempre hi haurà temes en els quals serà difícil 
arribar a un consens.

XA. Però sempre es pot intentar arribar a un con-
sens si seiem i en parlem amb calma.

CM. Prudència i moderació. És el que cal quan par-
lem de tots aquests canvis. 

AP. Ho hem de dir clar. Alt i fort. Necessitem millo-
rar la nostra competititvitat. Avui hem d’alimentar 
5.000 funcionaris. Fins ara en teníem prou amb els 
beneficis que generava l’especulació, ara cal anar 
més enllà.
Es parla molt de drets, però i les obligacions, on són?
La capacitat de canviar és alta. Jo crec que els fun-
cionaris no tenen cap motiu per queixar-se. Tenen 
cobertura del 100% en cas de malaltia, i la resta 
em sembla correctíssima. Jo no tinc pas la sensa-
ció d’injustícia.
Hem d’aconseguir posar menys obstacles burocrà-
tics, ens falta cintura.

De cara a les properes eleccions ge-
nerals, i en cas de ser escollit com a 
cap de llista del seu partit, quines 
noves propostes creu que ha d’apor-
tar el seu programa electoral per tal 
de fer recuperar la il·lusió perduda a 
l’empresari d’aquest país? 

AP. Jo crec que un partit ha de parlar clar i explicar 
què vol dir ser petit a Europa. El recorregut pot ser bo 
si el sabem fer. Hi ha un munt de productes per inven-
tar. Hem de saber espavilar-nos. S’han fet moltes 
bestieses a nivell de paisatge. No serà fàcil perquè 
sembla que torna a haver una carrera per construir. 
Ara no es pot parlar encara de programa electoral. 
Ara vé un congrés però està clar que el proper progra-
ma electoral ha de ser revolucionari, sincer i valent.

CM. Com tornar a generar la il·lusió?

AP. El món industrial està tancant en el nostre en-
torn. El futur són els serveis. Hem de tenir cura de 
les persones. Les distàncies són curtes. Ho tenim 
millor que altres països grans però hem de saber 
créixer i millorar la nostra competitivitat amb il-
lusió i eficàcia
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CONFERÈNCIA PRESIDENT CRITERIA CAIXACORP SR. RICARD FORNESA

12 DE NOVEMBRE DE 2008

““En 30 anys hem tingut 7 crisis i s’han superat 
totes”. Així s’expressava el passat 12 de novembre 
de 2008 l’expresident de La Caixa, Ricard Fornesa 
en la conferència organitzada per la Confederació 
Empresarial Andorrana (CEA) amb el títol “Mer-
cats... Expectatives. Andorra”. 

Durant la ponència, a la qual van assistir més 
de dues-centes persones, hi havia, a més 
d’empresaris de la CEA, personalitats polítiques 
destacades com ara els ministres Conxita Marsol 
i  Xavier Jordana i diversos Consellers Generals i 
Cònsols  de les diferents parròquies, Fornesa va 
voler donar una sensació d’optimisme en recordar 
que tot i que l’actual crisi “és greu, important i pro-
funda”, d’altres d’anteriors “han arribat a nivells 
superiors en caigudes de borsa, en recessió i en 
atur”. Per això, l’empresari bancari va assegurar 
que “és dur però superable amb la força de les 
persones, i a Andorra més que enlloc”.
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Fornesa va definir el Principat com “un lloc privi-
legiat” i “amb gran potencial”, com demostra que 
“la seva riquesa ha tingut lloc en poc temps”. 

El dirigent de Critèria CaixaCorp, però, va advertir 
que “cal un gir, un canvi”. Això passaria, segons 
l’expresident de La Caixa, per “un complement 
afegit de projecció exterior” mitjançant “inversions 
amb diner andorrà en altres àmbits, amb certa 
concentració que doni capacitat d’influència, si no 
de decidir, sí d’orientar aquests àmbits”. Segons el 
dirigent, a Andorra “hi ha capital i persones dispo-
sades a fer coses interessants”, i en temps de crisi 
també apareixen “oportunitats per estudiar”. 

Respecte a la Llei d’inversions estrangeres, For-
nesa la va analitzar com una oportunitat més, 
tot i que calia que l’empenta del capital nacional 
arrossegués inversions de fora. Va admetre que la 
llei és limitada però que “primer s’ha de començar 
caminant i després ja es pot córrer”.

Fornesa va recordar que “les crisis són moments 
d’oportunitat per comprar”, i que a Andorra “hi ha 
capital, ganes de fer coses, conveniència de fer-
les i oportunitats”. 

Malgrat tot, va apuntar que “cal ser molt curós i 
tenir cautela i informació, perquè hi ha oportuni-
tats, però també enganys”.

Una altra qüestió sobre la qual va opinar el directiu 
és la fiscalitat, i va defensar que els països amb 
impostos més baixos són més competitius, “com 
per exemple Irlanda,” però que Europa pressiona 
per limitar això i Andorra haurà d’aplicar la fiscali-
tat gradualment.

Així, doncs, Ricard Fornesa va afirmar que el Prin-
cipat “no tindrà més remei que disposar de certa 
fiscalitat i que ja està en aquest camí”.

A l’hora de valorar quin tipus d’impostos es podrien 
aplicar, el màxim dirigent de Critèria CaixaCorp va 
comentar que “pot ser de diverses classes” i, per 
tant, directa o indirecta. 

Tot i això, Fornesa va voler destacar que, segons la 
seva opinió, la primera no ha de ser necessària-
ment la millor opció. “Moltes vegades es parla de 
l’efecte distribuïdor de la distribució directa però 
no és veritat”, va asseverar l’expert, que ho va 
justificar puntualitzant que “les grans fortunes del 
món sempre han escapat a la imposició directa 
i acaben pagant les nòmines”. Per Fornesa, “la 
indirecta és bona com a forma inicial i a molts 
països s’ha començat amb això”.”
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LA CEA DAVANT LA CRISI ECONÒMICA

La CEA proposa 

Davant la situació de crisi econòmica que pateix el 
país, el mes de setembre de 2008, des de la CEA 
vam decidir fugir de les propostes genèriques i vam 
adreçar una carta al cap de govern, Albert Pintat, 
per tal de suggerir des de la Confederació, tot un 
seguit de propostes concretes, urgents i d’aplicació 
immediata amb la voluntat d’afrontar la recessió 
amb majors garanties. La reducció de l’IMI, l’ISI i els 
tributs sobre carburants, treure els límits a la com-
pra d’immobles per als no residents i la congelació 
de les contractacions en l’àmbit de l’administració 
pública en són uns exemples.

“ Demanem una reducció d’entre 
el 20% i el 25% de l’Impost sobre 
Mercaderies Indirecte (IMI) durant el 
període 2008-2009 sota la premissa 
que els volums de recaptació no es 
veurien disminuïts, i fins i tot es po-
drien veure augmentats, ja que la re-
ducció es traduiria en un increment 
de les importacions i les vendes. ”
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Apliquem el mateix raonament a la reducció de l’ISI, 
del qual en demanem una reducció significativa.

El tercer gran pilar de la retallada impositiva hauria 
d’afectar els carburants. Aquesta tercera reducció 
temporal tindria un doble efecte: d’una banda, aju-
daria el transport i el consum intern, i de l’altra, 
aconseguiria que el preu dels carburants tornés a 
ser atractiu pels potencials visitants.

El segon gran bloc de  propostes es resumeix en 
una demanda d’austeritat a l’administració pú-
blica. Proposem a l’administració pública diverses 
mesures de contenció com ara:

La congelació de les contractacions de personal •	
durant l’any 2009, de manera que no se substi-
tueixin els funcionaris que es jubilen. A més, per 
cobrir les places temporalment vacants, propo-
sem que es faciliti la mobilitat dels funcionaris 
dins l’administració i les parapúbliques.

També creiem que cal limitar al màxim les con-•	
tractacions per a assessoraments externs, i que 
quan siguin imprescindibles es prioritzin cap a 
les empreses del país.

L’austeritat en la despesa es complementa amb •	
la voluntat que s’agilitin els tràmits administra-
tius i se simplifiquin els procediments per obrir 
o reconvertir negocis i empreses. Per això creiem 
que seria bo que s’instaurés el silenci administra-
tiu positiu a fi i efecte de forçar a l’administració 
a donar resposta als seus administrats.

A més, creiem que cal suprimir durant el perío-•	
de de crisi, tots els serveis que no siguin im-
prescindibles i establir un control eficaç sobre 
l’intrusisme afavorint les empreses del país evi-
tant una evasió d’impostos.

Cal mirar de disminuir els cànons sobre el con-•	
sum d’energia aplicats per  STA i FEDA a les em-

preses i congelar temporalment els preus i les 
taxes públics i fins i tot - quan sigui possible- 
disminuir-los i/o suprimir-los.

Vist que el servei d’ocupació segueix sense donar •	
resposta a les demandes de treball de les empre-
ses i que les quotes aprovades no han solucionat 
les necessitats dels empresaris, demanem es-
tablir novament un sistema de quotes fixes que 
cobreixin els llocs de treball que sol·liciten les 
empreses i que han estat presentats de manera 
detallada en diferents ocasions al Ministeri de 
Justícia i Interior.

També considerem que •	 cal suprimir la taula de 
classificació salarial que acompanya la quota 
- almenys durant la crisi - vist que al no estar 
indexada sobre el salari base establert al país, 
crea una inflació empresarial considerable.

Cal reactivar la compra de bens immobles per re-•	
percutir favorablement el sector de la construc-
ció i de retruc augmentar els ingressos de l’Estat 
i dels Comuns.

Proposem que el límit d’adquisició d’una vivenda •	
o d’un terreny per part de les persones no resi-
dents sigui més ampli.

Des de la Confederació Empresarial Andorrana 
entenem que el moment es prou crític com per 
que s’adoptin amb urgència mesures clares que 
tinguin una repercussió directa i efectiva sobre 
l’economia i amb uns resultats immediats a fi 
de generar novament confiança i dinamisme en 
les empreses i als seus treballadors.
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LA CEA DAVANT LA CRISI ECONÒMICA

Les 42 Mesures de                
Reactivació Econòmica         
presentades Pel M.I. Govern

Les 42 mesures impulsades pel govern d’Albert 
Pintat durant el mes de setembre de 2008 es po-
den agrupar en quatre grans blocs.

El primer grup parla de mesures socials que propo-
sen solucions com ara instaurar una pensió social 
de jubilació equivalent al 50% del salari mínim pels 
andorrans i estrangers amb 20 anys de residència 
al país. Les iniciatives de l’executiu afegeixen una 
pensió per a discapacitats equivalent al salari mí-
nim, una tarifa social per a la telefonia i l’electricitat 
per a famílies amb pocs recursos econòmics o la 
rebaixa dels llindars per aconseguir beques esco-
lars.

En l’àmbit econòmic destaca una de les mesures 
que en el seu moment ja va demanar la CEA, 
com ara l’ampliació de la possibilitat de compra de 
béns immobles per part dels estrangers. 

També inclou la modificació de la llei d’impostos 
especials, en la qual es pressiona més el tabac i es 
modifica de forma variable la pressió fiscal sobre 
l’alcohol, per finalment liberalitzar els preus de la 
benzina i reduir les càrregues impositives del car-
burant de calefacció.

Les propostes adreçades a l’administració pública 
també recullen alguna de les propostes de la Con-
federació Empresarial Andorrana. És el cas de la 
congelació dels sous dels alts càrrecs, el fre de les 
contractacions de funcionaris per l’any que vinent i 
la reducció de les de relació especial.

 
 Molt poques d’aquestes propostes han sor-

tit de la llista de solucions proposada per 
la CEA com ara la contenció de la despesa 
de l’administració o l’ampliació - de fins a 
un límit de dos pisos per estranger- de la 
compra d’immobles per a no residents en 
són els més representatius.

 Malgrat tot, la CEA valora que s’hagin pres 
en consideració algunes d’aquestes re-
comanacions llargament demanades per 
la confederació com ara l’agilitació dels 
tràmits per obrir un comerç, el pagament 
ràpid de les petites quantitats per part de 
l’administració o les exempcions fiscals per 
a les noves empreses.

 Altres propostes passen per aspectes tant 
diversos com la possibilitat que els taxis 
duguin publicitat, la reforma de la llei de 
la propietat horitzontal, l’increment de la 
promoció turística, la congelació dels preus 
dels lloguers o la possibilitat- previ pacte 
amb les entitats bancàries- de posposar 
temporalment una part del pagament de la 
hipoteca així com la implantació d’estímuls 
fiscals per reduir la contaminació.
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Valoració de les 42 Mesures 
de Reactivació Econòmica 
presentades pel M.I. Govern

Tot i creure en la bona voluntat del Govern, des de la 
CEA les mesures que proposa l’executiu ens sem-
blen insuficients, constatem que poques d’elles 
tenen una incidència directa sobre l’economia, 
i no n’hem vist cap que representi una reactivació 
de la competitivitat per a les empreses

Aquestes mesures van essencialment encami-
nades a reactivar el consum intern i considerem 
que s’haurien de dirigir a mantenir i a reactivar les 
estructures i serveis que atenen els 10 milions de 
turistes que ens visiten. No hem d’oblidar que la 
capacitat econòmica interna s’alimenta del consum 
extern.

Des d’un punt de vista formal, la descripció 
d’algunes mesures es fa amb una o dues frases i 
entenem que un treball d’aquesta magnitud reque-
reix d’una major concreció i argumentació. 

La CEA esperava que les mesures que es presen-
tessin fossin de caràcter urgent i d’aplicació 
immediata, i moltes d’elles necessiten un pro-
cés legislatiu que pot allargar considerablement 
la seva aplicació i fins i tot, en alguns casos, la 
legalitat de les quals es pot qüestionar.

Entre altres mesures que no s’han recollit, la CEA 
proposava com a mesura d’impacte una rebaixa dels 
impostos pel període 2008-2009, a fi d’aconseguir 
una competitivitat immediata i potenciar l’atractiu 
del diferencial de preus. En moments de crisi s’ha 
de ser valent i les mesures han de ser fortes i 
clares. Aquesta mesura pot sembla dura pel pres-
supost de l’Estat però va encaminada a crear opor-

tunitats; a més, tenim exemples d’altres  països en 
què s’han reduït els aranzels i que han mantingut 
la recaptació.

D’altra part, de la sèrie de mesures que s’han pre-
sentat, en desconeixem la quantificació i l’impacte 
econòmic que tenen sobre el pressupost nacional.

El M.I. Govern va crear unes expectatives amb 
les mesures que volia presentar per reactivar 
la situació econòmica, i malauradament cons-
tatem que aquestes expectatives no s’han com-
plert. Fins i tot s’han inclòs en el llistat de les 
mesures compromisos contrets amb determi-
nats sectors, que no s’acosten per a res a les 
actuacions necessàries per fer front a una crisi 
econòmica com l’actual.
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LA REFORMA FISCAL

Reunions de Treball sobre el 
Projecte de Llei de Modificació  
de les lleis de l’ISI, IPI i ISI 
Bancari i Financer

En els darrers mesos, la CEA ha mantingut diver-
ses reunions de treball amb els principals respon-
sables del Ministeri de Finances per tal de conèixer 
de primera mà l’abast de les propostes de modifi-
cació de les lleis de l’ISI, l’IPI i l’ISI de serveis Ban-
caris i Finacers previstes en un principi  a partir del 
primer de gener de 2009.

Fa dies que des de la CEA es recull el malestar de 
diversos sectors econòmics, queixosos dels múlti-
ples canvis que en poc temps s’estan produint a 
nivell impositiu. Des de govern s’explica que la llei 
17/2004 del 3 de novembre de 2004, presentava 
diverses disfuncions i que per aquest motiu s’ha 
decidit canviar.

Uns canvis, que segons el Ministeri van encaminats 
a adaptar les noves lleis fiscals, com un pas previ 
que porti a un IVA generalitzat.

Amb les noves mesures, l’executiu diu que vol re-
soldre injustícies en la imposició ja que es passa a 
cotitzar per ingressos i que també es preveu sim-
plificar i homogeneïtzar els càlculs i pagaments. A 
més, amb les noves mesures l’executiu vol evitar 
que cap empresa pugui fer beneficis fiscals.

Els Projectes de Llei van entrar a tràmit parlamen-
tari el passat 20 d’octubre i la voluntat del Govern 
era que els canvis es comencessin a aplicar el pri-
mer de gener de 2009.

Des del Ministeri de Finances són conscients que 
malgrat els projectes de llei de l’IVA generalitzat i 
de l’impost directe sobre les societats es volen en-
trar a tràmit abans de final d’any no es podran 
aprovar abans de final de legislatura. Els Grups 
Parlamentaris han de fer les seves propostes i al 
tractar-se d’un model complex, el treball en comis-
sió es pot allargar. Per això, comptant el termini per 
a la seva aprovació i la posterior entrada en vigor, 
es calcula que difícilment seran aplicables abans 
del 2012.

El Ministeri considera que el sistema fiscal actual no 
és l’adequat per superar la crisi, tot i que creu que 
seria correcte en una situació de creixement econò-
mic. Per això, i pensant que l’aplicació del nou model 
fiscal es podria endarrerir fins el 2012, es presenten 
les següents mesures a les lleis ja existents:
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ISI 

•	La	 llei	 del	 2004	 deixava	 fora	 els	 lloguers	
d’aparcaments, locals comercials, i terrenys agrí-
coles. En la modificació queden també exempts 
de pagament els locals industrials i els terrenys 
no agrícoles.

•	Unificació	dels	mòduls	en	un	mòdul	únic	que	re-
percutirà d’un 3,5% sobre els ingressos.

•	Els	pagaments	a	compte	es	faran	sobre	l’any	en	
curs, en comptes de sobre l’exercici de l’any an-
terior.

•	Obligatorietat	de	repercutir	l’impost	en	la	factura.

•	La	nova	llei	contempla	l’obligatorietat	de	dipositar	
els llibres de registre d’ingressos de les prestacions 
de serveis - cal determinar encara si s’aplicarà a 
tots els sectors i si se simplificarà el sistema -.

•	Dret	a	la	devolució	de	l’impost	en	el	cas	que	les	quo-
tes suportades siguin superiors a les repercutides.

IPI

De la mateixa manera que l’ISI, en el cas de l’IPI es 
crea un únic mòdul amb unes modificacions simi-
lars al cas de les prestacions de serveis indirectes.

ISI sobre Serveis Bancaris 
i Financers

El projecte de llei de modificació de l’ISI sobre els 
serveis Bancaris i Financers consta de 6 articles 
que canvien tota la regulació en matèria fiscal del 
sistema financer que hi havia fins ara.

•	Es	vol	reduir	el	camp	d’aplicació	de	l’impost,	amb	
les següents excepcions:

 - Operacions de Finançament 
 - Captació de passius bancaris

•	Modificació	 del	 sistema	 de	 determinació	 de	 la	
quota de liquidació. Passant del sistema modular 
a un sistema de determinació directe.

•	Dret	 a	 devolució	 de	 l’import	 en	 el	 cas	 que	 les	
quotes suportades siguin superiors a les reper-
cutides.

•	Els	 pagaments	 a	 compte	 són	 sobre	 la	 situació	
real, i no sobre l’exercici anterior.

El govern expressa la seva voluntat de simplificar, 
d’evitar el benefici fiscal i de fer que no s’hagin d’avan-
çar diners en base a les xifres de l’any anterior.

A les empreses que s’hagin acollit els darrers 3 
anys seguits al sistema d’imposició directa, se’ls 
donarà l’opció - fins el 28 de febrer del 2009- de 
continuar o no amb el mateix sistema. 

Tots aquests  canvis han de servir - a parer del 
Ministre de Finances, Ferran Mirapeix-  per comen-
çar a fer les primeres passes vers el nou model 
fiscal que vol impulsar el partit liberal.
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LA REFORMA FISCAL

Conclusions sobre 
la Reforma de la Llei de l’ISI 

La CEA:

Lamenta no haver estat integrada en el procés de 
redacció de les modificacions. 

 De manera general es considera que mit-
jançant les modificacions s’intenta aportar 
millores i simplificar el pagament amb un 
mòdul únic, però es comprova que en al-
guns casos l’import a pagar es podria mul-
tiplicar per 3.

 Remarca que cal assegurar-se que pagui to-
thom, vetllant també per evitar l’intrusisme

 Ens preocupa el cost de l’estructura neces-
sària pel control del compliment fiscal

 Creu que els llibres no s’haurien de dipositar 
sinó tenir-los a disposició de l’administració, 
ja que actualment no hi ha garanties de con-
fidencialitat, ni de l’ús que se’n pugui fer.

 La CEA no descarta fer aportacions puntuals 
a les proposicions de llei directament a tra-
vés dels Grups Parlamentaris i al govern per 
tal que puguin ser preses en consideració 
de cara al reglament d’aplicació. 

De fet sembla que s’ha volgut solucionar una injus-
tícia, però en realitat, se’n crea una altra.

La comissió opina que hi ha 3 punts a tenir en 
compte:

•	Caldria	 evitar	 la	 incoherència,	 que	 fa	 que	
actualment algunes empreses facin benefici 
fiscal.

•	És	 important	 que	 l’Estat	 vetlli	 perquè	 to-
thom  pagui.

•	Cal	establir	una	fórmula	pel	retorn	de	l’	im-
post quan es dóna el cas.

Aquests canvis comportaran un esforç afegit per a 
les empreses:

•	Canvis	en	el	sistema	informàtic
•	Aprendre	una	nova	regulació	que	durarà	poc	

temps  
•	En	moments	de	crisi	ofega	encara	més	les	

empreses 
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El promotors veuen oportú que l’ISI s’apliqui sobre 
tots els serveis, tot i així creuen que el seu sector 
només recupera l’IPI, i que es podria donar el cas 
que si hi ha retorn, sempre estarien en situació de 
crèdit fiscal. 

El sector financer manifesta que les Entitats Fi-
nanceres paguen el 12%, tant si és per un servei 
financer com per un altre servei d’assessorament, 
destacant que altres empreses que no són finance-
res paguen el 4% a canvi d’oferir el mateix servei.

L’ISI  suportat representa un cost directe sobre 
el marge per a les empreses, que molt sovint i a 
fi de seguir sent competitives no poden reper-
cutir sobre el preu de venda.

Un Model Fiscal Liberal que el ministre va aprofitar 
per presentar-nos i que entre altres mesures pro-
posa:

 Un IVA generalitzat - Impost indirecte sobre 
el consum .- Es podrà retornar si es demos-
tra que s’ha pagat l’IVA en el país d’origen.- 

 Una Llei d’Impostos Especials.

 Un Impost sobre les Societats: entre el 5% 
i el 10% sobre els beneficis, que gravi la 
societat i no l’activitat comercial.

 I.R.P.F : No volen crear aquest impost, i 
consideren que es pot assimilar i fins i tot 
homologar a la cotització de la CASS que 
es considera un impost sobre la renda del 
treball. 

 L’Impost de Plusvàlues per a societats des-
apareix, mantenint-se únicament sobre les  
persones físiques.

 L’Impost de determinades rendes dels no 
residents.
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LES LLEIS LABORALS I SOCIALS

La Llei de Llibertat Sindical, la Llei del Codi 
de Relacions Laborals i la Llei de la Segure-
tat i Salut en el Treball han estat algunes de 
les qüestions prioritàries per a la CEA. Durant 
l’any 2008 es mantenen diverses reunions de 
treball amb representants del govern i dels di-
ferents grups parlamentaris per tal de fer arri-
bar la veu dels empresaris andorrans.

- En l’Annex es pot consultar el document 
complert de les prop de 150 esmenes elabora-
des per la CEA, amb el resum de les propostes 
que s’han acceptat defensar i/o transaccionar 
- segons els casos- des dels diferents grups 
parlamentaris.-

Reunions mantingudes amb
el Grup Parlamentari Liberal 
sobre les lleis Laborals i Socials

Els dies 7 i 11 de març de 2008 la CEA es troba 
amb representants del grup parlamentari Liberal.  

Cal destacar que en primer lloc es va manifestar al 
Grup Parlamentari Liberal que la Junta Directiva de 
la CEA considerava atípic, que empreses privades 
com AUREN i TEMPORAL QUALITY presentessin es-
menes a les lleis laborals i socials.

Resumim tot seguit els punts més rellevants de les 
diferents reunions:
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Llei de llibertat sindical
De les 9 propostes d’esmenes presentades sobre 
la Llei de llibertat sindical s’accepta defensar-ne 5, 
estudiar-ne una transacció i se’n rebutgen 3. 

Llei del codi de relacions laborals
De les 72 esmenes presentades s’accepten defen-
sar 50, ens diuen que estudiaran una transacció 
per altres 10 esmenes buscant un equilibri entre la 
nostra demanda i la seva visió, i es rebutgen 12.

Des del punt de vista empresarial, s’insisteix que 
alguns dels articles són de difícil aplicació.

Llei de seguretat i salut en el treball
La CEA en qüestiona tant la part tècnica com la de 
procediment d’aquesta llei.

El Grup Liberal és conscient que la llei és de difícil 
aplicació, i manifesta que per aquest motiu, algun 
dels articles no serà aplicable fins a cinc anys des-
prés de l’aprovació de la llei.

 La CEA  insisteix en el redactat de la  “Dis-
posició transitòria” que  preveu un termini de 
cinc anys per a la implantació de la majoria 
de mesures de prevenció a les empreses, i 
instruments per portar-les a terme, (orga-
nització, planificació, avaluació, vigilància de 
la salut, formació, etc.), i en canvi s’exigeix 
a les empreses l’estricte compliment de les 
seves obligacions en el centre de treball i 
respecte dels treballadors, (Arts. 6, 10 i 11), 
el que en principi sembla un contrasentit.

Aquesta disposició deixa els empresaris en una in-
defensió total ja que han de complir amb totes les 
obligacions que preveu la llei. D’altra part, s’haurà 

de regular i definir com establir i implantar una for-
mació a les empreses especialitzades a les quals 
se’ls hi demanen cinc anys de pràctiques. 

El grup Liberal manifesta que la Llei està entrada a 
tràmit i que no es retirarà, que alhora el planteja-
ment de la CEA representa un canvi de fons de la 
llei i que és fa difícil via esmenes, encara que és 
l’única via per aportar modificacions a la llei.

“ Es comenta que l’aprovació i apli-
cació d’aquesta llei pot representar 
un increment del cost mig de 5,5% 
de la massa salarial, tenint en comp-
te que per alguns sectors pot repre-
sentar un 3% i per d’altres un 8%.”
La Junta Directiva proposa que en cas que no es 
tingui en compte el nostre plantejament s’hauria 
de fer un comunicat fent saber la preocupació dels 
empresaris i la dificultat d’aplicació que aquesta llei 
representa, insistint en el fet que en cap moment 
s’està en contra de la necessitat imminent de dispo-
sar d’una Llei de Seguretat i Salut en el Treball.

“ Segons com s’aprovi aquesta Llei 
pot ser aplicable o no i pot produir 
una responsabilitat política greu. ”
Vist que hi ha una pròrroga de quinze dies en el 
termini de presentació d’esmenes, es creu oportú 
sol·licitar una altra reunió de treball per tractar la 
Llei Seguretat i Salut en el Treball, amb el Grup Par-
lamentari Liberal i el seu assessor el Sr. Joan Riera,  
i així estudiar la incorporació de possibles esmenes 
a aquesta Llei. La reunió es manté el 4 d’abril per 
parlar obertament de la creació de l’Institut Nacio-
nal de Seguretat i Salut en el treball (INSST).  
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LES LLEIS LABORALS I SOCIALS

Converses a l’entorn de la creació 
de l’Institut Nacional de Seguretat i 
Salut en el treball (INSST) amb el PLA

Pel que fa a la creació de l’Institut Nacional de Se-
guretat i Salut en el treball (INSST), el Grup Parla-
mentari Liberal entén que serà necessari per ajudar 
a revisar l’aplicació de la Llei i el compliment de les 
normatives. Proposen no contemplar-ho en la Llei, 
però sí, deixar-ho obert sense prohibició i que el 
govern, si hi ha voluntat,  el creï més endavant. 

 La CEA opina que vist que és té clar que 
s’haurà d’acabar creant l’Institut de Segure-
tat i Salut en el Treball per poder aplicar la 
Llei, seria millor crear-lo per Llei en lloc de 
deixar el projecte obert en mans del Govern. 

 Des de la CEA es troben a faltar concep-
tes bàsics en la Llei. És una còpia, en un 
80% de la Llei espanyola i s’ha transcrit 
literalment tot i que suprimint el Títol II 
que és el punt en el qual es recolza tot 
l’articulat posterior. 

 El capítol II de la llei Espanyola ens parla de 
la política en matèria de protecció:

- Normes reglamentàries
- Competències del Govern
- Actuacions de les administracions públiques
- Comissió nacional de salut (organisme polític)
- Institut Nacional de Seguretat i Salut en el 

Treball (organisme tècnic)

Per tant entenem que si es vol aprovar el text co-
piant la llei espanyola no es pot obviar el Títol 
II. El més prudent si es vol fer així, és elaborar 
un text nou que s’adapti a la realitat nacional.

“ La CEA defensa que l’INSST és un 
estament indispensable ”   

L’INSST, ha de tutelar i gestionar en matèria de 
riscos, arbitrar programes i formacions i verificar 
l’aplicació de la Llei a les empreses. 

Destaquem que actualment a Espanya les mútues 
donen servei en matèria de salut i seguretat. Per tant, 
aquest context deixaria als empresaris en una situació 
d’indefensió i de responsabilitat directa que fa molt 
més complexa l’aplicació d’aquesta Llei a Andorra. 

També es manifesta que la llei Espanyola està en 
vies de modificació en alguns punts que han quedat 
obsolets. A Espanya va entrar en vigor l’any 2005 i 
aquí s’aplicaria l’any 2014.

Des del grup parlamentari liberal diuen que a l’inici 
de la redacció del text es va posar sobre la taula 
tant la creació de l’Institut Nacional de Seguretat 
i Salut en el treball com el funcionament de les 
mútues. Considera que l’Institut, s’haurà de fer. De 
fet, la discussió està, en crear-lo per Llei o deixar-
ho per més endavant. De moment no es vol crear 
l’Institut per evitar més estructures, ja que suposa-
ria la contractació de més funcionaris. 

L’assessor del grup parlamentari liberal con-
sidera que, ni el país, ni l’administració estan 
preparats per l’aplicació d’aquesta Llei, perquè 
l’estat hauria de disposar de tècnics formats 
i preparats per supervisar i gestionar. Afegeix 
que l’esperit d’aquesta Llei és incentivar la res-
ponsabilitat entre treballadors i empresaris. 
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Aquest text, dóna seguretat jurídica en casos d’accident 
laboral que avui no existeix: crea un marc força dur.

 La CEA manifesta que referent a la formació 
continguda als annexos, alguna d’elles ja 
ha deixat d’existir a Espanya com a titula-
ció per tant s’ha de tenir clar que s’haurà de 
crear aquesta formació a Andorra.

“ L’Institut Nacional de Seguretat i Sa-
lut és la pedra angular de l’aplicació 
de la Llei, i la seva absència es po-
dria interpretar com una falta de 
responsabilitat per part dels legis-
ladors, que a més són conscients 
de la seva imperiosa necessitat. ”
La CEA insisteix - una vegada més- en la disposició 
transitòria que diu que a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les empreses disposaran d’un termini 
de cinc anys per a l’aplicació de la llei, tot i que al ma-
teix temps s’obliga a complir les mesures de seguretat, 
la qual cosa deia l’empresari en situació d’indefensió 
per la  manca de definició de les obligacions. 

 Per tant, cal establir quines són les mesures 
i com s’han de complir i això només ho pot 
assumir l’administració. Cal fer prevenció, 
però cal disposar de tècnics que estiguin 
formats i capacitats. 

L’aprovació d’aquesta llei ens deixaria en una situa-
ció pitjor que l’actual, perquè la llei marca unes obli-
gacions que no queden definides. Cal una formació, 
cal homologar aquesta formació i només ho pot fer 
l’Administració a través d’un òrgan capacitat. 

 Els representants de la CEA manifesten 
un cop més, que el text conté apartats 
(formació i creació de serveis aliens) 
que seria més adequat de establir-los 
per reglament, la qual cosa permetria 
reformar el text amb més agilitat.

Vista la insistència de la CEA, els representants liberals 
diuen que tornaran a plantejar al Grup Parlamentari li-
beral  la possibilitat de tirar endavant amb l’INSST.
En conclusió l’assessor del grup parlamentari liberal, 
el Sr. Riera diu que està d’acord amb nosaltres i que 
segur el sistema  no funcionarà sense aquest ens, 
és una Llei necessària però ha de ser aplicable. 
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LES LLEIS LABORALS I SOCIALS

Reunions mantingudes amb el
Grup Parlamentari CDA+Segle XXI 
sobre les lleis Laborals i Socials

El 27 de març té lloc la primera reunió de la CEA 
amb el Grup Parlamentari CD+Segle XXI per trac-
tar aquestes qüestions.

Llei de Seguretat i Salut en el Treball 
La CEA fa els següents plantejaments:

L’actual redactat de la Llei de Seguretat i salut en el 
treball és gairebé inaplicable. 

Considerem que és una mala còpia de la Llei es-
panyola- traduïda literalment al català- en la qual 
s’ha suprimit el rol d’alguns estaments públics bà-
sics en l’àmbit de la seguretat laboral:

- No es preveu la creació  de l’Institut  Nacional de 
Seguretat i Salut en el treball, organisme tècnic. 

- No es preveu la creació de la Comissió Nacional, 
organisme polític, que hauria d’estar integrat per 
representants de Govern, Patronals i Sindicats, 
i que s’encarrega de dissenyar els grans eixos 
en la matèria i un cop consensuats els transmet  
l’Institut Nacional de Seguretat i Salut.

La CEA entén que:

 Sense cap òrgan que vetlli i formi a les 
empreses, tot queda en mans d’empreses 
especialitzades, i vist els requisits que se’ls 
hi demanen- la qual cosa obliga a posposar 
cinc anys l’aplicació de la Llei . 

D’altra banda la Disposició transitòria crea un si-
tuació de total indefensió pels empresaris.

La CEA presenta 2 nivells d’esmenes :
1. Un Plantejament operatiu d’aplicació
2. Consideracions de procediment

 La CEA considera que en cas d’aprovar 
l’actual proposta de Llei ens podem tro-
bar amb una situació, en la qual, tinguem 
una llei inaplicable però exigible.

Es presenta president del Grup Parlamentari de 
CDA+Segle XXI,  Enric Tarrado una valoració dels 
costos que representa l’aplicació de les tres lleis 
més la llei de la CASS. 

 És calcula que el cost de l’aplicació 
d’aquestes dues lleis se situarà en una for-
quilla que anirà entre el 4,5% i el 7,5 % de 
la massa salarial, depenent del sector – 
val a dir que el  percentatge més important 
el comporta l’aplicació de la llei de Segure-
tat i Salut en el Treball.-

Enric Tarrado manifesta que el seu Grup és cons-
cient que el país està confrontat a problemes se-
riosos: baixa significativa de l’economia i aplicació 
de noves lleis que generen costos afegits en un 
moment molt delicat.

Referent aquesta llei, el Sr. Tarrado veu molt difícil 
que es retiri el Text entrat a tràmit, i aconsella bus-
car solucions a través de la presentació d’esmenes.

LES LLEIS LABORALS I SOCIALS
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Reunions mantingudes 
amb el Grup Parlamentari  
Socialdemòcrata sobre 
les lleis Laborals i Socials

Seguint l’acord de la Junta Directiva del dia 26 de 
març del 2008, es torna a sol·licitar una reunió amb 
el Grup Parlamentari Socialdemòcrata per tractar 
les esmenes a les lleis laborals i socials. La reunió, 
té lloc el dia 3 d’abril.

D’entrada, el grup parlamentari socialdemòcrata 
manifesta que difícilment poden estar en la ma-
teixa línia que els empresaris. 

 Els representants de la CEA expliquem que 
les nostres esmenes no són en cap cas po-
lítiques, sinó purament tècniques i dirigides 
a garantir la correcta aplicació de les lleis.

Els exposem les nostres demandes i argumenta-
cions. En alguns temes es mostren sorpresos, i això 
ens fa confiar que entenguin i puguin arribar a de-
fensar algunes de les nostres esmenes.

Sobre la llei de Seguretat i Salut en el Treball ens 
adonem que estan poc assessorats i informats de 
la legislació vigent en el nostre entorn.

Creuen que l’empresari ha de ser l’únic responsable 
de les sancions que es puguin imposar. 

Per a ells no existeix la corresponsabilitat entre tre-
balladors, empresaris i Estat. 

Llei de Llibertat Sindical
El Grup parlamentari Socialdemòcrata ens diu que tal 
com es vol presentar el text, no passarà pel filtre de 
la Carta Social Europea, i que per  tant, no estan en 
la línea de les esmenes que nosaltres presentem.

Llei de Seguretat i Salut en el Treball
Els representants de la CEA ressaltem- una vegada 
més-  que les nostres esmenes no són polítiques, 
ni volem obviar la seguretat ni la salut en el treball, 
que entenem són necessàries. 

Creiem que és una llei imprescindible,  però que 
s’ha de garantir que sigui aplicable. 

 La Llei espanyola va entrar en vigor l’any 1995, 
i des d’aleshores ha estat modificada amb re-
glaments que l’han enriquida. Això fa que en els 
cinc anys que encara trigarem a aplicar-la al 
Principat, suposarà uns 18 anys de decalatge. 

Destaquem també que el país no té cultura de ser-
veis de supervisió, ni de formació en la matèria i re-
cordem que no hi ha mútues que vigilin i donin servei 
en la prevenció de la salut i la seguretat laboral. 
 
Insistim que aquest text és una mala còpia de la 
Llei espanyola, en la qual s’ha suprimit el Títol II 
que defineix quines són les funcions en matèria 
laboral i de seguretat i salut en el treball, i on es 
reglamenta l’actuació, la coordinació i la supervi-
sió dels organismes i així com la participació dels 
empresaris i els treballadors. La CEA reitera que a 
partir d’aquest títol es desenvolupa tot el desplega-
ment posterior de la llei.

 Manifestem una vegada més, la necessitat 
de crear l’Institut Nacional de Seguretat i 
Salut en el Treball, òrgan sense el qual re-
sultaria molt difícil aplicar la llei.

La disposició transitòria diu que a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, les empreses disposaran d’un 
termini de cinc anys per a l’aplicació, però al mateix 
temps, la llei obliga a complir les mesures de segu-
retat, això representa una indefensió de l’empresari 
davant la manca de definició de les obligacions. 
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LES LLEIS LABORALS I SOCIALS

Conclusió i resultat de les 
reunions i esmenes treballades 
de les lleis Laborals i Socials 

Esmenes acceptades per part 
dels Grups Liberal i CDA +Segle XXI

La CEA ha plantejat prop de 150 esmenes al 
plec de lleis socials i laborals. 

1. Codi de relacions laborals: 
          
El PLA presenta 38 esmenes de les quals 36 han 
estat proposades per la CEA  i CDA+Segle XXI  ha 
presentat 9 de les nostres esmenes. 

•	Les	 empreses	 s’acolliran	 a	 un	 còmput	
anual de 1800 hores, pel que fa referència 
a l’esmena sobre la modificació de l’article 
55, que parla de les baixes mèdiques en la 
liquidació de les vacances.

•	S’accepta	 també	 defensar	 l’esmena	 que	
estableix les hores de descans setmanal, 
força important pel bon funcionament del 
sector hoteler i de l’esquí.

•	Referent	 a	 les	 hores	 extres	 s’ha	 acceptat	
supeditar-les als convenis col·lectius.-en 
cas de no haver conveni, es remet a la llei-

2. Llei de seguretat i salut en el treball

S’accepten 18 esmenes repartides entre el PLA i 
CDA+Segle XXI.

 La llei fa esment de la possible creació 
d’un organisme consultiu amb participació 
de l’estat.  Trasllada la responsabilitat de 
reglamentar les seves funcions, els progra-
mes de formació i les exigències dels res-
ponsables de Seguretat i Salut al Govern.
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3. Llei de llibertat sindical  

S’accepta la nostra proposta que estableix que per 
crear un Sindicat cal –com a mínim- un any de re-
sidència.

 Un cop avaluades les esmenes definitives 
que han entrat el PLA i el CDA+ Segle XXI 
podem considerar que les nostres esmenes 
han modificat l’articulat de les propostes de 
llei inicials en les percentatges següents :

 Llei de codi de relacions laborals 40%
 Llei de seguretat i salut en el treball 60%
 Llei de llibertat sindical 10%

“ Les esmenes acceptades repre-Les esmenes acceptades repre-
senten un estalvi de prop d’un  4%  
per a les empreses. ”
Es destaca la bona feina de la comissió.
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EL SERVEI D’OCUPACIÓ

Reunions de treball 
amb el Ministeri de l’Interior

3 d’abril de 2008
El Ministre de l’Interior, Antoni Riberaygua convoca una 
reunió amb el president de la CEA, Xavier Altimir i amb 
la directora de la patronal, Conxita Mora en la qual els 
informa de l’aprovació d’una quota restringida de 95 
persones per a un període de dos mesos, destinada a 
llocs de treball específics.

També els comenta que en el servei d’ocupació hi 
ha inscrites 600 persones – totes amb permís de 
residència i treball- i que d’aquestes 600 perso-
nes, 280 sol·liciten una millora en la seva ocupació 
mentre que 300 busquen feina- de les quals, una 
tercera part ho fa en l’àmbit del servei domèstic.- 

Això vol dir que en aquests moments – abril 2008- 
estan sense feina reconeguda unes 200 persones, 
40 de les quals són usuàries habituals del servei que 
no accepten cap dels llocs de treball proposats o bé 
persones que mantenen el treball per poc temps.

La voluntat del Ministeri és restringir la quota fins 
que, els inscrits en la borsa de treball del servei 
d’ocupació no estiguin col·locats. El Ministre diu 
que estan disposats a assumir programes de for-
mació per preparar les persones inscrites als per-
fils requerits en les ofertes de feina disponibles.

El Servei d’Ocupació demana la col·laboració de 
la CEA a fi de canalitzar les necessitats dels em-
presaris i ajudar a ocupar les persones inscrites 
al Servei d’Ocupació, perquè de moment no volen 
autoritzar nous permisos de treball. 

El Ministre proposa centralitzar des de la CEA les de-
mandes de treball a cobrir mitjançant la quota, i diu 
que només s’aprovarà una nova quota si es compro-

va que hi ha una necessitat real i específica.

Sobre la proposta presentada de la creació del 
Consell de Treball el Ministre els comunica que es 
convocarà una nova reunió a finals d’abril, tot i que 
considera necessari que abans es faci un rodat-
ge del funcionament del Consell de Treball abans 
d’aprovar formalment la seva creació.  

16 d’abril del 2008
La comissió d’Àmbit Laboral estudia la proposta del 
Ministre d’Interior sobre el servei d’Ocupació i les 
Autoritzacions de Sojorn i Treball.

La Sra. Peggy Cerqueda destaca que el planteja-
ment del Ministeri representa un problema per a les 
persones que provenen del sector de la construcció 
en tant que:

- Molt sovint no parlen català
- Difícilment accepten formar-se
- Solen cobrar entre 2.000,00 i 4.000,00 € i no vo-
len acceptar feines per una remuneració inferior.

En conclusió:  no volen o no poden reconduir-se.

El Sr. Josep Manzano va presentar una estadística 
de la seva experiència en la utilització del servei 
d’ocupació durant un any. 

Explica que la seva empresa va sol·licitar seleccio-
nar  persones per a 10 categories diferents. Que es 
van fer un total de 360 demandes per a 10 catego-
ries diferents de les quals 68 persones provenien 
del servei d’ocupació. Destaca que només eren 
adequades per als llocs de treball un 16,18% de les 
candidatures. Finalment després de tot el procés 
només s’havien contractat sis persones, de les 
quals només 2 mantenien el seu lloc de treball.
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En el mateix període havien rebut per altres vies 
2.236 candidats.

El president de l’Associació d’hotelers, Jordi Daban,  
presenta un resum de les sol·licituds presentades 
al servei d’ocupació per a 11 empreses i per a un 
total de 117 demandes. Només  hi ha hagut 1 con-
tractació que ha tingut una durada de tres dies. 

Els membres assistents a la comissió que han 
utilitzat el servei d’ocupació no creuen que estigui 
funcionant correctament,  i per tant no consideren 
oportú acceptar la proposta del Ministre en aques-
tes condicions ja que no creuen que la CEA hagi de 
fer la feina del servei d’ocupació.

D’altra banda es constata la dificultat de contrac-
tar persones estrangeres que estiguin formades en 
l’àmbit de les finances. Actualment existeix una de-
manda important en el sector financer a causa de 
l’aplicació del nou desplegament legal (comptabili-
tat, auditories..), l’administració pública sí que pot 
fer contrcatacions en aquest àmbit sense proble-
mes (veure l’última quota aprovada per Govern).

Pel que fa a les quotes es considera que continua 
existint el problema de no poder regular treballadors 
que han demostrat la seva eficàcia i que voldrien 
renovar o perllongar el contracte amb l’empresa 
actual.

La comissió acorda insistir prop del Ministre per 
trobar una solució, sobretot pels sectors de l’esquí, 
l’hostaleria, el comerç i la construcció.
 

22 d’abril del 2008
La directora de treball, Iolanda Font, contacta amb la 
CEA per informar que es volen regularitzar els papers 
del personal de la temporada d’hivern si es com-
pleixen amb els requisits següents: la justificació de 
formació i sis anys d’experiència en el lloc de treball.

Es demana a la CEA de quantificar les persones 
subjectes de complir aquests requisits per poder 
adequar la quota que s’acaba a finals d’abril. 

Els diferents sectors proposen que es regularitzin 
les persones temporeres que han demostrat esta-
bilitat i de les quals l’empresa n’està satisfeta dels 
serveis prestats. 

 Alguns membres de la comissió mostren la 
seva preocupació pels temes següents:

- Flux important d’entrades i sortides.
- Veuen dolent el funcionament del servei 

d’ocupació.
- Creuen que la formació no suplirà les carèn-

cies professionals.
- La CEA no ha de fer-se càrrec de la ineficà-

cia d’un servei.
- És necessari obrir les quotes perquè les 

empreses puguin contractar personal i així 
evitar infraccions. 

La Junta Directiva proposa demanar seriositat amb 
els procediments i que es formulin les demandes i 
les propostes per escrit.

S’acorda sol·licitar una reunió directament amb el 
Ministre i s’encomana a la comissió la redacció 
d’una carta explicant la postura de la CEA i dels 
sectors més afectats. Es proposa acompanyar la 
carta amb diferents informes que justifiquin la uti-
lització del servei d’ocupació per part de diferents 
empresaris, i els pocs o mals resultats obtinguts.
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EL SERVEI D’OCUPACIÓ

Molt Il·lustre Sr. Antoni RIBERAYGUA 
Ministre de Justícia i Interior
     
Andorra la Vella,  9 de maig del 2008

Molt Il·lustre Senyor,

En el decurs de la reunió celebrada el passat 3 d’abril, ens va sol·licitar la nostra col·laboració amb el Servei d’Ocupació 
adscrit al seu Ministeri, amb la finalitat que la CEA  impulsi i coordini la utilització de dit servei entre els seus associats.

Alhora també ens va comunicar que la voluntat del Ministeri era no aprovar més autoritzacions de treball fins que les 
600 persones inscrites al Servei d’Ocupació no tinguessin un lloc de treball, oferint, si era necessari una formació a fi 
que les persones inscrites es poguessin adaptar al perfil sol·licitat pels empresaris.

Atenent aquesta demanda s’han celebrat diverses reunions amb els sectors més afectats i tenim a bé fer-lo partícep 
de les seves inquietuds i necessitats.

1. Referent a la utilització del Servei d’Ocupació, tant els representants dels Sectors com empreses dedicades a la 
recerca de recursos humans han manifestat la ineficàcia percebuda del Servei d’Ocupació a l’hora de donar resposta 
a les seves necessitats. Tots ells es basen amb experiències reals i adjuntem informes i resums que ho confirmen, i 
que entenem que poden aportar informació de rellevant importància pel seu Ministeri.

D’aquests informes volem destacar:

a) el Sector de comerç (experiència d’una gran empresa en el període abril 07 a abril 08): de 17 sol·licituds 
presentades per cobrir 369 llocs de treball, s’han rebut 89 candidatures,  11 s’adequaven als perfils sol·licitats, 
6 s’han pogut contractar, tant sols 2 continuen a l’empresa.

b) Sector hoteler: 117 sol·licituds. S’ha contractat 1 sola persona i ha tingut una permanència en el lloc de 
treball  de tres dies.

Es constata d’una part, que el Servei d’Ocupació no ha estat fins ara una eina útil i eficaç, i d’altra banda, es considera 
que la formació proposada, en pocs casos podrà suplir les carències professionals.

La Junta Directiva de la CEA malgrat manifesta i reitera la seva voluntat de col·laboració amb el Ministeri, no disposa 
dels mitjans, ni de la solució a curt terminí per millorar aquest servei que actualment únicament té un rol de registre 
d’aturats o de persones que cerquen una millora laboral.

2. Pel que fa a les Autoritzacions de Treball i Sojorn, recordem que Andorra pateix de manera constant un flux de 
sortida de treballadors que històricament s’ha compensat amb l’Autorització de nous permisos de treball mitjançant 
les Quotes d’Immigració. Entenem i recolzem que es vulgui corregir aquesta situació i es busqui la fidelització dels 
treballadors, però ha de ser de manera progressiva i donant resposta a les necessitats actuals.

Considerem que és urgent i necessari que el Ministeri autoritzi una nova quota oberta a les categories professionals 
que els empresaris necessiten.

Reiterem un cop més la nostra col·laboració a fi que les autoritzacions de Treball s’ajustin al màxim a les necessitats 
reals del mercat de treball.

Aprofitem l’avinentesa per a saludar-lo molt atentament.

Sr. Xavier Altimir Sr. Miquel Pujal Sr. Miquel Medina   
President de la CEA President ACODA President Ski Andorra

Sr. Jordi Daban Sr. Jean Christophe Queyroux Sr. Xavier Palou
President ADHA President Associació Grans Distribuïdors al Detall  President Unió Hotelera
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9 de maig 2008
A demanda de la CEA es sol·licita una nova reunió 
amb el Ministre de l’Interior, Antoni Riberaygua a fi 
de lliurar la carta mencionada anteriorment. 

A l’inici de la  reunió el Ministre de Justícia i Interior 
manifesta una vegada més la seva preocupació per 
les 360 persones inscrites en el servei d’ocupació 
i que no tenen feina, situació que creu que pot em-
pitjorar, ja que, tan sols un 9% de les empreses 
estan utilitzant aquest servei, reconeixent alhora 
que és conscient que el funcionament del Servei és 
actualment poc òptim.

Els representants de la CEA manifesten al Ministre 
que l’experiència obtinguda del servei d’ocupació no 
ha estat satisfactòria i que consideren que aquest 
servei hauria de ser més àgil i més proactiu. Tam-
bé s’hauria de comprovar la rotació d’aquestes 
360 persones, fer un històric i un seguiment de les 
seves incidències en els diferents llocs de treball, 
i alhora detectar el motiu de la seva inscripció al 
servei d’ocupació. 

 El Ministre demana col·laborar amb el ser-
vei d’ocupació a fi de millorar el servei, ens 
proposa crear un grup de treball i mantenir 
reunions periòdiques amb tres persones del 
Ministeri i dos o tres de la Confederació, per 
detectar, d’una part les mancances i d’altra 
part aportar les millores que permetin opti-
mitzar el servei d’ocupació. 

Finalment el Ministre manifesta que pot obrir la 
quota de treballadors, si realment és l’única solució 
però que abans cal comprovar que la necessitat 
real existeix i que s’han esgotat les possibilitats de 
cobrir les demandes dels llocs de treball amb les 
persones inscrites al servei d’ocupació. 

14 de maig 2008
El Secretari d’Estat del Ministeri de Justícia i Inte-
rior, Xavier Bardina,  convoca una nova reunió on 
comenta que s’està fent una classificació de les 
persones que hi ha inscrites al Servei d’Ocupació i 
que  s’estan recopilant les dades sobre l’experiència 
professional i altres.

La directora del departament de treball, explica com 
funciona actualment aquest servei:  les inscrip-
cions són voluntàries, es sol·licita un Currículum i 
s’ajuda als treballadors a marcar les expectatives 
professionals. Es creuen dades informàticament i 
també es fa una recerca manual. Abans d’enviar 
el candidat a l’empresari es manté una conversa 
telefònica amb ell per tenir el màxim d’informació 
del perfil que necessita. 

S’està fent una llista per diferenciar els candidats i 
el primer objectiu és proporcionar un lloc de treball 
als que no tenen feina, abans que als que busquen 
una millora laboral.

Des de la CEA es proposa:  
 

1. Que el Servei d’ocupació sotmeti a avalua-
cions prèvies als candidats per determinar 
els perfils professionals (test psicotècnic, 
entrevistes)

2. Que se’ns comuniqui quin nombre de per-
sones estan inscrites, quant temps fa que 
hi estan inscrites, el seu perfil, la seva ex-
periència, i si han presentat candidatures 
anteriors per quin motiu han estat deses-
timades.

3. Que les persones inscrites se separin per 
blocs segons experiència. 
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EL SERVEI D’OCUPACIÓ

La CEA considera que s’ha d’aconseguir una doble 
funcionalitat:

1. Que el servei d’ocupació faci realment el 
servei d’una oficina d’ocupació i no com fins 
ara que és un registre de gent que busca 
feina

2. S’ha de fer un seguiment tant dels candi-
dats com de les entrevistes concertades, 
recopilant i analitzant els motius perquè no 
es fa la contractació.

3. Cal dotar el Servei d’Ocupació dels mitjans 
que li permetin aconseguir una credibilitat 
tant pels demandants com pels que fan 
l’oferta.

4. Si es vol condicionar la utilització de la 
quota a l’oferta de llocs de treball del Servei 
d’Ocupació, cal que es faci una anàlisi de-
purada de les persones inscrites, dels seus 
perfils professionals, de la seva trajectòria 
professional i de les possibilitats reals 
d’incorporar-se al mercat de treball.

A fi d’utilitzar la quota de treballadors d’una ma-
nera racional, els empresaris estan disposats a 
entrevistar prèviament les persones inscrites al 
Servei d’Ocupació abans de demanar treballadors 
de fora. 

Es proposa seguir amb reunions periòdiques a fi de 
trobar ràpidament la millor formula per optimitzar 
el Servei d’Ocupació, vist que la quota de tempo-
rers ja està esgotada i s’han de buscar solucions 
pels empresaris que tenen llocs de treball a cobrir 
de manera urgent.

El problema no és només la regularització dels tem-
porers amb permís treball caducat, sinó també les 
noves demandes - sobretot per part del comerç -. 

“ El Ministeri demana reiterada-El Ministeri demana reiterada-
ment que els ajudem a establir un 
sistema de funcionament correcte 
pel servei d’ocupació. En aquest 
sentit es presenta una proposta per 
escrit sobre un sistema de funcio-
nament. ”
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EL SERVEI D’OCUPACIÓ

La proposta suposaria un compromís per part de 
les empreses que s’obligarien a fer sempre ús del 
servei d’ocupació abans d’utilitzar la quota, a més 
de demanar un perfil acurat del treballador que se 
sol·licita per cobrir la vacant.

La junta Directiva de la CEA proposa :
1. Que els candidats que hagin efectuat 3 en-

trevistes d’acord amb el perfil professional 
establert i no hagin estat contractats se’ls 
exclogui de la llista.          

 
2. Que el Servei d’Ocupació respongui en un 

termini de quatre dies, desprès d’haver re-
but la sol·licitud per part de l’empresari. De 
no rebre una proposta en quatre dies per 
cobrir la vacant l’empresari considerarà que 
no tenen candidats que s’adeqüin al perfil 
sol·licitat. 

3. El servei d’ocupació ha d’assumir el compro-
mís de no enviar a les empreses candidats 
que no compleixin amb el perfil sol·licitat.

El Ministeri accepta amb plena satisfacció el docu-
ment que s’ha presentat i a partir d’aquest moment 
es comença a treballar conjuntament amb els tèc-
nics del ministeri.

28 de maig 2008 
El Ministeri ens convoca novament a una reunió de 
treball per la optimització del Servei d’Ocupació i es 
comença a treballar sobre la proposta presentada 
per  la CEA. en la que assisteixen la Sra. Iolanda 
Font, directora del departament de treball i la Sra. 
Laura Vilella, cap del servei d’ocupació.

Per part de la CEA assisteixen: el Sr. Xavier Palou, 
en representació de la Unió Hotelera, el Sr. Josep 
Silvestre, en representació d’Ski Andorra, el Sr. 
Josep Marticella, en representació de l’associació 
de contractistes, el Sr. Josep Manzano i la Sra. Lali 
Sànchez, en representació de Pyrénées (membre 
associat de l’Associació de Grans Distribuïdors al 
Detall), la Sra. Nines López i la Sra. Esther Pons, en 
representació de Via Moda i la Sra. Conxita Mora 
(directora de la CEA).

Es proposa:
- Que els impresos es puguin enviar per co-

rreu electrònic. 
- Estudiar la creació d’una pàgina web que 

faciliti el perfil de les persones inscrites al 
servei.

- La demanda i la resposta s’han de poder 
tramitar per correu electrònic.

- Cal agilitar les respostes per part del Servei  
d’Ocupació.

- Cal fixar els requisits pels quals les perso-
nes que han fet vàries entrevistes sense 
resultat o que no s’han presentat quedin 
excloses de la llista. 

- S’hauria de dur a terme un seguiment per 
solucionar les incidències.

D’altra banda s’adrecen al Ministeri les necessitats de 
llocs de treball a cobrir per cada sector a fi que el Minis-
tre pugui aprovar una quota el més ajustada possible. 
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18 de juny 2008
La Junta Directiva constata que no tenim cap res-
posta per part del Ministeri i que no se’ns ha con-
tactat més per cap reunió de treball sobre el servei 
d’ocupació.

D’altra banda el dia 11 d’abril el M. I Govern aprova 
una quota de 290 persones fins al 31 d’agost.

S’informa que el dia 18 de juny va entrar en vigor 
la nova quota aprovada el dia 11 de juny per a 290 
persones i que el dia 2 de juliol ja estava esgotada.

Els sectors més afectats per les restriccions de la 
quota de nous permisos de treball són l’hostaleria 
i el comerç.

D’altra banda, l’ADHA i l’UH ens informen de la re-
unió celebrada amb el Ministre de Justícia i Interior a 
la qual assisteix també la Directora de Treball acom-
panyada de dues persones més del departament. 

La proposta del Ministeri consisteix en obrir dues 
quotes de temporers;  una d’hivern i una altra 
d’estiu, però no es contempla la possibilitat de re-
novar la quota del personal d’estiu per a la tempo-
rada d’hivern. 

El sector de l’hostaleria recorda que ja s’havien 
sol·licitat 300 persones per l’anterior quota i que 
aleshores es van autoritzar únicament 130. La ne-
cessitat de cobrir aquestes places continua sent 
vigent. Els diferents sectors manifesten que  el 
Servei d’ocupació continua sense funcionar.

Els sectors afectats consideren que el Servei 
d’Ocupació no dóna resposta a les demandes dels 
empresaris i que no s’autoritzen quotes que puguin 
cobrir aquestes necessitats.

 Es recorda que atenent a la demanda que 
ens va fer el Ministre d’Interior, la CEA ha 
mantingut diverses reunions de treball i que 
també ha presentat plantejaments concrets 
i normes de funcionament a implementar per 
optimitzar i millorar el Servei d’Ocupació. 

 Es constata que a dia d’avui no hi ha ha-
gut cap seguiment ni cap resposta per 
part del Ministeri en aquest sentit. 

 La Junta considera que si no es pren les 
mesures escaients per optimitzar el Ser-
vei d’ocupació i el Ministeri no té la capa-
citat per assumir aquest funcionament la 
única solució es obrir  quotes per temps 
indeterminat i per tots els sectors.  
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LA LLEI D’HABITATGES PROTEGITS

Reunió amb els Constructors i
Promotors sobre la proposició de 
Llei dels Habitatges de preu preferent

El dia 20 de maig es manté una reunió amb repre-
sentants de l’Associació de Promotors Immobilia-
ris d’Andorra i de l’associació de Constructors a fi 
d’estudiar la possibilitat de presentar esmenes a 
la proposició de Llei dels habitatges de preu pre-
ferent. 

Es constata que aquesta proposició de llei no so-
luciona el problema de l’accés a l’habitatge, i es 
considera que la obligatorietat de destinar el 15% 
de totes les noves promocions a habitatge de preu 
preferent perjudica molt directament els promotors. 

El president de l’associació de promotors, Sr. Ga-
lobardas manifesta  que l’exempció de l’impost de 
plusvàlues no és equitativa ni igualitària, no és un 
benefici directe, ja que, aquest impost es paga se-
gons un barem decreixent en el temps després de 
la compra del terreny (i que després de 10 anys 
és 0).

Coincideix alhora amb la CEA, que la idea  d’habitatge 
de preu reduït és una bona iniciativa però que cal 
acompanyar-la d’un seguit d’avantatges que d’una 
banda  permetin tant l’accés a persones amb difi-
cultats com la viabilitat econòmica del projecte.

S’acorda presentar esmenes a la Proposició de Llei 
d’Habitatges de preu preferent seguint l’informe que 
ha presentat la directora de la CEA, Conxita Mora.

Tot seguit transcrivim les esmenes que s’han fet 
arribar als tres grups parlamentaris. 

Proposta d’esmenes acordades
per la CEA a la proposició de 
Llei relativa als Habitatges
de preu preferent

Continuen existint problemes d’accés a l’habitatge 
sense resoldre per a moltes famílies, i l’estructura 
actual del sector de l’habitatge i del mercat immo-
biliari no permeten donar una solució adequada a 
les necessitats d’allotjament de les capes de po-
blació amb rendes mitjanes o baixes, o amb pro-
blemàtiques especifiques que els allunyen dels 
mecanismes de l’oferta de mercat,  
 
La proposició de la llei d’habitatges de preu prefe-
rent, entrada a tràmit parlamentari, té la voluntat 
de legislar per oferir habitatges a preus per sota el 
mercat. Si bé es percep com una bona iniciativa, 
entenem que no resol el veritable problema d’accés 
a l’habitatge que avui viu una part del país.
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Entenem que com a mínim caldria modificar i intro-
duir els següents conceptes:

Propostes

Obligatorietat: 
No totes les promocions seran adequades per do-
nar resposta a persones amb dificultats d’accés a 
una vivenda. Cal considerar els factors que inter-
venen en una promoció, com pot ser el preu del 
sòl en zones residencials d’alt nivell adquisitiu, que 
repercuteix directament en el preu de venda dels 
habitatges i que segurament s’allunyaria molt dels 
preus accessibles.

Entenem que aquesta condició a part de perjudicar 
directament els promotors no permet donar res-
posta a les persones realment necessitades.

 Proposem suprimir l’obligatorietat i crear 
incentius suficientment atractius per què 
els promotors s’acullin a un programa 
d’habitatges de preu preferent.

Condicions d’accés:
Les condicions que es fixen d’accés als habitatges: 
nacionalitat andorrana o residència de 5 anys con-
secutius i l’adjudicació per sorteig, no garanteixen 
que aquests habitatges es dirigeixin a les persones 
realment necessitades.

 Proposem que la llei fixi uns requisits mí-
nims d’accés que garanteixin que els adju-
dicataris dels habitatges de preu preferent 
siguin realment persones amb dificultats 
per accedir al preu que ofereix el mercat 
lliure. Enumerem a títol d’exemple alguns 
d’aquests possibles requisits:

•	Que	no	siguin	titulars	de	ple	domini	d’un	dret	
real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge

•	Acreditació	 d’uns	 ingressos	 familiars	 per	
sota els barems establerts segons la zona 
i els membres que composen la família 

•	Que	es	destini	obligatòriament	a	residència	
habitual i permanent

D’altra part entenem que s’hauria de determinar a 
qui aniran dirigits de forma prioritària aquests ha-
bitatges que podrien ser entre altres:

•	Famílies	que	justifiquin	especials	dificultats	
econòmiques per accedir als preus de mer-
cat de l’habitatge.

•	Joves	menors	de	35	anys
•	Famílies	nombroses
•	Famílies	monoparentals
•	Persones	grans
•	Persones	amb	discapacitats	i	les	seves	famílies
•	Persones	que	hagin	patit	situacions	de	vio-

lència domestica
•	Altres....
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LA LLEI D’HABITATGES PROTEGITS

Durada de la qualificació:
La proposició de llei no fixa la durada de la qualifi-
cació, tan sols preveu que si desprès d’un any de la 
seva qualificació no s’ha proposat cap comprador 
es desqualifica automàticament i torna al mercat 
lliure.

 Proposem fixar un termini per la qualifica-
ció a fi de garantir que existeixi realment un 
mercat real de habitatges a preu preferent 
un cop s’ha determinat la seva qualificació.

Preu màxim dels habitatges de preu preferent:

 Proposem que la llei fixi els requisits a fi que 
el M.I. Govern estableixi els preus màxims 
per cada zona (igualment s’ha de fixar el 
preu màxim dels aparcaments o trasters 
i altres elements diferents que hi estiguin 
vinculats).

Segones transmissions:

 Proposem establir els mecanismes legals 
necessaris per garantir que aquestes habi-
tatges quedin fora del joc especulatiu men-
tre duri la seva qualificació.

Ajuts i exempcions:
La proposició de llei preveu eximir de l’impost de 
Plusvàlua els habitatges de preu preferent. Aquesta 
compensació no és equitativa ni igualitària vist que 
aquest impost es paga segons un barem decreixent 
en el temps i després de 10 anys és 0.  

Alhora la base liquidable disminueix amb les obres 
de millora realitzades. Per tant les exempcions se-
rien diferents segons els casos i en altres gairebé 
irrellevants.

 Proposem que s’introdueixin incentius 
suficients per què els promotors vegin 
l’oportunitat d’acollir-se a un programa 
d’habitatges de preu preferent, així com 
ajuts i subvencions que facilitin l’accés a 
l’habitatge als compradors que poden ser 
entre altres:

- exempcions fiscals més justes i atractives
- exempcions de permisos de construcció
- subvencions 
- ajuts als compradors 

Finançament preferent:

 Proposem que l’administració corresponent 
estableixi convenis amb el sector financer 
per garantir crèdits a preu preferent tant pel 
promotor com pel comprador.
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Habitatges acabats o en curs:
La disposició transitòria de la llei preveu que les pro-
mocions en curs puguin acollir-se voluntàriament a 
la qualificació d’habitatges de preu preferent.

Entenem que és una bona oportunitat de donar sor-
tida als habitatges que es troben avui al mercat 
sense demanda.

 Proposem que s’ampliï i que s’hi puguin 
acollir també tots els propietaris que dispo-
sen d’habitatges nous o de segona mà que 
estiguin lliures.

 
 Conclusió

 Es fa palesa la necessitat d’una actua-
ció decidida dels nostres legisladors 
que doni resposta a un dels principals 
problemes dels ciutadans: l’accés a 
l’habitatge.

 Suggerim doncs aprofitar la possibilitat 
d’introduir esmenes a la Proposició de 
llei sobre habitatges de preu concertat, 
per dotar el país d’una normativa  que 
permeti aportar una solució real a diver-
sos problemes i carències de la nostra 
societat. 

 De ben segur que calen altres actuacions 
en política d’habitatge per realment 
aportar solucions a tots els estaments de 
la societat.

 Aquest ha de ser un primer pas, que amb 
els incentius i les subvencions adequats 
pot ajudar a algunes famílies a accedir 
a un habitatge de propietat i alhora pot 
reactivar el sector de la construcció.
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ELS PREUS DELS CARBURANTS

Demanda de Mesures Correctives 
sobre els Preus dels Carburants 

Després que els col·lectius més afectats per 
l’augment del preu dels carburants hagin mantingut 
una reunió prèvia amb el Ministre d’Economia, Joel 
Font, es decideix adreçar una carta als Ministres de 
Finances i d’Economia, signada pels presidents de 
les principals associacions:

Es transcriu la carta: 

 
 

 Andorra la Vella, el 21 d’abril de 2008

 M.I. Sr. Ferran MIRAPEIX LUCAS
 Ministre de Finances

 Distingit Senyor,

 El motiu de la present és el de sol·licitar-vos la informació relativa a les mesures correctives que es 
preveuen aplicar als col·lectius professionals per tal de pal·liar l’augment progressiu del preu de venda 
del carburant. Aquestes mesures permetrien equiparar els nostres sectors d’activitat  a les mesures 
que ja s’apliquen als països del nostre entorn permetent-nos així recuperar una certa competitivitat.  

 Donat que en el decurs dels darrers temps hem mantingut reunions amb diferents departaments de 
l’administració pública i que l’accés a la informació ha estat molt limitat, sol·licitem participar activa-
ment en la redacció i millora d’aquests projectes cabdals pel futur dels nostres sectors.

 Restem a l’espera de la seva resposta que agrairíem fos a curt termini. L’evolució d’aquestes lleis i 
reglaments són a dia d’avui uns elements imprescindibles per a l’adaptació de les economies de les 
empreses del nostre sector al context actual.

 Aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos molt atentament i reiterem el nostre compromís de col·laboració 
en tots els àmbits que cregueu oportú,

 Xavier ALTIMIR PLANES  Miquel PUJAL LABORDA Joan NADAL DURÓ
 President CEA Presidenvt ACODA President ATVA  

 Andreu ARMENGOL PASQUET Ramon PUJOL COLOMA
 President AIDABA President ATMCA 
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En data 22 de maig el Ministre de Finances, Ferran 
Mirapeix respon per escrit comunicant que el Ministeri 
d’Economia ens donarà una contesta i que prendrà 
les mesures escaients en la major brevetat possible.

Adjunta a la carta un informe sobre l’evolució dels 
preus dels carburants.

El dia 30 de maig no havent rebut encara cap res-
posta per part del Ministeri d’Economia es decideix 
adreçar una nova carta que signen novament les 
mateixes associacions i que transcrivim a conti-
nuació: 

  

 Andorra la Vella, 30 de maig del 2008

 M.I. Sr. Joel FONT COMA
 Ministre d’Economia i Agricultura

 Distingit Senyor,

 El passat 22 de maig d’enguany el Ministre de Finances ens va respondre formalment a la carta en 
la qual expressàvem les nostres inquietuds pel persistent augment del preu dels carburants i de la 
qual li enviàrem una còpia. En la resposta del Sr. MIRAPEIX se’ns adjunta un informe del Departament 
d’Estudis i Estadística que reflexa l’evolució dels preus del conjunt dels productes petrolers.

 El fenomen del augment de preus dels carburants és global donat que l’oferta s’incrementa lleugera-
ment en front una demanda que augmenta exponencialment a través del consum generat per les eco-
nomies emergents. Tant és així que el conjunt dels països europeus estant aplicant polítiques fiscals 
d’ajuda als col·lectius més afectats per tal de poder fer front a aquesta situació.

 En els estats veïns, tot i tenint les mencionades ajudes, s’estan plantejant mobilitzacions d’aquests 
col·lectius per tal de sensibilitzar els organismes escaients i promoure noves mesures. 

 La CEA i el conjunt de les associacions que sota signen la present, creiem en una dinàmica de diàleg i 
entesa amb les institucions per tal d’afrontar aquestes dificultats. 

 Donada la situació actual, i en previsió que l’evolució alcista dels preus dels carburants seguirà la ten-
dència registrada, voldríem mantenir una reunió conjunta amb caràcter d’urgència amb vostè i el seu 
homòleg del Ministeri de Finances  per tal de que se’ns informi de les actuacions que tenen previstes 
dur a terme per tal de pal·liar-ne l’efecte negatiu i insostenible.

 En espera de la seva resposta aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos molt atentament i reiterem una 
vegada més el nostre ferm compromís de col·laboració en tots els àmbits que cregueu oportuns,

 Xavier ALTIMIR PLANES  Miquel PUJAL LABORDA Joan NADAL DURÓ             
President CEA President ACODA President ATVA  

 Andreu ARMENGOL  Ramon PUJOL COLOMA
 President AIDABA President ATMCA
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ELS PREUS DELS CARBURANTS

El dia 10 de juny es manté una reunió amb el mi-
nistre d’Economia, Joel FONT a la qual van assistir 
el president de la CEA, Xavier Altimir i el President 
d’ATMCA, Ramon Pujol i en la qual es va lliurar la 
carta següent: 

 Andorra la Vella, el 10 de juny de 2008

 M.I. Sr. Joel FONT COMA
 Ministre d’Economia i Agricultura
 Distingit Senyor,

 La situació actual de conflictes i manifestacions expressades pels col·lectius professionals dels països 
veïns provoca la paralització de la nostra activitat. Tanmateix, ens sentim solidaris amb els col·lectius 
homòlegs al nostre i, estem a l’espera de l’evolució dels esdeveniments per tal de poder reprendre la 
nostra activitat professional.

 En la reunió amb caràcter d’urgència que hem mantingut amb els membres de la junta directiva que 
presideixo s’ha acordat transcriure les mesures que creiem s’haurien d’aplicar per part del Ministeri 
d’Economia i Agricultura per poder pal·liar l’efecte de l’actual crisi que pateix el nostre sector:

 
•	Fer	complir	el	decret	dels	tres	repartiments	per	matrícules	estrangeres.
•	Eliminació	de	les	autoritzacions,	tan	per	transportistes	espanyols	com	francesos,	de	poder	fer	més	de	

tres repartiments.
•	Aplicació	d’una	tarifa	gradual	en	funció	de	l’evolució	del	preu	de	venda	dels	carburants.
•	Creació	d’un	carburant	professional.

 El proper dijous 12 de juny, tindrà lloc  una nova reunió de la junta directiva per tal de valorar l’evolució 
de les mesures proposades, la situació dels conflictes i manifestacions en els països veïns i la possi-
bilitat d’iniciar accions reivindicatives més contundents.

 En espera de la seva resposta aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos molt atentament i reiterem una 
vegada més el nostre ferm compromís de col·laboració en tots els àmbits que cregueu oportuns,

 Ramon PUJOL COLOMA 
 President ATMCA
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Les mesures correctives 
dels Carburants: Resposta 

En la reunió de treball celebrada el 10 de juny de 
2008, el Ministre de Finances, Ferran Mirapeix co-
menta els següents punts: 

- Que les importacions han disminuït en relació a 
l’any passat, tot i que considera que la vaga a 
la duana espanyola ha tingut una influència en 
aquesta disminució.

- El Ministre diu que les crisis son cícliques i que 
les expectatives macro econòmiques són bones.

- Que l’economia Andorrana està poc diversificada, 
estan fallant alguns sectors i considera que la re-
conducció serà gairebé impossible per a algunes 
empreses.
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ELS PREUS DELS CARBURANTS

- Davant aquesta recessió econòmica el govern 
creu que les empreses hauran de reestructurar-
se i reorientar-se buscant més productivitat. Els 
empresaris que no ho vegin i pensin que la solu-
ció ha de venir de l’Estat, possiblement hauran 
de tancar.

- Que el PIB és superior al de França i Espanya, 
augura que la inflació anirà en augment i que els 
costos laborals s’incrementaran.

- Referent al constant augment del preu dels car-
burants, comenta que els importadors de car-
burants podrien estudiar la possibilitat de fer un 
esforç, vist que l’impost que paguen és d’un tant 
per litre, i el marge comercial que apliquen és 
sobre el preu de venda,

- Tenint en compte que han mantingut el mateix 
marge malgrat els augments de preu, vol dir que si 
el preu de venda s’ha multiplicat per dos, l’import 
del marge comercial tot i seguint aplicant el mateix 
percentatge, també s’ha multiplicat per dos. -

   
Des de el Ministeri se’ns comunica que a partir del 
mes de setembre el M.I. Govern posarà en mar-
xa diverses mesures destinades a la reactivació 
econòmica, com ara:

1. Mesures antiinflacionàries 
2. Mesures per a la reactivació econòmica
3. Mesures socials

Llei d’impostos especials: la voluntat del M.I. Go-
vern és entrar la llei a tràmit parlamentari en breu i 
considera que amb aquesta llei es podrien prendre 
les mesures següents:

1. Baixar el preu del gasoil de calefacció.
2.- Abaratir l’impost sobre el carburant a tots 
aquells empresaris que tinguin camions que pro-
voquin menys pol·lució. Els més beneficiats seran 
aquells que tinguin els vehicles amb motors que 
menys emissions contaminats generin en funció de 
l’escala Euro fixada per la UE.
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Pla Renove: 
El Ministre proposa estudiar la possibilitat de posar 
en marxa un Pla Renove per a vehicles pesants a 
partir del mes de setembre.

En aquest pla s’haurien d’implicar els importadors 
de vehicles, els bancs i les empreses que utilitzen 
aquest vehicles.

Amb aquesta iniciativa es motivaria als empresaris 
a renovar la flota de vehicles antics per vehicles 
menys contaminants, beneficiant-se així de la de-
volució de part de l’impost sobre carburants.

Al mateix temps podria representar una reactivació 
del sector de l’automòbil.
 

Intrusisme:
Els representants de la CEA van plantejar el proble-
ma que representa l’intrusisme per a la competiti-
vitat de les empreses andorranes.

El Ministre informa de la creació d’un comitè antifrau 
que disposa de les dades de les empreses que ope-
ren a Andorra sense permís, i que no paguen l’ISI.

També disposa de les dades de les empreses que 
han contractat aquest servei i que tampoc paguen 
l’ISI.

La intenció del Ministeri es començar a actuar a 
partir del setembre sancionant algunes d’aquestes 
empreses que escollirà sense mirar noms.

Transportistes:
Els representants dels transportistes recorden al 
Ministre que existeix una llista amb 15 empreses 
de transport estrangeres que tenen permís per dis-
tribuir lliurement al Principat. (més enllà de les tres 
distribucions reglamentàries).

L’associació de Transportistes sol·licita que se su-
primeixi aquest permís. El Ministre es compromet a 
presentar la demanda i defensar-la al proper Con-
sell de Ministres del dimecres dia 9 de juliol.
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ESTUDI D’UN PLA RENOVE PER A VEHICLES INDUSTRIALS

El Ministeri proposa una reducció en 
l’impost del gasoil pels vehicles que uti-
litzen carburant Euro-3, considerant que 
això pot ser un incentiu que motivi a la re-
novació dels vehicles antics.

Arran la reunió mantinguda amb el Ministeri de Fi-
nances es reuneix una comisió per analitzar: 

•	Comprovar	la	viabilitat	d’un	Pla	Renove	
•	Veure	si	el	pla	ajuda	a	aplicar	mesures	co-

rrectives sobre les preus dels carburants
•	Estudiar	la	possibilitat	de	revitalitzar	el	sec-

tor d’importadors de vehicles pesants amb 
la creació d’incentius que motivin la renova-
ció de la flota antiga de camions. 

La comissió destaca:

•	Caldria	esbrinar	com	s’aplica	a	Espanya	el	retorn	
de l’IVA sobre el gasoil.

•	Referent	 al	 Pla	 Renove	 es	 cita	 un	 exemple	
d’Espanya:   quant a la implicació del sector fi-
nancer en un pla Renove: s’ofereix un finançament 
del 100%, a més els primers 5.000 € o 10.000 € 
sense interès, la resta Euribor +0,25%.

 El Sr. Manel Picart informa del proble-
ma que suposa la importació d’autobusos 
d’Espanya quan ja no tenen permís per 
circular tot i que s’autoritzen a circular per 
Andorra, el que representa  una preocupació 
per la pol·lució i la seguretat. 

 El Sr. Manel Picart insisteix en les mesures 
de seguretat, diu que els reglaments de 
Govern estan caducats i són obsolets.  El 
Sr. Picart comenta que ha enviat diferents 
informes i cartes al Ministeri, denunciant 
que no s’accepten certificats dels tallers 
Andorrans, i que en canvi si s’accepten cer-
tificats de qualsevol taller espanyol, la qual 
cosa denota manca de convenis.

 D’altra part es comenta que un vehicle Euro 2  
no es pot matricular a Espanya i a Andorra sí.

Es considera que, per iniciar un Pla Renove cal es-
tablir i revisar paral·lelament les mesures de segu-
retat, de circulació i les normatives.

El Govern considera que aquest pla hauria d’anar 
destinat  únicament a vehicles industrials , comer-
cials (camionetes de dos seients)  i maquinària. 

Caldrà esperar la resposta de l’ABA i de l’AIVA i un 
cop es doni el vist-i-plau per a seguir endavant amb 
un pla Renove, s’acorda comunicar-ho al Ministeri i 
establir les pautes de treball en aquest sentit. 
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Conclusions sobre diverses reunions de treball 
pel Pla Renove:
Després de diverses reunions amb l’ABA, cons-
tructors, AIVA i Transportistes de mercaderies i de 
passatgers i d’estudiar-se diferents possibilitats,  
s’ha arribat a la conclusió que sense la implica-
ció econòmica de l’estat,  un pla Renove no té 
sentit.

D’altra part l’AIVA considera que si únicament està 
destinat a vehicles industrials tindria molt poca 
incidència, un pla Renove hauria d’anar destinat a 
tot el parc automobilístic per què tingués una re-
percussió significativa. 

Tantmateix es constata que algunes de les mesures 
que es podrien aplicar a  través d’un pla Renove 
s’han inclòs en el projecte de llei d’impostos es-
pecials i en les 42 mesures urgents que el Govern 
entrarà en breu a tràmit parlamentari.  

En conseqüència s’acorda:

 L’AIVA estudiarà la possibilitat de presentar 
esmenes, a través els Grups Parlamentaris, 
a la proposta 41 de les mesures urgents que 
fa referència a la reducció d’impostos (IMI) 
pels vehicles menys contaminants.

 L’esmena aniria enfocada a augmentar els 
barems d’emissió de CO2 vist el tipus de 
vehicle que s’utilitza a Andorra.

Proposta d’esmena de l’AIVA a la llei de Mesu-
res Urgents:
La proposta està argumentada en base a un estudi 
del parc automobilístic que ha fet l’AIVA i que de-
mostra que pràcticament no es venen vehicles amb 
els barems d’emissió de CO2 que proposa el M.I. 
Govern en la llei de Mesures Urgents, en concret en 
el seu article 41.

L’estudi demostra que si no es modifiquen els ba-
rems previstos, aquesta mesura tindria una inci-
dència mínima o nul·la.
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ESTUDI D’UN PLA RENOVE PER A VEHICLES INDUSTRIALS

La Sra. Maite MAS explica que aquesta esmena ha 
estat consensuada amb el Ministre d’Economia.

Es lliura la proposta d’esmena als diferents Grups 
Parlamentaris:

El Grup Lliberal ha considerat que no era factible.
El PS ha demostrat bona predisposició, però ha 
manifestat que farà una esmena a la totalitat a la 
llei i que entrarà una proposta alternativa.
El CDA+SXXI ja ha entrat les seves esmenes, però 
manifesta que si algun grup entra l’esmena li do-
naran suport.
RD està en la mateixa línia que el CDA+SXXI.

A continuació es transcriu la proposta d’esmena 
que s’ha presentat:

 “Analitzades les mesures de reactivació econò-
mica proposades per Govern, ens permeten 
dirigir-vos la present per notificar-vos l’opinió de 
l’associació d’importadors de vehicles respecte 
a la mesura 41:

 MESURA 41:
 Estímuls fiscals a la reducció de les emis-

sions contaminants dels vehicles.
 L’impost corresponent a la importació de vehi-

cles (IMI) es modifica de la manera següent:
- Per als vehicles que emeten menys de 150g de 

CO2 per km recorregut, el tipus de l’impost es 
redueix en un 50%.

- Els vehicles que emeten menys de 120g de CO2 
queden exempts del pagament de l’impost.

- Per als camions que disposin del distintiu Euro V 
el tipus de l’impost es redueix en un 50%.

- Per a les motocicletes d’una cilindrada de 125 cc 
el tipus de l’impost es redueix en un 50%.

 L’AIVA agraeix molt sincerament la implicació de 
Govern en la crisi del sector  però considera que 
la repercussió de la mesura 41 serà molt limita-
da ja que beneficia un segment de vehicles poc 
rellevant en l’economia andorrana.

Segons les dades facilitades pels socis de l’AIVA 
en base a les matriculacions de turismes fins 
el 31 d’agost, s’han matriculat 141 vehicles de 
menys de 120 g de CO2  i 277 vehicles de 120g 
a 150g de CO2 que representen respectivament 
el 9 i el 18% de les matriculacions.

L’emissió de CO2 va lligada a la potència del 
vehicle: un vehicle que emeti menys de 120g 
de CO2 ha de tenir una potència inferior a 80cv 
TDI, motorització insuficient per Andorra. D’altra 
banda la climatologia andorrana precisa de ve-
hicles 4X4 amb elevades emissions de CO2.

Per tant,  aquesta mesura ni  reactivarà 
l’economia ni reduirà l’emissió de gasos 
com pretén: s’estima que el 90% del parc 
automobilístic andorrà correspon a vehicles 
amb un nivell d’emissions de CO2 de l’ordre 
de 200g/km.

Tampoc contribuirà a renovar un parc molt 
antic, per tant poc fiable: dels 61.497 vehi-
cles que integraven el parc andorrà el 2007, 
més de la meitat tenien més de 8 anys amb 
totes les conseqüències negatives que su-
posa: contaminació, consum, seguretat...
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Basant-se en la directiva europea 1999/94/CE (eti 
queta adjunta) l’AIVA proposa les següents modifi-
cacions del text:

- Per als vehicles que emeten menys de 160 g 
de CO2 per km recorregut, el tipus d’impost 
es redueix en un 50%.

- Els vehicles que emeten menys de 140g 
de CO2 queden exempts del pagament de 
l’impost.

 Amb aquestes modificacions s’augmentaria 
d’un 15 % els vehicles beneficiats per la 
mesura 41 i ens mantindríem dins dels 
paràmetres fixats per directiva europea.

Conclusió

 El sector de l’automòbil ha estat sempre 
un dels pilars de l’economia andorrana. 
Són moltes les entitats vinculades al 
sector de l’automòbil: tallers de repara-
cions, planxisteries, llogaters, assegura-
dores, entitats financeres, publicacions 
diverses, comerços varis, Govern..., 
11.000 persones en depenen directa o 
indirectament.

 Per tant és de vital importància la reac-
tivació del sector però com les mesures 
proposades per Govern es demostren 
insuficients, li demanem que tingui en 
consideració una proposta d’esmena a 
la mesura 41 en base als arguments més 
amunt exposats.
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LA TASCA EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA CASS

Presentació de la 
Nova Pagina Web i 
la Pàgina Interactiva de la CASS 

El 10 de juny s’organitza a la seu de la Confederació 
la presentació de la Nova pagina Web i de la pàgina 
interactiva de la CASS que permet fer molts tràmits 
via Internet.

Es convida a tots els afiliats a la presentació.

Des de la CEA es va participar activament tant en 
el disseny de la pagina web com en la millora de la 
pàgina interactiva.

Projecte “d’Altes i Baixes 
Mèdiques Electròniques”

La CEA ha treballat de forma activa en la comis-
sió de treball del projecte d’altes i baixes mèdiques  
electròniques de la CASS.
 
Després de fer la presentació del projecte  s’estableix 
un diàleg entre els assistents per tal de definir el 
circuit i els processos necessaris per iniciar el pro-
jecte d’altes i baixes electròniques

Referent al disseny del nou circuit es comenten 
alguns punts que caldria tenir en compte: 

•	El	prestador	de	salut	que	està	consultant	les	
dades de l’atur d’un assegurat, ha de poder 
veure el detall del prestador i el diagnòstic de 
totes les prolongacions, encara que no sigui 
ell mateix el prescriptor de l’alta o la baixa.

•	Força	sovint	es	dona	el	cas	que	a	urgències	
es dòna una baixa a l’assegurat i després 
quan la persona va a la consulta del seu 
metge extern, aquest considera que no és 
necessària la baixa.  -Actualment aquestes 
són baixes que no arriben a la CASS. 

•		 Amb	 el	 nou	 sistema	 electrònic	 la	 baixa	
receptada per urgències ha d’arribar a la 
CASS, i el metge ha de poder marcar aques-
ta baixa per tal de poder-la donar d’alta el 
mateix dia de la baixa.

•	Els	mitjans	electrònics	haurien	de	poder	do-
nar diverses informacions a les empreses,  
com per exemple, en el moment d’un preavís 
d’acomiadament, si l’empleat presenta una 
baixa mèdica del mateix dia, poder compro-
var l’hora d’enregistrament.

•	S’ha	 de	 contemplar	 la	 possibilitat	 de	 pre-
cisar quant una baixa és per accident de 
treball. Malgrat l’assegurat no disposi del 
número de l’accident de treball al no estar 
encara tramitat, un procés informàtic a 
la CASS  afegiria a posteriori el document 
d’accident de treball.

•	Si	una	baixa	és	inferior	a	tres	dies	caldria	que	
s’entrés al sistema com una baixa normal.

•	Per	 evitar	 la	 prescripció	 d’un	 nou	 atur,	 el	
prestador ha de poder veure les altes mè-
diques (externes o de la CASS) i administra-
tives, en un període anterior a determinar, 
(potser 7 dies anteriors a la data efectiva 
de la consulta mèdica).

•	De	la	mateixa	manera	l’empresa	també	ha	
de tenir constància d’aquesta informació.
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També es comenta que s’estudiarà amb la nova llei 
la taula de codificació dels diagnòstics. 

Conclusions:

 El projecte ha de permetre les altes i baixes 
mèdiques electròniques per part dels pres-
tadors de salut i al mateix temps facilitar 
l’accés de les dades autoritzades a les em-
preses.

 En l’actualitat la CASS està en procés 
d’implementar les mesures d’aplicació de la 
nova llei  i s’haurà de preveure en els regla-
ments la inclusió dels termes legals relacio-
nats amb l’ús de les noves tecnologies de la 
informació.

 Totes les parts veuen els següents avantat-
ges al nou projecte :

- Afiliats:  evitar desplaçaments 
- Prestadors de Salut : facilitat i agilitat en els 

tràmits. 
- Empreses: millorar la transparència de 

comunicació de dades entre empreses i 
CASS.

Actualment es treballa de prop en les novetats que 
suposarà la implantació de la nova llei de seguretat 
social.
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REUNIONS DE TREBALL AMB ALTRES COL·LECTIUS

Partit Verds d’Andorra

El partit Verds d’Andorra fan arribar el dia 16 de 
juny una proposta per a la creació d’una Comissió 
de Mediació i Arbitratge Laboral. 

Aquest document explica la importància que té la 
mediació i l’arbitratge laboral a l’hora de solucionar 
els conflictes laborals, tenint en compte el treballa-
dor i l’empresari. 

Els objectius de la comissió serien:

- Resoldre els conflictes laborals de treballadors 
i empresaris, de manera extrajudicial, gratuïta, 
ràpida i imparcial.

- Evitar els judicis llargs, amb el seu corresponent cost 
financer tant pel treballador com per l’empresari, 
i el conseqüent col·lapse de la justícia. 

Proposen que la composició de la comissió hauria 
de ser paritària quant a empreses i treballadors, i 
integrada per 5 persones:
- 2 representants dels treballadors
- 2 representants dels empresaris
- 1 president

La Junta Directiva considera que és una bona ini-
ciativa tot i que s’hauria de dotar d’un marc ad-
ministratiu i que l’ACU ja estava treballant en un 
projecte similar.

Ministeri d’Afers Exteriors 
i República de Corea 

El Ministeri d’Afers Exteriors ens convida a la troba-
da amb el Sr. Cha, i la Sra. Youn-hee Kem, director 
i subdirectora de l’Oficina Comercial (KOTRA)  de la 
República de Corea a Madrid, per exposar-nos pos-
sibles àmbits de col·laboració a nivell comercial.   
Kotra és l’empresa responsable de les relacions co-
mercials de Corea a nivell internacional. 
Proposen establir contacte directe entre empreses 
andorranes i coreanes i informar-nos de totes les 
missions empresarials previstes pel 2009. 

 Disposem d’informació a les oficines de 
la CEA pels empresaris que estiguin inte-
ressats en establir contactes comercials 
amb aquest país.
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Sindicats de l’Administració:  
l’APAAG i El SEP 

Els representants dels sindicats de l’Administració 
APPAG i SEP, el  Sr. Bruno Bartolomé representant 
del SEP i el Sr. David RIOS representant de l’APAAG, 
proposen una trobada amb la CEA amb la voluntat 
d’intercanviar opinions sobre l’estat de l’economia 
del país des del punt de vista del sector privat i del 
sector públic.

Després de comentar que eren sensibles a la crisi 
econòmica, ens informen de la preocupació que els 
genera la supressió de la Mútua, inclosa en la llei 
de mesures urgents proposades pel govern.

Expliquen que cada funcionari paga un 1% del 
seu salari mensualment a aquesta mútua i que 
en contrapartida en períodes de baixa per malaltia 
l’Administració els retribueix la totalitat del salari.

Des de Govern se’ls ha comunicat que la mútua és 
deficitària des del 2001, però desconeixen la ges-
tió dels fons de la mútua i volen una auditoria en 
aquest sentit.

Des de la CEA s’aconsella de trobar solucions mi-
tjançant el diàleg i buscant el compromís per part 

de Govern a fi d’aconseguir les mateixes garanties, 
cost i prestacions de les quals disposaven, sempre 
optant pel millor sistema ja sigui públic o privat.

Tanmateix la CEA expressa que els funcionaris han 
de ser conscients dels privilegis que tenen en com-
paració amb els treballadors de l’empresa privada, 
en concret pel que fa a la garantia del seu lloc de 
treball i als avantatges socials.

La CEA aprofita la trobada per aclarir que quan fa de-
claracions sobre el funcionariat mai ho fa adreçant-
se a ningú en particular,  ja que l’opinió de la CEA 
sempre es refereix al cost global de la massa salarial 
de l’Administració publica, que ha adquirit una di-
mensió que Andorra no es pot permetre.

Com a empresaris i com a ciutadans entenem que 
el cost que té l’administració no correspon als ser-
veis que rebem a canvi. 

Des de la CEA s’aprofita per manifestar la desapro-
vació en quant a segons quines actuacions dels sin-
dicats, en concret als contactes i manifestacions a 
l’exterior del país, i s’insisteix en què transmetin als 
seus afiliats que entenem que la comunicació ha 
de ser interna i no externa. Els problemes s’han de 
resoldre dins del país, difícilment els hi aportaran 
solucions des de l’exterior.
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REUNIONS DE TREBALL AMB ALTRES COL·LECTIUS

Cònsol General 
de Suïssa a Barcelona 

El dia 6 de novembre el Sr. Xavier Altimir i la Sra. 
Conxita Mora reben a la Seu de la Confederació  el 
Cònsol General de Suïssa a Barcelona, Pius Bu-
cher.

Pius Bucher es va mostrar molt interessat en 
conèixer la realitat política, econòmica i social 
d’Andorra i fa palesa la seva disposició a facilitar 
la col·laboració entre els empresaris suïssos i els 
andorrans.

Centre Mondial d’Exellence
des Destinations    

El CED, organisme que forma part de l’OMT , està 
fent un estudi sobre Andorra per ser poder-la ca-
talogar com a centre de Destinacions Turístiques 
d’Excel·lència de muntanya a nivell mundial.

Arrel d’aquest estudi el representant del CED man-
té diverses reunions amb estaments i entitats del 
país, a fi de detectar els punts forts i els punts fe-
bles d’aquesta candidatura

Des de la CEA es va aportar tota la informació que 
es va considerar oportuna i se’ls va oferir la nostra 
col·laboració.
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COL·LABORACIONS 

Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis d’Andorra

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 
i el Ministeri d’Afers Exteriors ens informen de la in-
tenció d’organitzar la: 

I Missió econòmica-empresarial a l’Àsia (Corea 
del Sud, la Xina i Singapur) que hauria hagut de 
tenir lloc entre el 27 de juliol i el 6 d’agost del 2008. 

Aquesta primera missió institucional i empresarial 
volia iniciar la labor de projecció internacional 
econòmica d’Andorra, de les seves institucions i 
sobretot del seu teixit empresarial. Estava enfo-
cada a donar el màxim d’eines als participants per 
assolir un triple objectiu: 

- Analitzar les oportunitats d’inversió, tendències 
econòmiques i factors competitius de Corea del 
Sud, la Xina i Singapur.

- Compartir experiències i ajudar a la internaciona-
lització de les nostres empreses.

- Projectar el nostre país i el nostre entorn econò-
mic i social.

Hi hauria hagut un programa comú amb seminaris 
i visites (a cambres de comerç / empreses emble-
màtiques del país i d’interès general, seminaris, 
presentacions, actes de networking) i  un programa 
específic que consistiria en l’organització, amb la 
col·laboració del l’àrea d’internacionalització de la 
CCI de Barcelona i diverses consultores especialit-
zades, d’una agenda individualitzada de contac-
tes empresarials per a cada empresa participant 
que ho desitgés. 

La missió era de caire multisectorial i estava previst 
estudiar per a cada empresa quines són les oportuni-
tats de negoci que millor s’adapten a la seva activitat.

El President de la CEA, Xavier Altimir i la directora de 
l’ens, Conxita Mora assisteixen a les diferents pre-
sentacions que es fan a la Cambra de Comerç i recu-
llen tota la informació relacionada amb cada país.

S’ envia la informació i les guies de cada país que 
s’han rebut per part de la Cambra de Comerç als 
associats interessats en aquest viatge.

La CEA té contacte directe amb el Sr. Roger Adell de 
Monli Asia Internacional SL, empresa organitzadora 
i encarregada d’establir els contactes.

 Durant el mes de maig la Cambra de Comerç 
ens informa que la missió no es durà a terme 
per la poca demanda de participació, per la 
qual cosa es deixa per més endavant si es 
manifesta un interès més clar per part dels 
empresaris.
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OIE

El Cap de l’Oficina per a la Innovació Empresarial, 
Jordi Robert i Ribes, va ser convidat a la Junta Di-
rectiva del dia 23 d’abril per presentar una propos-
ta de col·laboració entre la CEA i l’OIE.

Jordi Robert agraeix oficialment la col·laboració del 
nostre president, Xavier Altimir al Consell consultiu 
del Summit.

A continuació ens comenta el nou projecte de l’OIE 
basat en tres punts:

A. Una estructura independent per a l’OIE

B. El programa del Future of Europe Summit

C. Venture Academy i Business Angels, basat en un 
pla de formació per a empresaris emprenedors 
que vulguin preparar la seva empresa per rebre 
inversions de fora.  En aquesta formació hi parti-
cipen HEC i ESADE. 

Jordi Robert demana a Confederació poder establir 
una col·laboració amb la CEA de manera regular.

Ens explica que fa dos anys i mig que és va crear 
l’OIE i que la seva estabilitat i continuïtat depenen, 
ara per ara, de la voluntat política. Entén que per ga-
rantir la continuïtat de l’estament cal convertir l’OIE 
en una S.A, fent una llei de creació de Societat Anòni-
ma que és vol entrar a  tràmit durant el mes de juny. 
Per crear la S.A és cabdal la participació de  capital 
públic i privat (51%). Ens diu que hi ha possibles fun-
dacions interessades i que la voluntat és que en la 
seva creació hi hagi com a mínim un soci privat.

Jordi Robert sol·licita a la Confederació:

- Que el president de la CEA formi part del Con-
sell d’administració de l’OIE, càrrec que també es 
proposarà al President de la Cambra de Comerç.  

- Afegeix que si alguna empresa, o empresa que 
tingui una fundació està interessada en fer-se 
sòcia de l’OIE, cada 20% de capital podria tenir 
un conseller.

La idea inicial del capital social per la creació de 
S.A és de 1.000.000,00 € i pretén que els estatuts 
no marquin un mínim de capital social.

La junta Directiva manifesta que és molt im-
portant conèixer els objectius i el finançament 
d’aquesta nova societat, i accepta que el president 
de la CEA, Xavier Altimir sigui membre de Consell 
d’Administració de l’OIE.
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COL·LABORACIONS 

Premsa

Carta oberta del Sr. Xavier Altimir al Diari d’Andorra
El dia 18 de juny el president de la CEA, Xavier Altimir publica el següent article d’opinió al Diari d’Andorra: 

Present i futur de la nostra economia.

Durant aquest dies els diaris no deixen de par-
lar de la davallada dels ingressos previstos en el 
pressupost 2008, que no s’estan assolint. Com 
és natural, el govern pren mesures per fer front 
a la situació: la contenció de la despesa amb un 
estalvi de 60 milions d’euros és un dels punts a 
aplicar per poder fer front a l’esmentada dava-
llada d’ingressos.

La reacció arriba, encara que amb retard. Fa 
mesos que des de la Confederació Empresarial 
Andorrana expressem la nostra  preocupació 
per la situació de desacceleració en la qual ens 
veiem immersos, també fa temps que reclamem 
mesures contundents que serveixin per afrontar 
la crisi que s’ha instal·lat en el nostre país i que 
personalment crec que s’allargarà més temps 
del que voldríem.

Als problemes de nivell intern, cal afegir-hi els 
que ens afecten a nivell internacional, fets com 
l’augment del preu dels carburants, dels produc-
tes alimentaris, la pujada dels tipus d’interès, 
fan que l’inflació es dispari i que es produeixi 
una forta davallada en les economies familiars i 
en conseqüència disminueixi el poder adquisitiu 
dels nostres visitants.

Parlem constantment de nous sectors d’activitat 
que han d’ajudar a diversificar la nostra econo-
mia, dels possibles inversors que han d’arribar 
atrets per la recent aprovada llei d’obertura 
econòmica, (encara que tímida al meu entendre) 
val a dir, que estic completament  d’acord amb 
la obertura i amb la possibilitat que s’aporti aire 
fresc i noves possibilitats de negoci ( prioritari 
els convenis de doble imposició ) tant pels em-
presaris andorrans com pels que puguin arribar 
de l’exterior. 

Vull ser optimista amb el futur i realista amb el 
present, els sectors que fins ara i durant els últims 
quaranta anys han fet possible l’espectacular 
creixement i desenvolupament del nostre país 
necessiten polítiques que els potenciïn per tal de 
poder continuar com fins ara, generant riquesa i 
llocs de treball.

Cal un nou marc fiscal àgil i senzill, adaptat a 
les necessitats del país, la pressió fiscal a la 
que estem sotmesos els empresaris ha arribat 
al seu límit, el complicat entrellat de taxes, ca-
nons i impostos actuals tant a nivell general com 
comunal, fan que sigui complicat saber el que 
estem pagant.

L’estudi encomanat per L’Empresa Familiar An-
dorrana als catedràtics Dr. Luis M. Alonso, Dr. 
Juan F. Corona i al professor Dr. Fernando Álva-
rez pot servir de referent.

Recomano que si no l’heu llegit en busqueu un 
exemplar i en tot cas, si es fa feixuc, passeu di-
rectament a la pagina 71 on trobareu les reco-
manacions finals i les propostes de futur.

No estem en condicions de continuar augmentant 
l’esforç fiscal (19,04% del PIB estimat), sinó ben 
al contrari, cal començar a estudiar la retallada 
i ajustament de la despesa actual (23,28% del 
PIB estimat), si no volem assistir a un retracció 
del teixit empresarial. Els costos d’activitat actuals 
s’estan convertint en una arma de doble tall, i que 
pot suposar un factor determinant a l’hora de ga-
rantir la continuïtat de moltes empreses.

Som nosaltres, els que hem de decidir sobre el 
nostre futur, ningú no ens ha d’imposar un model 
concret, tenim prou exemples dins de l’UE per 
trobar el model que més convingui a Andorra i 
que ens faci mantenir els avantatges competi-
tius que hem tingut fins ara. 

Xavier Altimir
President CEA
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Comunicat de Premsa En Suport
a l’Associació de Consumidors 
i Usuaris d’Andorra (ACU)  

Conscients de la situació que pateix l’ACU i que ha 
motivat que l’entitat es plantegi el tancament per 
manca de mitjans econòmics, la Junta Directiva del 
dia 18 de juny del 2008 acorda fer un comunicat de 
premsa donant suport a l’Associació de Consumi-
dors i Usuaris (ACU), ja que considera que la seva 
participació en la creació del sistema arbitral de 
consum, els seus projectes i els seus estudis són 
una eina important per la imatge de qualitat de les  
empreses i els comerços del país. 

Tot seguit es transcriu el comunicat que s’ha 
adreçat als mitjans de comunicació:

 “COMUNICAT DE PREMSA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 19-06-08

 Des de la Confederació Empresarial 
d’Andorra volem manifestar el nostre su-
port a l’Associació de Consumidors i Usua-
ris en la seva situació actual.

 Entenem que l’organisme no només ha de 
poder mantenir la seva activitat com fins 
ara, sinó que, a més, caldria dotar-la dels 
recursos escaients per tal de potenciar els 
seus àmbits d’actuació.

 Si bé històricament les seves tasques s’han 
centrat en la intermediació de litigis de tota 
mena dins i fora del nostre país, la seva 
participació activa en la creació d’un sis-
tema arbitral de consum, així com els seus 
projectes i estudis  per implantar-ne de 
nous, requereixen el ple suport dels em-
presaris i comerciants. 

 Per aquest motiu animem la Junta de l’ACU 
a continuar en la seva tasca, i preguem 
al Govern que doni suport a l’organisme, 
no solament pel treball desenvolupat i les 
perspectives de futur que aporten, sinó 
també com una aposta ferma i decidida 
per transmetre una imatge d’Andorra com-
promesa amb la qualitat i la millor atenció 
dels ciutadans i dels milions de visitants 
que cada any passen pel nostre país. 

 Junta Directiva, 18 de juny del 2008.
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COL·LABORACIONS 

Carta oberta de la Directora de La CEA, 
Conxita Mora

El dia 6 de juny de 2008 la directora de la CEA, 
Conxita Mora publica el següent article d’opinió al 
Diari d’Andorra: 

Desacceleració econòmica i política d’accés a 
l’habitatge
Sembla que els símptomes de desacceleració 
econòmica es fan cada dia més evidents. No fa gai-
re, coneixíem, segons dades de la CASS, que s’han 
perdut, a Andorra, 1500 llocs de treball en un any; el 
poder adquisitiu de la majoria de ciutadans no para 
de disminuir; i cada dia més famílies tenen serio-
ses dificultats a l’hora d’accedir a un habitatge de 
propietat. L’excés en l’oferta d’habitatges, els preus 
prohibitius i l’enduriment dels requisits demanats 
pels bancs en la concessió de crèdits i hipoteques 
han estat factors que han portat a l’estancament 
de la demanda d’habitatges residencials.

El sector de la construcció, un dels principals mo-
tors de l’economia andorrana en el passat recent, 
es troba seriosament afectat per aquesta nova 
conjuntura econòmica. De retruc, l’aturada del 
sector de la construcció ha afectat directament i 
de forma significativa els ingressos de l’Estat; la 
recaptació dels Comuns per ITP s’ha reduït en més 
d’un 40% en un any, tal i com publicava el Diari en 
la seva edició del 18 de maig, i també han disminuït 
de forma important els ingressos per llicencies de 
construcció.
 
I com sempre plou sobre mullat, tots aquests fac-
tors s’afegeixen i prenen encara més força en cons-
tatar que la política d’habitatge no ha estat mai una 
prioritat al nostre país.

És cert, tanmateix, que s’han creat alguns progra-
mes públics d’ajut a l’habitatge de lloguer i que els 
Comuns d’Andorra la Vella i Encamp han optat per 
promocions públiques de lloguer a preus per sota 
el mercat. La modificació de la llei d’Ordenament 
del Territori i Urbanisme, de 21 de juny de 2006, 
permet alliberar sol públic destinat a habitatges 
de protecció pública, però únicament de lloguer. 
En la meva opinió, el que també necessita el país 
és, anant una mica més enllà, un nou mecanisme 
d’accés a l’habitatge de propietat que ajudi a reac-
tivar el cicle productiu del país.

Darrerament, ha entrat a tràmit legislatiu una 
Proposició de Llei d’Habitatges de Preu Preferent  
que obliga a totes les noves promocions de més 
de 7 habitatges, a destinar el 15% a vivendes per 
col·locar al mercat a preu de cost. Tot i que aques-
ta llei és una bona iniciativa, la obligatorietat és 
qüestionable, per raons de sentit comú: no totes 
les promocions seran adequades per les finalitats 
volgudes. Les condicions d’accés, nacionalitat an-
dorrana o residència mínima de 5 anys consecu-
tius,  i l’adjudicació per sorteig no garanteixen que 
aquestes unitats es destinin a persones que tenen 
dificultats per accedir a un habitatge de propietat.

Atesa la gran desproporció existent entre l’evolució 
dels salaris i l’evolució dels preus de l’habitatge, 
no sembla que hi hagi perspectives de millora en 
el curt termini. A més, la planificació diferida i el 
cost econòmic de l’execució dels plans parcials 
d’urbanisme són un element afegit que repercutirà 
inevitablement sobre el preu del sol, i de retruc, so-
bre el preu de venda dels habitatges.
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La situació actual reclama una actuació decidida 
i valenta en matèria d’habitatge, que busqui la 
implicació del sector privat en la consecució de 
finalitats d’interès general,  i que tindria el mèrit 
d’abordar, alhora, els reptes plantejats tant pel dret 
dels ciutadans a l’habitatge com per la possibilitat 
de ajudar a reactivar el sector de la construcció, 
amb els beneficis que indirectament se’n derivarien 
pel que fa a l’activitat productiva dels industrials i 
professionals que en depenen.

La proposició de llei d’habitatges de preu prefe-
rent en podria ser un primer pas que, encara que 
discret, no s’hauria de desaprofitar.  Suprimint 
la obligatorietat de la llei, i creant els incentius i 
ajuts necessaris per afavorir la promoció privada 
d’habitatges a preus per sota el mercat, es podria 
dissenyar una proposta que aportés valor afegit en 
els àmbits següents:

- Econòmic: reactivant una part de la roda de 
l’economia productiva com és el sector de la 
construcció.

- Laboral: mantenint i/o creant llocs de treball.

- Social: facilitant l’accés a un habitatge de propie-
tat a persones i famílies que fins ara no hi tenien 
possibilitat,

- Administració Pública: incrementant els ingressos.

Seria interessant estudiar si les vivendes que ac-
tualment estan al mercat, però que no troben com-
prador, es podrien acollir, de manera opcional, a la 
Llei d’Habitatges de Preu Preferent, que ja contem-
pla aquesta possibilitat per a les promocions en 
curs que no hagin venut el % fixat per la llei. També 
valdria la pena estudiar la viabilitat  d’incorporar 
la figura dels habitatges de lloguer amb opció de 
compra, un mercat encara per explotar al país, i 
que representa un via alternativa i més accessible 
per adquirir una vivenda de propietat.

En un moment delicat per la nostra economia, 
una política d’habitatge adequada  pot esdevenir 
una eina clau de política econòmica i social, en 
un sentit equilibrador, que pugui incidir de forma 
positiva en l’economia productiva, l’ocupació i el 
dret a l’habitatge. Ben segur que l’èxit d’una polí-
tica com la referida depèn del grau d’implicació de 
tots els actors concernits, tant públics com privats: 
grups polítics, constructors, promotors, immobi-
liaris i banquers, en el benentès que ha de partir 
d’un replantejament a la baixa en les expectatives 
econòmiques i els marges de beneficis realitzats 
fins ara, que, agradi o no, sembla que ja és cosa 
del passat.

Els moments de fragilitat econòmica poden esde-
venir, a vegades, moments d’oportunitats ... i opor-
tunitats, capacitat d’innovació i de col·laboració 
entre polítics i societat civil, la nostra economia en 
necessita i els ciutadans encara més!
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COL·LABORACIONS 

Carta oberta de Josep Marticella

 El dia 17 de febrer de 2008 Josep Marticella, Gerent 
de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra 
(ACODA) publica el següent article d’opinió al Diari 
d’Andorra: 

ASSAIG TRANSFORMAT= 7 PUNTS

L’opinió generalitzada i alhora compartida, entre 
els experts i la societat civil, és que estem patint 
una crisi econòmica. Són molts els indicadors que 
així ho mostren, en la mateixa mesura que les bu-
txaques de la majoria dels ciutadans arriben molt 
més escurades a finals de mes. Ambdós conceptes 
són igual de vàlids per descriure la situació actual 
i en la mateixa línia podríem dir que pocs dubten 
que estem vivint la part menys agradable dels ja 
coneguts cicles. 

Aquest tipus de situacions macroeconòmiques 
afegides a fenòmens estructurals derivats de la 
nostra petita dimensió han fet que històricament 
haguem sabut adaptar-nos per treure’n un profit. 
Actualment amb l’small is beautifull no n’hi ha prou 
i no és suficient ser flexibles, modulables i adap-
tables. La situació econòmica dels veïns i del món 
occidental passa per uns moments de crisi clara-
ment generalitzada. No hem sabut i probablement 
tampoc haguem pogut impermeabilitzar la nostra 
economia a aquests cicles i això és tradueix amb el 
fet què els quatre sectors econòmics capdavanters 
estiguin passant un període de dificultats.

Durant molts anys he practicat un esport molt arre-
lat a la nostra cultura: el rugbi. És un esport en el 
qual els neòfits solen entendre poca cosa ja que 
el reglament és feixuc i gaudeix de moltes parti-
cularitats. Pels jugadors, hi ha situacions compli-
cades, compromeses i delicades d’analitzar però 
en aquests moments hi ha la solució miracle que 
en francès se’n diu: le retour aux fondamentaux: 
touche et mêlée. Aquestes dues fases de joc per-
meten marcar una pausa, situar els seus jugadors 
al seu respectiu lloc i definir l’estratègia per afron-
tar les properes fases de joc.

Com si es tractés d’un partit de rugbi, hauríem 
de generar la dinàmica col·lectiva que ens per-
metés sumar esforços per definir conjuntament 
l’estratègia a seguir en el futur més proper. És en 
els moments més delicats que s’ha de sumar, tor-
nar a posar de relleu el nostre Virtus Unita For-
tior i aparcar els nostres particulars i partidistes 
toca’m si goses. Les dificultats i els reptes són prou 
transcendents com per anar malbaratant energies 
pel camí: un consens s’imposa. Estem a punt de 
celebrar el quinzè aniversari de la nostra constitu-
ció i en aquell moment els andorrans ja vàrem de-
mostrar que érem capaços de generar dinàmiques 
integradores i positives. 
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Crec en la pluralitat d’idees, en l’alternança i en els 
pactes com a millors formes d’expressió dels princi-
pis democràtics. Ara però, es tracta exclusivament 
d’unir esforços i d’evitar construir projectes en sèrie 
o paral·lels per tal que l’interès del país, que no és 
res més que el general, sigui l’única premissa. La 
suma d’energies serà probablement l’única forma 
de construir els fonaments que serviran de base 
per assolir els reptes de futur. Per tancar la me-
tàfora rugbística, dir que si la màxima puntuació en 
aquest joc és de set punts, i que si aquesta s’obté 
sumant el valor d’un assaig i la seva corresponent 
transformació, ens ha de resultar fàcil interpretar 
el senyal oval.

Aquest article és orfe del meu habitual corrector: 
Toni Calvó. Mai havia estat tan present com ho és 
avui. Em mancaran tremendament els seus bri-
llants, hàbils i sincers consells. Perdem una ment 
privilegiada, un científic d’excepció, un home equili-
brat, respectuós de les tradicions, compromès amb 
el present i amb un futur ple de reptes que sens 
dubte l’haguessin portat a esdevenir un andorrà 
universal.

Toni, recorda el que sempre ens deia el Ton de 
cal Soldevila dels Plans: si mai et perds  busca 
el riu...
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PARTICIPACIÓ EN ACTES PÚBLICS

Jornada: “El repte del talent 
a Andorra” organitzada oer l’OIE

El dia 26 de febrer el president de la CEA,  Xavier 
Altimir participa com a ponent a la JORNADA SO-
BRE EL REPTE DEL TALENT A ANDORRA organit-
zada per l’OIE.

El programa se centra va en com aplicar les con-
clusions del Future of Europe Summit II sobre el 
talent a Andorra.

A més del president de la CEA,  Xavier Altimir, van 
participar Mario Soares, ex president de Portugal, 
Roser Bastida, ministra d’Educació, Cristina Vila-
domat, Presidenta EFA  i Antoni Armengol, director 
general ABA.

Transcrivim la ponència del president de la 
CEA. Xavier Altimir:

COM ENCARAR EL REPTE DEL TALENT A AN-
DORRA.

“Bon dia a tothom.

Tots tenim un potencial creatiu. Un talent,  que 
no només podem desenvolupar, sinó que hem de 
saber utilitzar de forma adequada.

Andorra s’ha de convertir en un país d’atracció 
de talent, però de ben segur que en les nostres 
empreses i organitzacions hi ha molt talent, que 
crec, no aprofitem prou bé.

Estem segurs, de treure tot el partit possible als 
nostres recursos i talent ?

Quan parlem de talent no parlem només 
d’innovació, de crear nous negocis o de donar 
forma a nous productes. El talent també s’aplica 
a l’hora de fer créixer les àrees ja existents dels 
nostres negocis.

Només aprofitant el talent que ja tenim, farem 
més fortes, més competitives, i en definitiva, 
més atractives les nostres empreses.

El capital ha deixat de ser el principal recurs, el 
principal actiu de les organitzacions. El talent 

humà o “capital intel·lectual”, s’ha convertit en 
la base de la productivitat de l’empresa.

No hem d’oblidar que “coneixements” no és el 
mateix que “capacitats”, els coneixements es 
poden adquirir i ampliar, les capacitats són in-
nates en cada persona. 

Som conscients de les capacitats reals i poten-
cials dels nostres col·laboradors ?

Cal que les empreses andorranes aprenguem 
a gestionar el talent de què disposem,  i que 
aprofitem al màxim, el potencial que té la nostra 
gent, buscant la seva implicació i participació.

Només el capital humà  - ben gestionat -  po-
drà millorar els nostres resultats a través de les 
seves decisions. Per competir dins d’un entorn 
globalitzat, altament competitiu i ple de trans-
formacions profundes, ràpides i dinàmiques,  
ens calen canvis radicals en les creences, els 
costums i els valors de l’empresa.

Són les persones les qui han d’assumir pa-
pers diferents i adoptar visions més obertes 
i més flexibles davant els canvis. Cal que ob-
tinguem el compromís del talent humà, i això 
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s’aconsegueix donant oportunitats a la gent 
i assumint - al mateix temps- la possibilitat 
d’equivocar-nos.

La majoria d’empresaris andorrans estem acos-
tumats a tirar endavant les nostres empreses i 
projectes a partir de l’esforç personal i de mol-
tes hores de treball. 

Avui, arran el desenvolupament del país,  hem 
hagut de contractar personal per poder fer front 
al creixement. Estic convençut,  que moltes de 
les nostres empreses compten amb un poten-
cial humà prou capacitat per assumir respon-
sabilitats, prendre decisions i aportar noves 
idees. Cal doncs,  que aprofitem al màxim 
aquests recursos. Si ho fem, de  ben segur no 
ens en penedirem.

Cal generar un clima de confiança amb els nos-
tres col·laboradors. Cal buscar la fidelització,  la 
participació i la implicació de tots ells en les 
nostres organitzacions.

Hem d’aconseguir que estiguin satisfets i se 
sentin orgullosos de treballar per una determi-
nada empresa.

Per això cal que els objectius siguin clars. I cal 
crear il·lusió en el treball,  per tal d’assolir-los.

L’empresari ha de creure en el seu capital humà 
i el personal ha de creure en l’empresa i en els 
seus objectius.

L’empresa no ha de tenir por d’encarar nous 
reptes,  ni d’implicar i preparar els seus 
col·laboradors. No hem d’oblidar,  la importàn-
cia de  donar-los-hi  la formació adequada.

Per aconseguir aquests canvis,  cal pensar en la 
incorporació o formació de líders en nous estils 
de direcció. Nous directius que aconsegueixin 
motivar els equips,  buscant la màxima efec-
tivitat i productivitat dins de l’organització. Tot 
això, sense deixar de banda  la fidelització de 
l’empleat, una fidelització, que aconseguirem 
treballant en la integració, potenciant el seu 
desenvolupament , i renovant el seu compromís 
i satisfacció.

El talent directiu no és un altre que el talent 
per dirigir el talent. Al final, els mediocres, 
s’envolten de mediocres.

Aquí rau, probablement, la gran diferència entre 
la supervivència i l’èxit. Moltes gràcies.”
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PARTICIPACIÓ EN ACTES PÚBLICS

Jornada: “Petits Estats i Europa”, 
Organitzada Per Crèdit Andorrà

L’11 d’abril el president de la CEA, Xavier Altimir 
assisteix convidat per Crèdit Andorrà, a la jorna-
da: Petits Estats i Unió Europea que se celebra 
al Park Hotel. 

La Junta Directiva felicita el Sr. Xavier Altimir per la 
seva intervenció en un dels col.loquis de la jornada.

Reunió: “Agents Laborals”
organitzada per l’Observatori
de la Sostenibilitat

El  9 d’abril del 2008 assisteixen a la reunió com a 
representants de la CEA, el Sr. Jordi Daban, el Sr. 
Josep Manzano i el Sr. Josep Marticella, on partici-
pen directament amb diferents representants dels 
sindicats.

Un del punts que destaquen els membres que parti-
cipen en aquesta reunió són els enfrontaments exis-
tents entre els Sindicats, els quals reiteren que com 
a Sindicats no se senten representats pel primer 
secretari de l’USDA, Gabriel Ubach, ja que només 
representa els assalariats de la funció publica. En-
tenen que en cap cas pot representar els assalariats 
prop de les empreses i encara menys intervenir com 
a interlocutor en futurs convenis col·lectius.

Els representants de la CEA manifesten el seu total 
acord amb els altres sindicats sobre aquesta qüestió.

Presentació: “Primavera Cultural” 
de l’Ambaixada Francesa 

El 5 de maig, el president de la CEA,  Xavier Al-
timir és convidat per l’Ambaixador Francès, Gilles 
Chouraqui, a la nit d’obertura del festival: Le Prin-
temps Français d’Andorre, en el qual es presenta el 
programa d’activitats de primavera que s’organitza 
des de l’Ambaixada Francesa i que oferta diferents 
actes  entre el 5 i el 23 de maig.

Per a l’obertura del festival s’ofereix un sopar de 
gala a l’Andorra Park Hotel a les 20.00h, seguit d’un 
recital d’òpera.

Presentació de l’Aeroport 
de Toulouse-Blagnac

El president de la CEA, Xavier Altimir, convidat per 
la Cambra de Comerç, assisteix el 22 de maig a la 
presentació de l’aeroport de Toulouse- Blagnac, a 
la qual tambè hi pren part el Ministre de Turisme, 
Juli Minoves.
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Jornada Econòmica organitzada
per l’Associació Trobada 
Empresarial al Pirineu”

La CEA participa, convidada per Crèdit Andorrà, a 
les Jornades Econòmiques que organitza l’Associació 
Trobada Empresarial al Pirineu i que compten amb 
el patrocini de Crèdit Andorrà juntament amb “La 
Caixa”, Telefònica i Endesa i el suport de la Cambra 
de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 

El vicepresident del Govern de la Generalitat, Josep 
Lluís Carod-Rovira, inaugura la sessió i el programa 
compta amb conferències i taules rodones a càrrec 
de personalitats destacades del món econòmic, 
polític i empresarial. 

L’Economia d’Andorra al segle XXI:
Necessitat d’un nou Marc Fiscal
davant els reptes de Futur”,
organitzat per l’EFA

El 10 de juny del 2008 es presenta la recopilació 
d’un estudi encarregat per l’EFA a diferents es-
pecialistes en economia: el catedràtic de dret fi-
nancer i tributari, Dr. Luis M. Alonso,  el professor 
d’economia aplicada, Dr. Fernando Álvarez, i el ca-
tedràtic d’economia aplicada, Dr. Juan F. Corona,. 

El President de la CEA, Xavier Altimir participa en 
aquest acte en una taula rodona, en el torn de pre-
guntes.

Primer Aniversari de l’Agrupació 
d’Empresaris de l’Alt Urgell

El passat dia 9 de juliol, el President de la CEA, 
Xavier Altimir participa a la celebració dels actes 
del primer aniversari de l’Associació d’Empresaris 
de l’Alt Urgell.

Coincidint amb aquesta jornada l’AEAU signa un 
conveni de col·laboració amb la PIMEC ( Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya).

El Sr. Josep González, President de la PIMEC ma-
nifesta el seu interès en mantenir contactes amb 
la CEA. 

A l’Acte que va comptar amb la Presencia del M.I. 
Sr. Sindic General i del M.I. Sr. Ferran Mirapeix, hi 
van assistir unes 200 persones. 

Conferencia: “Planificació 
Financera” organitzada per 
Crèdit Andorrà

El dia 9 de juliol, el Sr. Xavier Altimir i la Sra. Conxi-
ta Mora, assiteixen a una conferència oferta per 
Crèdit Andorrà amb el títol: Planificació financera 
a càrrec del professor titular del Departament de 
Control i Direcció Financera i doctor en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses d’ESADE, el Sr. Joan 
Massons.



M
EM

ÒR
IA

 2
00

8 
/ P

ar
tic

ip
ac

ió 
en

 a
ct

es
 p

úb
lic

s
72

PARTICIPACIÓ EN ACTES PÚBLICS

Trobada amb
els Empresaris de Vinaròs 

L’alcalde de Vinaròs, el Sr. Jordi Romeu, convida 
els directius de la CEA a un esmorzar de treball i 
a l’acte de presentació i Còctel Sopar que es va 
celebrar amb motiu del Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí de Vinaròs. 

L’esmorzar de treball es fa a l’Hotel Plaza el 4 de 
setembre del 2008 i hi assisteixen el Sr. Xavier AL-
TIMIR, el Sr. Miquel PUJAL, el Sr. Josep MARTICE-
LLA i la Sra. Conxita MORA, 

L’acte el presideix l’Alcalde de Vinaròs, acompanyat 
dels presidents de les principals constructores de 
la regió així com de diversos empresaris pertan-
yents al mòn del Turisme.

S’estableixen diferents contactes i es valora la pos-
sibilitat de fer altres trobades.

Presentació del Summit 2008

El Sr. Xavier Altimir participa conjuntament amb el 
Director de l’ABA i dels representants de l’OIE a la 
roda de premsa de presentació del Summit 2008.

El President de la CEA aprofita la roda de premsa 
per fer una especial menció a la necessitat de bus-
car una major implicació i participació dels empre-
saris andorrans al Summit.

Taula Rodona: “L’estat actual 
del Mercat Laboral a Andorra”
organitzat pel comú de La Massana 

El dia 19 de novembre el Sr. Josep Manzano parti-
cipa en representació de la CEA, en la taula rodona 
organitzada per la Biblioteca de la Massana, amb 
el títol:

“L’Estat actual del mercat laboral al Principat 
d’Andorra: Oferta i Demanda.”

S’agraeix la col·laboració del Sr. Josep Manzano i 
alhora es fa esment de la carta enviada per la Con-
sellera de Cultura, Joventut, Esports i Educació del 
Comú de la Massana, la Sra. Sònia Font Saboya, 
agraint la participació del Sr. Josep Manzano Cas-
tellblanqué, en representació de la CEA.

Presentació Llibre: 
“Petits Móns i Velles Civilitzacions”
de Ferreira Castro

El Sr. Xavier Altimir assisteix el dia 21 d’octubre a la 
presentació del llibre de Ferreira Castro titulat “Pe-
tits móns i velles civilitzacions, Andorra,1929”, or-
ganitzat pel Ministeri d’Afers Exteriors i l’Ambaixada 
de Portugal a Andorra.
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“UPDATE” 08 Two Andorra,
organitzat per Crèdit Andorrà

El 6 de novembre el Sr. Xavier Altimir i la Sra. 
Conxita Mora assisteixen a la sessió Update 08 
two Andorra en la qual  Antonella Broglia i Alfons 
Cornella exposen totes les idees i experiències in-
teressants que han sorgit en el món dels negocis 
i de les empreses a nivell internacional durant els 
darrers mesos.

Jornada: “Diàleg Andorra- La Xina”
organitzada pel Ministeri de 
Turisme 

El dia 14 de novembre el Sr. Xavier Altimir i la Sra. 
Conxita Mora assisteixen  a la Jornada “Diàlegs 
Andorra-Xina que se celebra a Soldeu.

El President de la Cambra de Comerç fa una pre-
sentació en nom de la Cambra, la CEA i l’EFA, a 
l’entorn del món econòmic i empresarial andorrà.

La Ministra de la Presidència, el Ministre de Tu-
risme i l’ABA -entre altres- també presenten els 
diferents aspectes econòmics, politics, financers i 
socials d’Andorra. 

A la jornada assisteixen diversos representants i 
empresaris xinesos que van demostrar  interès pel 
país, tant a nivell turístic com també com a seu de 
possibles inversions.

El balanç es considera positiu i es planteja la ne-
cessitat de continuar reforçant les relacions inicia-
des entre els dos països.
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2007

Pressupost 2007

INGRESSOS PRESSUPOSTAT REALITZAT
QUOTES ASSOCIACIONS 46.425,00 € 46.624,96 €
QUOTES SOCIS INDIVIDUALS 7.160,00 € 10.444,60 €
LLOGUER DESPATX CONTRACTISTES 5.475,00 € 5.291,94 €
LLOGUER SEU SOCIAL 2.070,00 € 2.064,00 €
APORTACIÓ PATROCINADORS 77.625,00 € 77.400,00 €
TOTAL INGRESSOS 138.755,00 € 141.825,50 €

  
DESPESES PRESSUPOSTAT REALITZAT
LLOGUER LOCAL I GARATGE 28.000,00 € 26.081,36 €
LLUM 1.100,00 € 586,10 €
TELÈFON, ADSL, IRIS DUO 1.900,00 € 1.603,29 €
DESPESES (neteja, mat.ofic.premsa) 8.670,00 € 5.820,36 €
PÀGINA WEB 1.300,00 € 624,00 €
SALARIS 73.785,00 € 72.140,03 €
CONSULTORIA, ASSESSORAMENT 12.000,00 € 977,60 €
REPRESENTACIÓ ACTES, DESPLAÇ. 7.000,00 € 
AMORTITZACIONS 5.000,00 € 5.628,51 €
TOTAL DESPESES 138.755,00 € 113.461,25 €



M
EM

ÒR
IA

 2
00

8 
/ A

ct
ivi

ta
t I

nt
er

na

75

PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’ANY 2009

La Junta Directiva del dia 19 de novembre aprova la 
proposta de pressupost per l’exercici 2009 on es de-
cideix no aplicar l’increment de l’IPC a les quotes dels 
afiliats ni a l’aportació dels socis patrocinadors. 

Pressupost 2009

INGRESSOS 2.009   
QUOTES ASSOCIACIONS 46.625,00 € 
QUOTES SOCIS INDIVIDUALS 11.105,00 € 
LLOGUER DESPATX CONTRACTISTES 5.680,00 €
LLOGUER SEU SOCIAL 2.126,00 €
APORTACIÓ PATROCINADORS 77.400,00 € 
TOTAL INGRESSOS 142.936,00 € 
  
DESPESES  2.009   
LLOGUER LOCAL I GARATGE  28.700,00 € 
LLUM  1.140,00 € 
TELÈFON, ADSL, IRIS DUO  1.830,00 € 
DESPESES VÀRIES neteja, mat.ofic.premsa)   9.500,00 € 
SALARIS  74.100,00 €
PROPOSTA NEWSLETTER  2.000,00 € 
CONSULTORIA, ASSESSORAMENT  10.576,00 € 
REPRESENTACIÓ ACTES, DESPLAÇ. I CONFER.  10.090,00 €
AMORTITZACIONS  5.000,00 € 
TOTAL DESPESES  142.936,00 € 
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Notificacions

Nova Comissió d’Intrusisme i Competitivitat
La Junta Directiva del dia 23 de juliol del 2008 
acorda crear una nova comissió dedicada al control 
de l’intrusisme i la competitivitat.

S’inscriuen els següents membres :
Toni Cornella
Montse Ronchera
Ramon Pujol
Miquel Armengol
Andreu Armengol
Frederic Pons
Peggy Cerqueda
Maite Mas 

En la Junta Directiva del dia 17 de setembre es pro-
posa  que la presidenta de la Comissió sigui la Sra. 
Maite Mas, qui ho accepta.

Nova Quota per a Empreses i Associacions 
de 50 a 100 empleats 
D’acord amb l’encàrrec de l’Assemblea General del 
dia 19 de desembre d’estudiar la possibilitat d’es-
tablir una quota intermitja pels associats que tenen 
entre 51 i 100 empleats, la Junta Directiva del dia 
27 de febrer del 2008, aprova la següent quota:

 SOCIS AMB DE 51 A 100 EMPLEATS:  
 600,00 € + 2,06 € per empleat  
-s’aplicarà a les quotes del 2008-.

Es recorda que es mantenen les quotes establertes 
actualment que són les següents:

 SOCIS AMB FINS A 50  EMPLEATS:  
 206,00 € + 2,06 € / per empleat
 SOCIS AMB MÉS DE 100 EMPLEATS: 
 1548,00 € + 2,06 €/ per empleat

NewsLetter: 
Nous Canals de Comunicació amb l’Afiliat 
Es fa arribar la primera edició de la Newsletter a 
tots els associats el dia 7 d’octubre.

En aquesta primera edició es publica una entrevis-
ta al Sr. Xavier Altimir.
L’apartat de notícies se centra en les mesures ur-
gents en front de la crisi econòmica : d’una part les 
nostres propostes, i d’altra part les propostes del 
M.I. Govern i la valoració d’aquestes últimes.

També es publica l’agenda d’actes previstos.

En la segona edició, publicada el mes de desembre 
es parla de les novetats en el món de l’esquí, de les 
previsions de l’hostaleria i de la visita de Ricard 
Fornesa al país, convidat per la CEA.
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Conferències 
Jornades: “Els nous reptes per Andorra: 
Economia, Desenvolupament Sostenible 
i Turisme” (Organitzades conjuntament 
amb el Ministeri de Turisme) 
L’Assemblea General del dia 17 de desembre 2007 
acorda organitzar conjuntament amb el Ministeri de 
Turisme unes jornades sobre Economia, Desenvolu-
pament Sostenible i Turisme.

Desprès de diverses reunions amb el Sr. Sergi Nadal 
es proposa organitzar les jornades els dies 21 i 22 de 
febrer al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. 

El Ministeri de Turisme es fa càrrec de les despeses 
d’organització d’aquestes jornades.

Desprès d’estudiar el contingut del programa la 
Junta Directiva s’acorda proposar al Sr. Conrad 
Blanch que participi com a ponent, i al Sr. Josep 
Sarlé que participi com a moderador, ambdós en 
representació de la CEA.

El President de la CEA Xavier Altimir va fer un par-
lament en el decurs de la inauguració. 

Es va constatar poca assistència en general i pocs 
associats de la Confederació.

La Junta Directiva considera que el temari és molt tèc-
nic i poc pràctic per suscitar l’interès dels empresaris.

Conferència: “Llei Inversions Estrangeres” 
Eusebi Nomen
El dia 27 de febrer del 2008 el Sr. Eusebi Nomen fa 
una xerrada sobre la Llei d’Inversió Estrangera i els 
Convenis de Doble Imposició.

Es valora positivament tant l’assistència com la pre-
sentació que fa el Sr. Eusebi Nomen, qui aporta infor-
mació i coneixements d’interés per als assistents.

Presentació de la Proposta de Reforma 
Fiscal Del PS
El 30 de octubre el president del Grup Parlamentari 
Socialdemòcrata,  Jaume Bartumeu i el Sr. Josep Mª 
Duran presenten a la CEA la proposta fiscal del PS.

Tot i considerar que és  bastant similar a la propos-
ta que ens havia plantejat anteriorment el Ministeri 
de Finances, cal destacar les diferències següents:

•	Proposen		un	coeficient	el	5,5%	pel	que	fa	a	
l’IVA.

•	Proposen	un	impost	sobre	la	renda	de	Capital:
•	Es	 gravarien	 els	 interessos	 sobre	 rendes	

bancàries de persones físiques o societats 
(es recaptaria via retencions que faria el 
banc i que remetria al Estat a posteriori)

•	Els	dividends	no	es	gravarien	ja	que	es	co-
titzarà sobre els beneficis

•	Els	 lloguers	 no	 es	 gravarien	 en	 un	 primer	
temps vist que actualment ja existeix un 
impost directe per part dels Comuns, però 
si que està previst en una fase posterior.

•	Les	 Plusvàlues	 també	 es	 contemplen	 en	
una fase posterior.

•	L’Impost	sobre	el	treball:	es	preveu	establir	
un impost sobre els salaris a partir d’un llin-
dar que seria de tipus reduït en un primer 
moment.

•	SISTEMA	 FINANCER:	 Ens	 avancen	 que	
aquest sector comptarà amb un tractament 
especial.

De manera general la Junta Directiva considera que 
de cara a les properes eleccions generals, escolta-
rà i estudiarà totes les propostes, i decidirà si s’ha 
de manifestar al respecte. 
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Reunió Informativa: “Aplicació 
de la Nova Llei de Comptabilitat, la Llei 
de Societats i la Llei Inversió Estrangera”
La Junta Directiva acorda sol·licitar al Ministeri de 
Finances una reunió informativa oberta a tots els 
associats sobre l’aplicació de la nova Llei de comp-
tabilitat i les Lleis de societats i d’inversió estran-
gera. 

El Sr. Joan OLIVE del Ministeri de finances fa una 
presentació de les obligacions i tràmits a seguir 
pels empresaris a partir de l’aplicació d’aquests 
tres textos legals. 

Noves Afiliacions, Altes   

SOCIS  INDIVIDUALS

ALFA CAPITAL ASSESSORS I AUDITORS SL: Em-
presa dedicada a activitats d’assessorament en 
direcció i gestió empresarial, representada en l’As-
semblea General pel seu soci director, el Sr. Antoni 
Bisbal Galbany. 

ARGO SA: Empresa dedicada a activitats d’asses-
sorament en direcció i gestió empresarial, estudis 
de mercat, selecció de personal, agencia de col-
locació i organització de fires, exhibicions i con-
gressos, representada en l’Assemblea General pel 
seu director, el Sr. Miquel Clua Peña. 

R CONSULTORS: Empresa dedicada a consultoria 
d’empreses i representada en l’Assemblea General 
per la seva sòcia consultora, la Sra. Montserrat 
Ronchera Santacreu. 

PIRINEU PAYMA, SL: Empresa dedicada a cons-
trucció, serveis i anàlisis tècniques,  representada 
en l’Assemblea General pel seu director general, el 
Sr. Josep M. Comes Canal. 

COM TV: Empresa dedicada a comerç a l’engròs 
d’aparells electrodomèstics, de ràdio i de televisió, 
representada en l’Assemblea General pel seu direc-
tor tècnic comercial, el Sr. Frederic Pons Serres. 

 D’acord amb l’article 7.3 dels Estatuts, i vist 
no hi ha cap associació afiliada a la CEA 
que representi aquests sectors d’activitat 
dels nous socis, la Junta Directiva va acor-
dar la incorporació d’aquests socis i sotme-
tre la seva aprovació definitiva a la Propera 
Assemblea General.
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SOCIS COL·LECTIUS

ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS IMMOBILIARIS 
D’ANDORRA: empresa dedicada a la promoció im-
mobiliària,  representada en l’Assemblea General 
pel seu president el Sr. Jordi Galobardas Asturgó. 

Baixes  

CLUB DE MARKETING D’ANDORRA:  La Sra. Mont-
serrat Ronchera Santacreu, en tant que presidenta 
del Club de Marketing d’Andorra, lliura una carta 
amb data 14 d’abril en la qual sol·licita la baixa vo-
luntària com soci col·lectiu.

Substitucions

ABA: Amb data 17 gener  l’ABA (Associació de 
Bancs Andorrans) adreça una notificació amb el 
nomenament dels nous president i vicepresident de 
l’associació. El nou president és el Conseller-Direc-
tor general de Banc Sabadell d’Andorra, Sr. Miquel 
Alabern Comas, i el vicepresident, el Conseller de-
legat de Crèdit Andorra el Sr. Josep Peralba Duró.

En conseqüència el representant de l’ABA com a 
patrocinador a la Junta Directiva es a partir del 30 
de gener el Sr. Miquel Alabem Comas Conseller-
Director del Banc de Sabadell.
 
ASSOCIACIÓ ANDORRANA D’AGÈNCIES DE PU-
BLICITAT: Amb data 21 de maig del 2008 l’associ-
ació Andorrana d’Agències de Publicitat, procedeix 
a la renovació de la seva Junta, i ens comunica 
l’elecció del seu nou president, el Sr. Antoni Corne-
lla, qui a partir d’ara substitueix el Sr. Manel Vela.

En conseqüència el representant de L’Associació 
d’Agències a l’Assemblea General a partir del dia 
18 de juny es el Sr. Antoni Cornella en substitució 
del Sr. Manel Vela.

EFA: El dia 13 d’octubre l’EFA ens comunica, que el 
Sr. Joan Tomàs substituirà el  Sr. Ciprià Garcia, com 
a representant en tant que soci patrocinador en la  
Junta Directiva.

NOTA ALS ASSOCIATS: Recordem que tenen a la 
seva disposició totes les actes de les Juntes Direc-
tives i les Actes de les Comissions de treball.

Si és del seu interès poden participar en les dife-
rents comissions de treball: Àmbit Laboral, Fiscal, 
Comunicació, Intrusisme i Competitivitat i Segui-
ment de la CASS.

Restem a la seva disposició per a qualsevol com-
plement d’informació, i alhora rebre les seves in-
quietuds i suggeriments.





Taula d’Habitatge: 
Informe de la participació 
a la taula d’habitatge

Hi ha dues menes d’ajudes:

Eleccions al Consell d’Administració de la  
Caixa Andorrana de Seguretat Social

Durant el mes de gener se celebren eleccions al con-
sell d’administració de la CASS. La CEA decideix pre-
sentar una candidatura el president de la CEA, Xavier 
Altimir, encapçala la candidatura. Es prepara una 
professió de fe en la que entre altres aspectes es re-
marca la voluntat de millorar tot un seguit de serveis 
per tal de facilitar la tasca als empresaris.

Amb el suport dels empresaris que van a votar 
s’aconsegueix una plaça a la taula del consell de la 
parapública des d’on es tiren endavant les següents 
propostes.

Participació de la CEA

Propostes de la comissió tècnica de la CEA per a la 
reforma i millora de la pàgina interactiva de la 
CASS on participa activament: 

 Fulls de Cotització

•	Incloure	en	els	fulls	de	salari	informació	se-
parada per disposar de dades fidels sobre 
salari base.

•	Evitar	duplicar	les	tramitacions.
 

Altes I Baixes
Actualment ja es poden fer les altes i baixes 
via Internet, proposem ampliar aquest ser-
vei amb la primera matriculació.

•	Buscar	una	 fórmula	d’intercanvi	de	dades	
entre la CASS i el Ministeri d’Immigració a fi 
d’evitar la presència física de l’empresari a 
la CASS, un cop lliurada tota la informació 
per part del treballador. 

•	L’empresari	hauria	de	tenir	accés	a	la	infor-
mació d’altes, baixes o renovació de baixes 
per malaltia. 

•	Tramitació	 immediata	 entre	 el	 metges	 i	 la	
CASS, aprofitant el sistema ja establert 
de la tarja sanitària. Les altes i les baixes 
mèdiques s’haurien d’implantar electròni-
cament.

•	Es	donen	casos	de	treballadors	que	es	man-
tenen en plantilla durant uns dies en dues 
empreses. És necessari que cada cop que 
un treballador es dóna d’alta en una empre-
sa diferent, s’hagi de donar de baixa prè-
viament de l’anterior empresa i que aquesta 
n’estigui assabentada.

•	La	consulta	de	la	vida	laboral	hauria	de	ser	
immediata.

Signatura Digital
•	És	imprescindible	oferir	el	màxim	de	garan-

ties en aquest tema, vist que no disposem 
d’una llei que el reguli.

Modificació de Dades per Part de l’Afiliat
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PROPOSTES D’ESMENA SOBRE L’AVANT-
PROJECTE DE LLEI QUALIFICADA DE LLI-
BERTAT SINDICAL

ARTICLE 1.3- Dret de sindicació
Considerem que caldria afegir al redactat desprès de 
”Extinció d’Incendis i Salvament: “així com d’altres 
que per decisió del Govern es puguin crear en 
l’esdevenidor”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 3.c)-  Llibertat sindical
Considerem que en aquest apartat caldria fer referència 
a la Llei del Codi de Relacions Laborals, per tant propo-
sem afegir al final del redactat del punt c): “en els ter-
mes previstos en el Codi de Relacions Laborals”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 4.a)- Normes aplicables
Considerem que caldria suprimir la cita a la Llei 
Qualificada d’Associacions, doncs no seria d’aplica-
ció en els termes que defineix aquesta llei pels Sin-
dicats, i ambdues lleis entrarien en contradicció.
PLA:Aquesta esmena no té sentit vist que el Grup Liberal 
farà una esmena a l’article de la representativitat equipa-
rant-ho a la llei d’Associacions

ARTICLE 5.b).
La llei preveu en l’apartat b) que puguin constituir una 
organització sindical les persones de nacionalitat es-
trangera residents legalment a Andorra. Vista la gran 
rotació de treballadors que existeix Andorra, conside-
rem que s’hauria de fixar un mínim de temps de resi-
dència i en aquest sentit proposem afegir al final del 
punt b): durant un període mínim d’un any.
PLA: S’ha insistit en què es defensi aquesta esmena, tot i 
que potser s’haurà de fer una transacció en quant el termini 
que s’acabi establint.

ARTICLE 12.2 Representativitat general
El redactat del punt 2 diu “ Tenen la consideració de 
“sindicat més representatiu” aquells que comptin 
amb un mínim d’un 10% dels delegats en el còmput 
global”.

Proposem modificar el percentatge del 10% pel 
20% per tal d’evitar l’excessiva fragmentació de la 
representativitat. Es pretén aconseguir sindicats 
forts, realment representatius i interlocutors vàlids.
PLA: No s’accepta l’esmena.

ARTICLE  12 i 13 Representativitat general i especial
Considerem que cal clarificar la diferència entre 
sector i branca d’activitat, per evitar confusions i 
conflictes a l’hora d’acomplir les condicions per a 
ésser el sindicat més representatiu.
PLA: Es pren en consideració clarificar la definició.
D’altra part pel que fa a l’article 12 c) referent a les subven-
cions es comenta si les patronals també podran acollir-se a 
les subvencions. La CEA insisteix en què figuri a la llei l’obli-
gació de reglamentar com es verificaran els ingressos, les 
despeses i també l’afiliació i la representació ja que les sub-
vencions s’indexaran sobre les recaptacions per quotes.
 
ARTICLE 14- Drets dels treballadors afiliats a un 
Sindicat
El text diu “Els treballadors afiliats a un sindicat po-
den, en l’àmbit de l’empresa o el centre de treball :”
Proposem afegir “de la plantilla de l’empresa” 
Quedant el redactat com segueix :
Els treballadors de la plantilla de l’empresa, afili-
ats a un sindicat poden, en l’àmbit de l’empresa: 
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
El segon paràgraf diu : “La condició de sindicat més 
representatiu només pot ser reconeguda durant els 
primers quatre anys de vigència de la llei, quan s’ha-
gin celebrat eleccions en més del 25% de les em-
preses, on d’acord amb el codi de Relacions Labo-
rals hagin de tenir lloc. A partir del quart any, 
s’haurà d’acreditar la celebració d’eleccions en més 
del 50% de les mateixes empreses.” 
Proposem substituir el 25% previst en la llei per els 
primers quatre anys per el 50% i el 50% previst a 
partir del quart any per un 66%. 
PLA: No s’accepta l’esmena.
DISPOSICIÓ FINAL 
El redactat diu: “La present Llei entrarà en vigor al 
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cap de tres mesos de ser publicada en el Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra,” 
A fi de donar un marge necessari d’adaptació consi-
derem que la llei hauria d’entrar en vigor al cap de 
sis mesos de la seva publicació al BOPA. 

Entenem que en cas contrari es pot produir una situ-
ació conflictiva i contradictòria amb el termini esta-
blert en la Disposició Addicional segona, on s’espe-
cifiquen sis mesos per a què el Govern aprovi el 
Reglament de Registre d’Organitzacions Sindicals a 
que es refereix l’article 7.   
PLA: Acceptant que representa una contradicció, el Grup 
Parlamentari Liberal proposa que la llei entri en vigor en tres 
mesos, i no en sis, com es proposava des de la CEA. I donar 
el  mateix termini de tres mesos, també per a què el Govern 
aprovi el Reglament de Registre d’organitzacions Sindicals.
PS:  El Grup parlamentari Socialdemòcrata considera que tal 
com es vol presentar, la llei no passarà pel filtre de la carta 
social Europea., i que per  tant no estan en la línia de cap de 
les esmenes que nosaltres presentem.

PROPOSTES D’ESMENA SOBRE L’AVANT-
PROJECTE DE LLEI DEL CODI DE RELACI-
ONS LABORALS

CONSIDERACIÓ GENERAL:
El Text fa referència a “salari” o “remuneració, con-
siderem que seria més adequat parlar de “retribu-
ció” i unificar semànticament aquests sinònims.
PLA: Només s’utilitzarà salari  quan es parla de salari mínim 
i en la resta de casos es parlarà de retribució.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Text fa referència al “Principat” i es considera que 
seria més adequat parlar de “Principat d’Andorra”. 
PLA: S’accepta l’esmena.

ARTICLE 2.1 c) – Exclusions
En el segon paràgraf es proposa suprimir la part final on 
diu: “sempre que convisquin amb l’empresari inte-
grant un mateix nucli familiar i habitant al seu do-
micili”.

Considerem que no hauria de ser un condicionant 
per quedar inclòs o exclòs el fet de viure o conviure 
en el nucli familiar.
PS Accepten estudiar aquesta esmena. 

ARTICLE 2.1 e)- Exclusions
El text diu: “ L’activitat que es limiti al sol fet d’exercir 
el càrrec de conseller o membre dels òrgans direc-
tius d’una persona jurídica ........” Proposem afegir: 
“membre del consell d’administració” i suprimir 
“conseller”.
PLA: Es considerà la proposta

ARTICLE 8– Prescripció i caducitat
El segon paràgraf diu: “Igualment la reclamació d’in-
demnitzacions per desistiment unilateral del treba-
llador, té el mateix termini de caducitat d’un mes a 
comptar del moment en què l’empresari té coneixe-
ment del desistiment unilateral, ja sigui perquè ha 
rebut comunicació verbal o escrita, ja sigui per ab-
sència injustificada del treballador al lloc de treball 
durant almenys tres dies de treball consecutius” .
Considerem que la comunicació hauria de ser per 
escrit, en aquest sentit, proposem eliminar: “verbal 
o” deixant únicament “.....ja sigui perquè ha rebut 
comunicació escrita.......”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.
PS: S’accepta defensar l’esmena. 

ARTICLE 12.2 – Forma de contracte
El text diu : “La normativa continguda en reglaments 
interns de l’empresa només pot ser al·legada en per-
judici del treballador .....”
Proposem afegir :  “.o bé per necessitat objectiva 
de l’empresa si s’ha lliurat prèviament, quedant 
el redactat tal com segueix :
2. La normativa continguda en reglaments in-
terns de l’empresa només pot ser al·legada en 
perjudici del treballador, o bé per necessitat ob-
jectiva de l’empresa si s’ha lliurat prèviament un 
exemplar de la normativa al treballador i si 
aquest, en prova de coneixement, ha retornat un 
duplicat a l’empresari, amb la menció expressa 
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“llegit el dia...”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.
PS S’accepta defensar aquesta esmena. 

ARTICLE 14 – Període de prova
El primer paràgraf diu:  “El període de prova s’ha de 
pactar per escrit, tant en els contractes de durada 
indeterminada com en els  de durada determinada, 
si es preveu, no pot ser superior a un mes.”

Proposem substituir el termini de prova de un mes 
per tres mesos quedant el redactat: “El període de 
prova s’ha de pactar per escrit, tant en els con-
tractes de durada indeterminada com en els de 
durada determinada i, si es preveu, no pot ser 
superior a tres mesos”.

El segon paràgraf fa referència a la contractació de 
càrrecs directius, de responsabilitat o tècnics i pel 
que fa al període de prova diu: “ ......, el període de 
prova, pactat per escrit, pot ser de fins a tres me-
sos”,
Considerem que un període de prova de tres mesos 
quan es tracta d’un càrrec directiu o de responsabi-
litat es insuficient, per tant proposem substituir tres 
mesos per sis mesos: quedant la part del redactat 
en qüestió: “(...) pactat per escrit, pot ser de fins 
a sis mesos”.

El segon paràgraf contempla també el següent cas : “Si 
la retribució és superior a cinc vegades el salari mínim, 
el període de prova pot arribar fins a sis mesos.”,  
Vist que es tracta de càrrecs molt específics i d’alta 
responsabilitat proposem substituir sis mesos per 
dotze mesos,
Quedant el redactat: “Si la retribució és superior a 
cinc vegades el salari mínim, el període de prova 
pot arribar fins a dotze mesos”.

Al tercer paràgraf diu: “No és possible pactar un pe-
ríode de prova si el treballador ja havia estat con-
tractat anteriorment per l’empresa en un lloc de 
treball similar al del nou contracte en un termini in-

ferior a cinc anys.” 
Considerem que caldria més clarificació i proposem 
el següent redactat: No és possible pactar un pe-
ríode de prova si el treballador ja havia estat 
contractat anteriorment per l’empresa pel ma-
teix lloc de treball o un altre d’idèntiques carac-
terístiques en un termini inferior a cinc anys”.
PLA: No s’accepten les propostes El Grup Parlamentari Libe-
ral considera que es podran modificar per conveni. 

En el darrer paràgraf diu: ”Durant el període de prova 
tant el treballador com l’empresari poden resoldre lliu-
rement en qualsevol moment el contracte establert”.
Considerem que seria oportú fixar un preavís de tres 
dies i proposem substituir “en qualsevol moment”  
per “tres dies de preavís” quedant el redactat: ”Du-
rant el període de prova tant el treballador com 
l’empresari poden resoldre en qualsevol moment 
el contracte establert amb tres dies de preavís”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.
PS: No s’accepta l’esmena però és proposa que es pugui mo-
dificar per conveni. 
El tercer paràgraf no s’accepta però es proposa igualment 
que es pugui modificar per conveni,  s’accepta l’esmena pel 
que fa a l’últim paràgraf.

ARTICLE 17 -  Contractes fixes discontinus
Al final del segon paràgraf diu: “Els treballadors han 
de ser cridats 15 dies abans d’iniciar la tasca con-
tractada i per ordre de major a menor antiguitat dins 
de cada categoria professional.....” 
Proposem canviar quinze dies per set dies i suprimir 
“per ordre de major a menor antiguitat dins de cada 
categoria professional....”,  quedant el redactat: 
“Els treballadors han de ser cridats 7 dies abans 
d’iniciar la tasca contractada.” 

El darrer paràgraf  diu: “El treballador convocat ha 
de contestar a la crida en el termini de 10 dies, altra-
ment s’entén que desisteix del contracte” 
Proposem modificar el termini de deu dies per cinc 
dies: “El treballador convocat ha de contestar a 
la crida en el termini de 5 dies, altrament s’en-
tén que desisteix del contracte”.
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PLA: No s’accepta aquesta esmena. 
PS: No s’accepta defensar aquesta esmena. 

ARTICLE 20 – Contractació per a treballs de cur-
ta durada
El text diu :“La contractació de treballadors per acti-
vitats de curta durada, que en cap cas poden exce-
dir de 15 dies naturals ha de ser formalitzada per 
escrit i declarada a la Caixa de Seguretat Soci-
al........”
Proposem substituir dies naturals per dies hàbils 
quedant el redactat:
“La contractació de treballadors per activitats de 
curta durada, que en cap cas poden excedir de 15 
dies hàbils ha de ser formalitzada per escrit i de-
clarada a la Caixa de Seguretat Social........”
PLA: No s’accepta aquesta esmena. 
PS: No s’accepta aquesta proposta d’esmena. 

ARTICLE 23.2  – Forma de contracte
El punt 2 diu : “El menor de 18 anys ha de sotmetre’s 
a un examen mèdic amb una freqüència mínima 
anyal. L’empresari ha de mantenir arxivats els certi-
ficats mèdics, a disposició de l’autoritat laboral que 
ho sol·liciti, durant un període de tres anys.”
Creiem que aquest punt hauria d’estar integrat a la 
Llei de la Seguretat i la Salut en el Treball, proposem 
doncs suprimir el punt 2 
PLA: S’accepta aquesta esmena, i es proposarà incloure-la 
en la Llei de la CASS.
PS: S’accepta defensar aquesta esmena, s’estudiarà intro-
duir-ho a la Llei de la CASS. 

ARTICLE 24.3– f)– Treballs prohibits i excepcions
 L’últim paràgraf diu: “Els treballs a una determinada 
alçada o que impliquen riscs d’enderroc o treballs 
de tipus elèctric d’alta tensió o els que tenen un rit-
me de treball condicionat per màquines o són remu-
nerats en funció del resultat”.
Vist que es fa referència a treball de menors no sem-
bla adient parlar de resultats. En aquest sentit pro-
posem suprimir del redactat “o són remunerats en 
funció del resultat”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

PS: S’accepta defensar aquesta esmena. 

ARTICLE 32.2– a) i b)– Treball en pràctiques formatives
L’apartat a) del punt 2 diu : Els estudiants andorrans 
o estrangers legalment residents al Principat matri-
culats en centres d’ensenyament autoritzats pel Go-
vern,..... proposem afegir en aquest punt  “o en cen-
tres d’ensenyament estrangers radicats fora del 
principat reconeguts oficialment com a centres 
de formació reglada....”.

L’apartat b) del punt 2 diu : Els estudiants nacionals 
o estrangers legalment residents matriculats en cen-
tres d’ensenyament estrangers radicats fora del 
Principat poden treballar en el si d’una empresa o 
entitat pública andorrana per tal de complir la for-
mació pràctica exigida en el pla d’estudis, aquesta 
formació no pot tenir una durada superior als sis 
mesos i el treball ha de ser remunerat com a mínim 
amb el 50 per cent del salari mínim que correspon-
gui d’acord amb l’edat. 
Proposem suprimir el punt b) de l’apartat 2

(L’objecte d’aquesta esmena es que en cap cas es-
tudiants nacionals o estrangers legalment residents 
hagin de ser un gravamen amb costos salarials per a 
les empreses andorranes que els formen dedicant-
los  recursos formatius propis de l’empresa.)
PLA: S’accepta defensar les dues esmenes.
PS: S’accepta defensar aquesta esmena. 

ARTICLE 35 – b) – Incapacitat total transitòria
L’apartat b) diu “ En el  supòsit de baixa mèdica per 
malaltia, no es computarà cap període de baixa me-
dica que sigui inferior a 2 mesos consecutius, llevat 
que hagi comportat hospitalització”

Aquest redactat premia les baixes de llarga durada,  
a diferència del que es reflectia en l’antic redactat 
de la Llei del Contracte de Treball, i que ha demos-
trat a la pràctica ésser més adient, evitant que per 
períodes de llarga durada es generin vacances (¡bai-
xes de 12 mesos de durada!).
En aquest sentit proposem substituir el redactat de 
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l’apartat b) pel següent redactat: “En el supòsit de 
baixa mèdica per malaltia, no es computarà a 
efectes de vacances cap període superior a tres 
mesos en un termini de 12 mesos”.
PLA: Desprès de presentar un càlcul del cost econòmic que 
aquest article representa per a les empreses, el Grup parla-
mentari accepta revisar el redactat. La CEA manifesta que 
estaria d’acord en mantenir aquest redactat únicament pels 
casos de malaltia professional i accident de treball. 
PS: Un cop explicat el cost que representa, i que és més òpti-
ma la fórmula del Codi de Relacions Laborals actual, i mani-
festant que estaríem d’acord en el redactat proposat actual-
ment pel que fa a la malaltia professional i als accidents de 
treball, s’accepta estudiar un nou redactat de l’article.
CDA+SXXI: Es compromet a defensar l’esmena

ARTICLE 36 – c)  - Descans per maternitat
L’últim paràgraf de l’apartat c) diu: “El termini de 
suspensió per maternitat computa a efectes de va-
cances i del càlcul d’antiguitat a l’empresa. Igual-
ment computaran les baixes motivades per risc du-
rant l’embaràs”.

Proposem: afegir al final  de dit paràgraf “....degu-
dament acreditat”. Quedant el redactat : “Igual-
ment computaran les baixes motivades per risc, 
degudament acreditat durant l’embaràs.”
PLA Es considerarà fer-ho constar en la nova llei de la CASS.
PS: És revisarà el redactat i s’estudiarà introduir-lo a la llei 
de la CASS.

ARTICLE 37 - Descans per adopció
Proposem eliminar del primer paràgraf el mot “inin-
terrompudes”, quedant el redactat :
“El període de descans per adopció amb atur de 
treball és de 12 setmanes (ininterrompudes), 
descans que, en cas d’adopció múltiple s’amplia 
en dues setmanes mes per cada fill adoptat”
PLA: No s’accepta l’esmena

ARTICLE  39.2 – b) -  Excedències
L’apartat 2 que fa referència a l’excedència per exer-
cici de càrrec públic, en el seu apartat b) diu  : “Que 
ho sol·liciti amb una anterioritat d’un mes”

Proposem: substituir  un mes per dos mesos , que-
dant l’’apartat b: “Que ho sol·liciti amb una ante-
rioritat de dos mesos”.
PLA: No s’accepta l’esmena
PS: No s’accepta aquesta proposta d’esmena 

ARTICLE 43- Obediència i diligència
El primer paràgraf diu: “El rendiment del treballador 
ha d’ésser fixat al contracte, tenint en compte crite-
ris objectius i de conformitat amb els usos de la pro-
fessió”.
Entenem que és impossible fixar el rendiment d’un 
treballador en el contracte de treball, no existeixen 
estàndards definits, i a més encara quan no ha co-
mençat a treballar. Per tant proposem suprimir 
aquest paràgraf. 
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.
PS: S’accepta defensar aquesta esmena. 

ARTICLE 44 - Permanència
En el primer paràgraf diu: “En el cas que l’empresa 
doni una formació al treballador, es pot pactar ex-
pressament l’obligació de romandre a l’empresa du-
rant un cert període de temps, un cop adquirida la 
formació. L’esmentat període de temps no pot ser 
superior a dos anys”. 
Proposem: afegir desprès de “una vegada adquirida 
la formació”: i/o superada la prova que ho acrediti”, 
quedant el redactat com segueix: “En el cas que 
l’empresa doni una formació al treballador, es 
pot pactar expressament l’obligació de roman-
dre a l’empresa durant un cert període de temps, 
un cop adquirida la formació, i/o superada la 
prova que ho acrediti. L’esmentat període de 
temps no pot ser superior a dos anys”. 
 
El segon paràgraf referent a la gradació proporcional 
per la indemnització de l’incompliment de perma-
nència diu : “Si el treballador unilateralment extin-
geix la relació laboral abans dels 6 mesos de finalit-
zada la formació, haurà d’indemnitzar l’empresa 
amb el 100% del cost de la formació.”
A fi d’aclarir la interpretació proposem el següent 
redactat: “Si el treballador unilateralment extin-
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geix la relació laboral abans dels sis mesos des-
près de finalitzada la formació, haurà d’indem-
nitzar l’empresa amb el 100% del cost de la 
formació”.

El tercer paràgraf diu: “S’entén per despeses de for-
mació, als efectes del que preveu el present article, 
el cost dels cursos de formació i el cost de les hores 
invertides en la formació fora dels horaris laborals i 
que hagin estat retribuïdes com a hores ordinàries 
de treball”
Proposem suprimir “fora dels horaris laborals i 
que hagin estat retribuïdes com a hores ordinà-
ries de treball” i afegir desprès de “horaris labo-
rals”: dietes, pernoctacions i desplaçaments”, 
quedant el redactat: “S’entén per despeses de 
formació, als efectes del que preveu el present 
article, el cost dels cursos de formació, dietes 
pernoctacions, i desplaçaments.
PLA: Estan d’acord però ens proposen  plantejar-ho al Grup 
Parlamentari CDA+Segle XXI
PS: No s’accepta i ens suggereixen plantejar-ho al Grup Par-
lamentari CDA+Segle XXI. 

ARTICLE 52 – Temps de treball a disposició de 
l’empresa
El segon paràgraf diu: “El temps efectivament treba-
llat durant el període de treball a disposició de l’em-
presa computa a tots els efectes com a jornada legal 
de treball. El temps de disposició ha de ser pactat 
expressament en el contracte i remunerat amb una 
prima que en cap cas no pot ser inferior al 25% del 
salari pactat per la jornada legal de treball.”

Proposem afegir “base” després de salari, quedant 
el redactat: “El temps efectivament treballat du-
rant el període de treball a disposició de l’em-
presa computa a tots els efectes com a jornada 
legal de treball. El temps de disposició ha de ser 
pactat expressament en el contracte i remune-
rat amb una prima que en cap cas no pot ser 
inferior al 25% del salari base pactat per la jor-
nada legal de treball.”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

PS: S’accepta defensar aquesta esmena. 

ARTICLE 53 - Desplaçaments
El segon paràgraf  diu: “Tots els desplaçaments que 
es facin durant la jornada laboral s’han de fer amb el 
vehicle de l’empresa, i si es fan amb vehicle del tre-
ballador, l’empresari ha de satisfer-li les compensa-
cions que s’hagin pactat.”
Proposem substituir “pactat” per fixat , quedant el 
redactat: “Tots els desplaçaments que es facin 
durant la jornada laboral s’han de fer amb el ve-
hicle de l’empresa, i si es fan amb vehicle del 
treballador, l’empresari ha de satisfer-li les 
compensacions que s’hagin fixat.”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.
PS: S’accepta defensar aquesta esmena. 

ARTICLE 54.2 - a)  - Jornada de treball
L’últim paràgraf de l’apartat b) del punt 2 referent a 
les exclusions diu: “S’entén per personal directiu o 
càrrec de confiança, aquell que exerceix facultats 
decisòries plenes en l’àmbit de l’activitat empresari-
al concreta que se li encomana i quan el seu lloc de 
treball es caracteritza per la llibertat d’actuació, la 
plena responsabilitat i la remuneració.”
Proposem afegir al final del paràgraf: “així com el 
que fa referència en el paràgraf segon de l’arti-
cle 14.”, quedant el redactat : “S’entén per perso-
nal directiu o càrrec de confiança, aquell que 
exerceix facultats decisòries plenes en l’àmbit 
de l’activitat empresarial concreta que se li en-
comana i quan el seu lloc de treball es caracte-
ritza per la llibertat d’actuació, la plena respon-
sabilitat i la remuneració, així com el que fa 
referència en el paràgraf segon de l’article 14.”

(A títol recordatori transcrivim l’apartat 2 del Article 
14: “En la contractació de càrrecs directius,  de res-
ponsabilitat o tècnics, en què la retribució pactada 
sigui superior a tres vegades el salari mínim vigent, 
el període de prova, pactat per escrit, pot ser fins a 
tres mesos (proposem 6 mesos). Si la retribució és 
superior a cinc vegades el salari mínim, el període 
de prova pot arribar fins a sis mesos (proposem 12 
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mesos).
PLA: S’estudiarà aquesta proposta d’esmena. 
PS: S’estudiarà aquesta proposta d’esmena. 

ARTICLE 55.- Jornades especials en còmput anyal 
El primer paràgraf diu: “En el supòsit que la natura 
del treball o del sector d’activitat econòmica no per-
meti una distribució uniforme de la jornada, la distri-
bució horària setmanal pot ser variada, per conveni 
col·lectiu d’empresa o de sector i per acord, esta-
blint-se el còmput anyal de la jornada de treball or-
dinària”.

Considerem que s’ha de regular reglamentàriament, 
en cas contrari es podrien generar conflictes d’inter-
pretació i aplicació entre empresaris i representants 
dels treballadors. En aquest sentit proposem el se-
güent redactat :

“En el supòsit que la natura del treball o del sec-
tor d’activitat econòmica no permeti una distri-
bució uniforme de la jornada i així ho determini 
reglamentàriament el Govern, s’establirà el 
còmput anyal de la jornada de treball ordinària. 
En la resta de sectors la distribució horària set-
manal pot ser variada, per conveni col·lectiu 
d’empresa o de sector per acord, establint-se el 
còmput anyal de la jornada de treball ordinari.”
PLA: No s’accepta l’esmena. El grup Parlamentari no veu 
correcte que el Govern reglamenti el còmput anyal de la jor-
dana de treball. 
PS: No s’accepta l’esmena (No estan d’acord en que sigui el 
Govern qui estableixi el còmput anyal de la jornada de treball) 
CDA+S.XXI: Es compromet a estudiar i defensar l’esmena

ARTICLE 58: Hores extraordinàries 
El text diu : “Els treballadors majors de 18 anys i els 
empresaris poden pactar el treball en hores extraor-
dinàries fins a un màxim de 350 hores en un any 
quan es produeixi alguna de les circumstancies se-
güents :”
Considerem que vist que el còmput de 350 hores 
vigent avui en dia no satisfà ni empresaris ni treba-
lladors, la llei hauria de preveure alguna fórmula 

més flexible. En aquest sentit proposem afegir al re-
dactat de l’article el següent punt :

“Es podrà augmentar fins a un 20% més les 350 
hores extres previstes a la llei, a través de con-
venis de negociació col·lectiva.“
PLA: No s’accepta la proposta d’augmentar el 20%. 
Sobre l’article 59 Còmput de les hores extraordinàries. Es 
modificarà el redactat a fi que quedi clar que a manca de 
conveni col·lectiu s’aplicarà tot el que queda establert en 
aquest article. 
PS: No s’accepta l’esmena Sol·licitem que s’estudiï un redac-
tat que permeti interpretar que a manca de conveni col·lectiu 
s’acollirà a l’establer en aquest article. 
CDA+S.XXI: Es compromet a estudiar i defensar l’esmena

ARTICLE 60 - Planificació horària i compte d’hores
Es proposa eximir la signatura del llibre d’hores a les 
empreses que no apliquin el còmput anyal de 1.800 
hores i que en funció del seu horari d’obertura esti-
guin subjectes a torns regulars de treball.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.
PS: S’accepta defensar aquesta esmena.
CDA+S.XXI:s’accepta defensar aquesta esmena

ARTICLE 61 – Descans diari 
L’article diu : “En aquelles jornades diàries superiors 
a 6 hores, el treballador té dret a una interrupció o 
un descans d’almenys mitja hora. Entre dues jorna-
des de treball successives ha d’haver-hi un descans 
d’almenys 12 hores.”

Aquest canvi representaria un problema d’organitza-
ció important en alguns sectors, en aquest sentit 
proposem que es mantinguin les 10 hores que 
preveu la llei actual del Contracte de Treball.
PLA: Es valorarà la possibilitat d’acceptar l’esmena.
CDA+S.XXI:s’accepta defensar aquesta esmena

ARTICLE 63. Festes laborals
L’última frase del segon paràgraf diu : “En tot cas, 
per a la recuperació s’ha de respectar el dia de des-
cans setmanal obligatori i la durada màxima diària 
de treball no pot excedir les 10 hores.
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Limitar la durada màxima de la jornada diària de tre-
ball a 10 hores, seria incoherent amb la flexibilitat que 
vol donar la llei fent el còmput anyal de 100 hores.

Per tant proposem suprimir “i la durada màxima 
diària de treball no pot excedir les 10 hores”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena proposant que la 
durada màxima diària no excedeixi les 12 hores.
PS: S’accepta defensar l’esmena establint un màxim de 12 hores. 

ARTICLE 67.2 -  Determinació del període
El redactat diu : “Les vacances s’han de realitzar 
dins l’any natural en tot cas.”

A fi d’adaptar-se millor a la flexibilitat organitzativa 
que les empreses necessiten proposem el següent 
redactat alternatiu :

Les vacances s’han de realitzar com a màxim 
dins del primer semestre de l’any següent en 
què s’han generat.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.
PS: S’accepta defensar aquesta esmena. 

Proposem afegir un quart punt:
4. En els contractes de durada determinada diri-
gits a campanyes i/o temporada i fixes disconti-
nus de fins a sis mesos, es podrà pactar un sala-
ri que inclogui la retribució de les vacances 
explicitant el concepte en el full de salaris.
PLA: No s’accepta l’esmena.
PS: No s’accepta afegir aquest quart punt. 

ARTICLE 71 – La prestació de l’empresari
Considerem que s’hauria de precisar quan es fa re-
ferència a les mesures establertes per l’OIT, quines 
estan reconegudes pel Principat, en aquest sentit 
proposem afegir al final del primer paràgraf  “...en 
tot cas les mesures establertes per l’OIT. ”recone-
gudes al Principat”.
A fi de clarificar i ordenar les definicions i conceptes 
de “Salari”, “Salari base”, “Salari global”, “Salari 
fix” i “salari variable” es proposa un redactat espe-
cífic pels articles 73 i 74.

PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLES 73 i 74 _ Proposta de redactat 
Secció II. La retribució

ARTICLE 73  - La retribució
1. Es considera retribució la remuneració que l’em-
presari lliura al treballador com a contraprestació 
dels seus serveis. 
2. No tenen consideració de retribució les propines o 
gratificacions, dineràries o no, dels clients de l’em-
presa al treballador, o de l’empresari al treballador si 
aquestes són liberalitats de l’empresa, d’acord amb 
l’article 83. 
3. La retribució pot pactar-se:
3.1 Per unitat de temps: horària, diària, setmanal, 
quinzenal o mensual. 
3.2 Per unitat d’obra: la contractació que comporti el 
pagament de la retribució per unitat d’obra s’ha de 
fer per escrit mencionant els criteris objectius per a 
la seva determinació. 
3.3 Retribució mixta: es pot pactar una retribució 
mixta per unitat de temps i per unitat d’obra, mitjan-
çant els altres conceptes retributius, però ha de fer-
se per escrit. 

ARTICLE 74 - Classes de retribució
Als efectes de la present Llei hi ha tres classes de 
retribució: fixa, variable i global. 
1.La retribució fixa : 
Es considera retribució fixa la remuneració, convin-
guda en una quantia fixa i garantida, pel lloc de tre-
ball ocupat pel treballador en l’empresa. 
La retribució fixa està composada de la retribució 
base i/o d’altres conceptes retributius. 
1.1 La retribució base és la del treball efectuat o 
d’obra corresponent a la jornada legal ordinària de 
treball, o en el cas de jornada reduïda per contracte, 
a les hores ordinàries de treball. La retribució base 
per hora no pot ser inferior al mínim legal.
1.2 Els altres conceptes retributius són les remune-
racions dineràries que vinguin a complementar, si 
s’escau, la retribució base pel pagament de la con-
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traprestació dels serveis pel lloc de treball ocupat. 
2.-La retribució variable
Es considera retribució variable la remuneració con-
vinguda en una quantia variable  per motius d’una 
causa específica i determinada lligada a la prestació 
dels serveis, com és la condició professional del tre-
ballador, el treball realitzat, així com els objectius 
fixats i/o els resultats de l’empresa.
3.-La retribució global
Es considera retribució global la remuneració com-
posada per la retribució fixa i variable.

NOTA : Tal com proposem en les consideracions gene-
rals, considerem més adient canviar “salari” per “re-
tribució” en tot l’articulat de la llei. En l’article 77 
s’hauria de modificar salari per retribució, i així  en 
tots els articles de la Llei. A efectes de la Llei, pels 
usos i costums, tant sols es  deixaria el concepte sa-
lari, quan parlem de salari mínim.
D’altra part destaquem que hem suprimit “de desem-
bre o altres mesos”  quan feia referència al que es 
considera salari variable, pel que fa a les pagues ex-
traordinàries, doncs el concepte paga de desembre no 
està generalitzat ni té tradició certa al Principat.
PLA: En l’article 73 i 74 s’accepten les propostes. El Grup 
Parlamentari Liberal afegirà que les dietes de viatges no es 
considerin com a salari. 

ARTICLE 80.3 - Lloc, temps i formalitats del pagament
El punt 3 de l’article 80  diu : “Formalitats de paga-
ment: sigui quina sigui la periodicitat del pagament, 
l’empresari ha de lliurar al treballador el butlletí de 
salari especificant individualment els diferents con-
ceptes retributius. El treballador l’ha de signar i 
l’empresari ha de conservar la còpia durant un perí-
ode mínim de tres anys.
Considerem que caldria  suprimir la signatura del 
treballador al butlletí de salari doncs es anacrònica i 
inútil en tant que acús  de rebut, donada la fórmula 
generalment acceptada de la domiciliació bancària 
del pagament del salari. 
Així mateix creiem que l’empresari només hauria de 
conservar la còpia del butlletí de salari durant un 

període màxim d’un any en lloc de tres com preveu 
l’articulat . (un any és el temps màxim reconegut per 
reclamar conceptes salarials). 
Seguint les propostes anteriors el redactat seria : 
“Formalitats de pagament: sigui quina sigui la 
periodicitat del pagament, l’empresari ha de 
lliurar al treballador el butlletí de salari especi-
ficant individualment els diferents conceptes 
retributius. L’empresari ha de conservar còpia 
durant un període mínim de un any.
PLA:  No s’accepta la nostra proposta de conservar la còpia 
del butlletí durant un any, es manté el període de tres anys 
proposat en la llei.

ARTICLE 85.7 - Extinció
En aquest punt es fa referència a l’extinció del con-
tracte en cas de força major “Una força major que 
n’impossibilitava temporalment l’activitat prèvia 
l’autorització del Departament de Treball.” Conside-
rem que caldria aclarir el procediment a seguir per 
obtenir l’autorització del Departament de Treball.
En tot cas es proposa que al marge de definir quin 
és el procediment, el Departament de Treball lliuri 
l’autorització en un termini de màxim de 48 hores. 
PLA: S’accepta defensar la proposta i marcar un termini de 
tres dies hàbils en lloc de les 48 hores que proposàvem. S’ha 
afegit a l’article 85.7 la  jubilació com a altra causa d’extinció

ARTICLE 88 - Formalitats del comiat no causal i 
del comiat per causes objectives
El segon paràgraf on diu: “El termini de preavís es 
computa a partir del dia següent a la notificació, i en 
cas de baixa mèdica el treballador o si aquest està de 
vacances, queda en suspens, i es computa la resta de 
termini que manqui a partir del moment de l’alta mè-
dica o de la reincorporació al lloc de treball.” 
Proposem  que el termini de preavís computi a partir 
del mateix moment de la seva notificació i recepció i 
no a partir del “dia següent” tal i com preveu el text.
D’altra banda considerem que caldria contemplar la 
possibilitat que l’empresari opti per substituir el ter-
mini de preavís pel pagament íntegre avançat del 
mateix, donant per resolta la relació laboral. En 
aquest sentit proposem pel segon paràgraf el redac-
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tat següent:
“El termini de preavís es computa a partir del 
moment de la seva notificació i recepció, i en 
cas de baixa mèdica el treballador o si aquest 
està de vacances, queda en suspens, i es com-
puta la resta de termini que manqui a partir del 
moment de l’alta medica o de la reincorporació 
al lloc de treball. Si l’empresari opta per substi-
tuir el temps de preavís pel pagament íntegre a 
l’avança de la totalitat del termini en el mateix 
moment de la notificació, la relació laboral que-
darà resolta definitivament en la mateixa acta 
de notificació i recepció fefaent d’aquesta.”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 90.1 i 90.4 -. Desistiment del treballador.
El Punt 1 diu : “El treballador pot desistir del con-
tracte en els casos següents:
1.- Durant el període de prova, sense necessitat de 
preavís.”
Proposem el redactat següent :
1.  a) - Durant el període de prova igual o inferior a 
un mes,  3 dies de preavís.
     b) - En els períodes de prova superiors a un mes 
per afectar a  càrrecs directius, de responsabilitat o 
tècnics, el treballador haurà de fer un preavís a l’em-
presari amb un mínim de 30 dies. 

El punt 4 diu: “En els contractes per durada indefini-
da, en arribar a l’edat de 65 anys, per jubilació mit-
jançant la comunicació corresponent a l’empresari 
sense necessitat de preavís”
 
Proposem el següent redactat: En els contractes 
de durada indefinida, en arribar a l’edat de jubi-
lació legalment establerta per la normativa de la 
Seguretat Social, amb un mes de preavís i en cas 
de càrrecs directius, de responsabilitat o tèc-
nics amb un mínim de tres mesos”.
PLA: S’accepta defensar aquestes esmenes.

ARTICLE  92.1 i 92.8  -  Desistiment justificat del 
treballador

En el punt 1, cal  que en la llei de Seguretat i Higiene 
en el treball es defineixi clarament el concepte de 
“risc superior a l’estricte”.

Al final de últim paràgraf del punt 8 on diu:”....o bé 
exigir el reintegrament a l’empresa....” considerem 
que seria adient substituir “reintegrament” per rein-
corporació.  
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 94 - Quitança
El primer paràgraf diu: “Resolt el contracte, l’empre-
sari ha d’oferir d’immediat al treballador el pagament 
de tots els conceptes laborals i ho ha de reflectir en 
un document o quitança, estès per duplicat, que han 
de signar l’empresari i el treballador.” 
Proposem substituir “d’immediat” per “un termini 
màxim de tres dies”, i “conceptes laborals” per 
“conceptes retributius” quedant el redactat:

“Resolt el contracte l’empresari en el termini 
màxim de tres dies hàbils ha d’oferir al treballa-
dor el pagament  de tots els conceptes retribu-
tius i ho ha de reflectir en un document o qui-
tança, estès per duplicat, que han de signar 
l’empresari i el treballador.” 
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 97.6 – Faltes lleus
El punt 6 diu : “No comunicar a l’empresa qualsevol 
canvi de domicili”, proposem afegir al final del parà-
graf “ o dades de la Seguretat Social.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 98.4 i 98.11 – Faltes greus
El punt 4 diu: “No comunicar amb la puntualitat de-
guda les modificacions de les dades familiars a càr-
rec, que puguin afectar a l’empresa a efectes de re-
tencions fiscals o altres obligacions empresarials. La 
mala fe en aquests actes determinaria la qualifica-
ció com a falta molt greu”

Proposem suprimir del redactat “retencions fis-
cals” mantenint la resta del text.
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El punt 11 diu: “Emprar per a ús propi articles, estris 
i  peces de vestir de l’empresa, o extreure’ls de les 
seves dependències, a menys que es tingui autorit-
zació per fer-ho.” 

Considerem que caldria afegir: equips, serveis, 
quedant el redactat com segueix : “Emprar per a ús 
propi articles, equips, serveis, estris i  peces de 
vestir de l’empresa, o extreure’ls de les seves 
dependències, a menys que es tingui autoritza-
ció per fer-ho.” 
PLA: S’accepta defensar aquestes esmenes i suprimir “re-
tencions fiscals”

ARTICLE 99.4  – Faltes molts  greus
El punt 4 diu : “El robatori, furt o malversació come-
sos dins de l’empresa”

Proposem suprimir del redactat “ “dins de” quedant 
el redactat del punt 4 tal com segueix:
“4. - El robatori, furt o malversació a l’empresa” 
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 101  – Formalitats
El tercer paràgraf diu “La representació dels treba-
lladors, en aquells casos en els que n’hi hagi, haurà 
d’ésser informada per la direcció de les empreses de 
les sancions imposades per faltes molt greus”
Considerem que vist que s’ha de complir amb la for-
malitat d’informar hauria de ser per escrit, proposem 
doncs afegir “per escrit” al redactat tal com se-
gueix: 

“La representació dels treballadors, en aquells 
casos en els que n’hi hagi, haurà d’ésser informa-
da per escrit per la direcció de les empreses de 
les sancions imposades per faltes molt greus”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 102 - Prescripció
El redactat diu “Les faltes lleus prescriuran als deu 
dies; les greus, als vint, i les molt greus als seixanta 
a partir de la data en què l’empresa va tenir conei-

xement de la seva comissió, i en tot cas als sis me-
sos d’haver-se comès”.
Tenint amb compte que el treballador es pot trobar 
en període de vacances quant l’empresa prengui co-
neixement de la comissió de una falta proposem 
canviar els terminis de prescripció tal com es preveu 
en redactat següent:

Les faltes lleus prescriuran als vint dies, les 
greus, als quaranta dies i les molt greus als no-
ranta a partir de la data en que l’empresa va 
tenir coneixement de la seva comissió, i en tot 
cas a l’any d’haver-se comès.
PLA: No s’accepta aquesta esmena.

ARTICLE 104 – Delegats de personal
El primer paràgraf diu: La representació dels treba-
lladors a l’empresa que tingui vint o més treballadors 
correspon als delegats de personal.”
Considerem que caldria afegir “centre de treball” tal 
i com segueix: 

“La representació dels treballadors a l’empresa 
o centre de treball que tingui vint o més treba-
lladors correspon als delegats de personal”.

D’altra banda, tal i com està redactat l’article es pot 
donar el cas que en centres de treball, on el nombre 
de treballadors sigui inferior a 20, no tinguin dret a 
cap representació i s’ha de tenir en compte que els 
delegats de personal, també ho són en matèria de 
seguretat i salut en el treball.

En matèria de seguretat i salut en treball, l’eficàcia ens 
diria que els delegats de personal haurien de ser per 
centre de treball. (Ex. hotels, construcció, tallers...).

Les competències i facultats del comitè de seguretat 
parla també d’“Empreses o Centres de Treball”.

Atenent a la legislació de referència- en aquest cas 
l’espanyola- és poc viable establir representacions 
dels treballadors tant sols per empresa llevat que 
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s’incrementi notablement el nombre de delegats a 
escollir doncs es donaran situacions complexes en 
empreses de 100 o més treballadors on 2, 3 o 4 de-
legats representaran situacions molt desiguals se-
gons la problemàtica dels centres de treball disper-
sos o amb activitats matisadament diferents (Ex.: 
actualment comerç i tallers de reparació de vehi-
cles). 

També cal valorar el fet que aquests delegats ho si-
guin també pels temes de seguretat i salut laboral i 
constituiran els Comitès de Seguretat i Salut Laboral 
en la part representativa dels empleats.

En aquest sentit proposem afegir al final del redactat 
actual el següent redactat:

“La representació dels treballadors serà per 
Empresa o Centre de Treball. En el cas que la 
natura de la activitat de l’empresa o la seva es-
tructura organitzativa en centres de treball, 
quedi per sota dels mínims establerts, es podrà 
disposar d’una representació dels treballadors a 
nivell d’empresa en la mateixa proporció esta-
blerta en aquest mateix article.”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 105.2  i 105.5 – a) –  Competències
El punt 2 diu: “Emetre informe, en el termini de quin-
ze dies, amb caràcter previ a l’execució per part de 
l’empresari de les decisions que aquest  adopti so-
bre reduccions de jornada, trasllats, plans de forma-
ció, implantació o revisió de sistemes d’organització 
i de control de treball.”
Proposem afegir “d’àmbit col·lectiu”, tal com se-
gueix 

“Emetre informe en el termini de quinze dies 
amb caràcter previ a l’execució per part de l’em-
presari de les decisions d’àmbit col·lectiu que 
aquest adopti sobre reduccions de jornada, 
trasllats, plans de formació, implantació o revi-
sió de sistemes d’organització i de control de 

treball.”

L’apartat a) del punt 5 diu:  “vigilància del compli-
ment de la legislació laboral, de Seguretat Social i 
d’ocupació, formulant en el seu cas, les accions per-
tinents davant l’empresari i els organismes adminis-
tratius o jurisdiccionals competents”.

Proposem suprimir “.i d’ocupació quedant el se-
güent redactat: “vigilància del compliment de la 
legislació laboral, i de la Seguretat Social, for-
mulant en el seu cas, les accions pertinents da-
vant l’empresari i els organismes administratius 
o jurisdiccionals competents”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 106.2  – Capacitat i sigil professional 
En l’apartat 2 s’enumeren tots els punts de l’Article 
105 ( del 1r al 5è) Considerem que vist que es fa 
referència a tots els punts seria adient substituir 
l’enumeració de tots els punts i fer referència única-
ment a tot l’article 105.

Substituint “competències ressenyades en els apar-
tats 1r, 2n,3r,4t i 5è de l’article anterior” per “com-
petències ressenyades en l’article 105”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 108– Promoció d’eleccions i mandat 
electoral 
El primer apartat diu: “Podran promoure eleccions a 
delegats de personal, els treballadors de cada cen-
tre de treball”.
Considerem que caldria afegir al final del redactat : 
“sempre que prèviament n’hagin pres l’acord majo-
ritari” quedant el redactat :
“Podran promoure eleccions a delegats de per-
sonal, els treballadors de cada centre empresa 
o de treball, sempre que  prèviament n’hagin 
pres l’acord majoritari”.

Al final del segon paràgraf diu: “El departament de 
treball exposarà públicament els preavisos presen-
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tats i facilitarà còpia a les organitzacions de treba-
lladors que ho sol·licitin ”.
Considerem que caldria afegir “ legalment constituï-
des” tal com segueix : 

“El departament de treball exposarà pública-
ment els preavisos presentats i facilitarà còpia a 
les organitzacions de treballadors, legalment 
constituïdes, que ho sol·licitin ”.

Considerem convenient algunes precisions en aquest 
article, per tant proposem afegir al final del darrer 
paràgraf en punt i apart el redactat següent 

“A efectes electorals es considera centre de tre-
ball la unitat productiva amb  organització espe-
cífica, que sigui donada d’alta com a tal davant 
l’autoritat laboral.
A les empreses que per les característiques de 
la seva activitat laboral i organització existeixen 
centres de treball de caire temporal, podran te-
nir lloc eleccions en els mateixos si la tempora-
litat és superior a dos anys, si bé s’haurà de co-
municar al Departament de Treball la seva 
desaparició per tal de que es derivin els efectes 
pertinents”.
PLA: S’accepta l’esmena amb la transacció següent: es fixa 
l’exigència mínima per a la promoció d’eleccions a la petició 
de 1/3 de la totalitat de la plantilla. La resta de l’esmena 
proposada no s’accepta exceptuant la darrera part de l’es-
mena a l’article on s’accepta suprimir la frase “que sigui 
donada d’alta con a tal davant l’autoritat laboral”.
L’últim apartat “A les empreses ...... Pertinents” s’accepta 
íntegrament.

ARTICLE 111 – Mesa electoral
El primer apartat diu: “A l’empresa o centre de tre-
ball es constituirà una mesa electoral per cada col-
legi de dos-cents cinquanta treballadors electors o 
fracció”.
Proposem substituir “dos-cents cinquanta treballa-
dors” per “cent cinquanta treballadors” quedant 
el següent redactat: “A l’empresa o centre de tre-
ball es constituirà una mesa electoral per cada 

cent cinquanta treballadors electors o fracció”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 115.1  i 115.4  - Definicions
El punt 1 diu : “Per conveni col·lectiu de treball s’en-
tén un acord negociat i atorgat entre treballadors i 
empresaris i determina i fixa disposicions sobre to-
tes les condicions laborals en un o diversos sectors 
d’activitat.”

Considerem que seria convenient suprimir “en un o” 
vist que entenem que podria donar lloc a confusió o 
dualitat amb l’enunciat del Conveni col·lectiu secto-
rial Art. 115.2 En aquest sentit proposem el següent 
redactat:

“Per conveni col·lectiu de treball s’entén l’acord ne-
gociat i atorgat entre treballadors i empresaris que 
determina i fixa disposicions sobre totes les condi-
cions laborals en diversos sectors d’activitat”. 

El punt 4 diu: “Per acord d’empresa, s’entén un 
acord negociat entre l’empresari i la representació 
legal dels treballadors a nivell de l’empresa, d’un 
establiment o grup d’establiments.”
Considerem que caldria clarificar i afegir al redactat 
“ Conveni o acord col·lectiu” tal com segueix :

“Per conveni o acord col·lectiu d’empresa s’entén un 
acord negociat entre l’empresari i la representació 
legal dels treballadors a nivell de l’empresa, d’un 
establiment o grup d’establiments.”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

CAPÍTOL II .- Negociació dels convenis col·lectius 
i acords col·lectius, 

Considerem adient afegir al títol del Capítol II “de 
treball i sector” 
quedant el títol del Capítol II :  

CAPÍTOL II.-  Negociació dels convenis col·lectius 
i acords col·lectius de treball i sector”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.
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ARTICLE  120  - Capacitat jurídica per poder ne-
gociar i obligar-se amb un conveni col·lectiu o 
acord col·lectiu.
Referent al títol de l’article considerem que caldria 
afegir  “de Treball o sectorial o bé amb un acord 
col·lectiu de Treball” quedant el títol de l’Article 
120 tal com segueix: Article 120 -“ Capacitat jurí-
dica per poder negociar i obligar-se amb un 
conveni o acord col·lectiu de Treball o sectorial, 
o bé amb un acord col·lectiu de Treball”
PLA: No s’accepta el 15% proposat però si incloure les pa-
raules: “de l’àmbit afectat pel conveni.”

ARTICLE 121 - Composició de la comissió nego-
ciadora
El segon paràgraf diu: “En els convenis d’empresa, 
cap part tindrà més de tres representants. En els 
d’àmbit superior a l’empresa, no hi haurà més de 
quatre representants per banda”.
(La referència al nombre de representants en els 
convenis d’empresa es trasllada per coherència a 
l’article 134 que parla d’aquest punt específica-
ment).
En aquest sentit proposem el següent redactat:
“En els convenis col·lectius de treball o sector i 
en els acords col·lectius de treball no hi haurà 
més de quatre representants per banda”.
PLA: Es pren en consideració i s’estudiarà incloure l’esmena 
prèvia consulta.

ARTICLE 133 – Comissió partietària 
En el títol on diu: “Comissió Partietaria”,  hauria de 
dir “Comissió Paritària”.
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

ARTICLE 134.2 - Exercici del dret dels treballa-
dors a negociar a nivell de l’empresa
En l’apartat 2 el text  diu: “ Els convenis i acords 
col·lectius  d’empresa o de grup d’empreses es ne-
gocien i s’atorguen entre l’empresari o els seus re-
presentants i els delegats de personal i en el seu 
defecte, les organitzacions de treballadors represen-
tatives en el sector d’activitat al qual pertany l’em-

presa o grup d’empreses. Pel que fa el conveni o 
l’acord de grup, la negociació, les organitzacions de 
treballadors representatives poden designar un o va-
ris coordinadors del grup escollits entre els delegats 
de personal del grup d’empreses, mandatats per a 
negociar i atorgar el conveni o l’acord de grup”.

Proposem el següent redactat: “Els convenis o 
acords col·lectius d’empresa o grup d’empreses 
es negocien i s’atorguen entre l’empresari o els 
seus representants i els delegats de personal. 
Pel que fa a la negociació del conveni o l’acord 
de grup d’empreses, el conjunt de delegats de 
personal de les empreses integrants del grup 
poden designar un o varis fins a un màxim de 
quatre coordinadors del grup, escollits entre els 
delegats de personal del grup d’empreses, man-
datats per a negociar i atorgar el conveni o 
l’acord de grup.

Per tal de clarificar i definir la consideració de Grup 
de Empreses proposem afegir el següent redactat: 
A tal l’efecte es considerarà grup d’empreses quan 
es donin qualsevol de les següents circumstàncies:

•	Caixa	única,	patrimoni	únic	o	confusió	del	Patri-
moni Social.
•	 Actuació	 en	 referència	 a	 tercers	 sota	 aparença	
externa unitària.
•	Prestació	successiva	o	simultània	per	a	 les	Em-
preses del Grup.
•	Direcció	única.
PLA: Esmena acceptada.

ARTICLE 135 - Composició de la delegació nego-
ciadora.
En aquest article proposem un nou redactat:
En les negociacions a nivell d’empresa, la dele-
gació dels treballadors la formaran el delegat o 
delegats dels treballadors amb el límit de l’arti-
cle 121. L’empresa nomenarà tants represen-
tants com tingui la delegació dels treballadors. 
El temps emprat en les negociacions es remune-
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rarà com a temps de treball ordinari. En les em-
preses que només tinguin un representant, po-
drà ampliar-se fins a dos, ocupant aquesta 
segona plaça el segon treballador més votat a 
les anteriors eleccions. 
PLA: Esmena parcialment acceptada : el darrer paràgraf 
queda redactat així: “podrà ampliar-se fins a tres ocupant-
se la segona i tercera plaça per la via de l’article 136 (man-
datats)”.

ARTICLE 137 - Adaptació d’un acord d’empresa 
per part  de treballadors mandatats.
L’apartat 1 diu: “L’acord d’empresa signat per un treba-
llador mandatat ha d’haver estat aprovat pels assalari-
ats de l’empresa a la majoria dels vots expressats”.

Proposem el següent redactat: “L’acord d’empresa 
signat per un treballador mandatat ha d’haver 
estat aprovat pels assalariats de l’empresa a la 
majoria dels components de la totalitat de la 
plantilla de treballadors fixes en votació lliure i 
secreta” (tal i com indica l’article 136 apartat 2).
PLA: S’accepta l’esmena amb la transacció següent: que-
dant el redactat “l’acord d’empresa sigui aprovat com a mí-
nim per més del 50% de la plantilla de l’empresa”.

ARTICLE 139 -  Efectes dels convenis o acords 
d’empresa amb convenis col·lectius o convenis 
col·lectius sectorials
El text diu “ El conveni o acord d’empresa pot adap-
tar les disposicions dels convenis col·lectius........ 
s’han d’ajustar a aquests darrers.”
Proposem: afegir al final del paràgraf el següent re-
dactat: 

“En qualsevol cas el criteri d’aplicació per l’aco-
lliment a la condició de conveni o acord més 
beneficiós haurà de valorar-se pel seu conjunt o 
totalitat i no en funció d’una part del conveni o 
acord invocat”
PLA: S’accepta defensar aquesta esmena.

Disposició derogatòria única
El text diu: “Queden derogades totes les disposici-

ons anteriors a  aquest Codi en allò que hi siguin 
contràries.”

Considerem que les disposicions o normatives que 
continuïn vigents desprès de l’aprovació d’aquest 
Codi, seria convenient incloure-les en la present llei 
a fi de disposar de tota la legislació vigent de forma 
unificada en una sola llei.

Segons la nostra informació les disposicions deroga-
tòries contingudes als Reglaments o Lleis Laborals 
són les següents :

Normativa laboral:
1.- Decret sobre el contracte de treball. (1974).
2.- Reglament laboral. (1980).
3.- Llei sobre el contracte de treball. (2003).

Disposicions derogatòries:
1.- El Reglament laboral (1980) disposava: “(...) de-
rogades totes les disposicions anteriors contràries a 
les del present reglament.”
2.- La Llei sobre el contracte de treball (2003), va 
derogar el següent:
- “derogades totes les disposicions anteriors en allò 
que hi siguin contràries”.
- Deroga el Decret de 1974.
- Deroga els títols  II a VII i IX, article 56, a) b) del 
Reglament laboral i les seves modificacions successives. 
3.- La Llei qualificada d’immigració (2002), va dero-
gar el títol VIII (“Del treball dels estrangers”) i el títol 
X (“Sancions”) del Reglament laboral de 1980.

Disposicions vigents en matèria laboral:
1.- Títol XI “Condicions de seguretat i higiene en el 
treball”, del Reglament laboral (1980).
2.- Llei sobre el contracte de Treball (2003).

Sol·licitem doncs que les Disposicions vigents s’in-
cloguin el l’articulat del present Codi de Relacions 
Laborals.
PLA: S’estudiarà veient la conveniència d’incorporar parcial 
o totalment la nostra esmena.
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Disposició final
El redactat diu : “El present Codi entrarà en vigor als 
tres mesos de la seva publicació al Butlletí Oficial 
del Principat d’Andorra”
Considerem  que en vista dels canvis que suposarà 
tant pels empresaris com per als treballadors seria 
convenient que el codi entrés en vigor al cap de “sis 
mesos” de la seva aprovació i no als “tres mesos” 
com preveu el redactat actual.
En aquest sentit proposem el següent redactat :

“El present Codi entrarà en vigor als sis mesos 
de la seva publicació al Butlletí Oficial del Prin-
cipat d’Andorra.”
PLA: No s’accepta aquesta esmena.

ANNEX III
PROPOSTES D’ESMENA SOBRE L’AVANT-
PROJECTE DE LLEI DE SEGURETAT I SA-
LUT EN EL TREBALL

Article 3. Definicions 
5. Responsable de seguretat i salut
En l’apartat 5 del mateix Art. 3, es parla del “Res-
ponsable de seguretat i salut”. 

Donada la possible connotació de la paraula, i que 
subsidiàriament es pot repercutir en determinats ca-
sos a l’empresari, considerem que fora millor parlar 
de “Encarregat de ....”, o fins i tot “treballador desig-
nat per....”, com fa la legislació espanyola, i evitar la 
paraula “responsable”.

Per altra banda, i en aquesta mateixa definició es 
restringeix la intervenció d’aquest responsable als 
“sinistres amb lesions”, a tota la resta de la llei es 
parla de “danys”, i no només de lesions. Creiem més 
encertat l’ús de danys, ja que és més ampli que le-
sions, i si bé tota lesió és un dany, no necessària-
ment un dany ha de produir una lesió.

PLA: S’accepta  modificar  el text en el sentit que proposem 
PS: Els representants de la CEA manifesten al PS que les 
nostres esmenes no són polítiques, ni volem obviar la segu-
retat i la salut en el treball, que són necessaris. Entenem que 
és una Llei imprescindible però  hem d’intentar que sigui 
aplicable sobre tot des del punt de vista de la salut dels nos-
tres treballadors. 

Manifestem que la Llei espanyola es va aplicar l’any 95, hi ha 
estat modificada en part amb reglaments que l’han enriquit. 
Això fa que amb els cinc anys que tardarem a aplicar-la al 
Principat, suposarà 18 anys de decalatge. 

Destaquem també que no tenim cultura de serveis de super-
visió ni de formació en la matèria. 

A part a diferència d’Espanya, Andorra no hi ha mútues, no 
existeixen al país aquestes entitats que supervisen i donin 
servei en la prevenció de la salut i la seguretat. 

Insistim en que aquest text es una còpia de la Llei Espanyola, 
però que s’ha suprimit el Títol II que defineix quines són les 
funcions en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball, 
reglamenta l’actuació, la coordinació i la supervisió dels orga-
nismes, i la participació dels empresaris i els treballadors. 

D’aquest títol es desprèn tot el desplegament posterior de la llei.

Manifestem la necessitat de la creació de l’Institut Nacional 
de Seguretat i Salut en el Treball, òrgan sense el qual resul-
taria de molt difícil aplicació la llei.

La disposició transitòria diu que a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les empreses disposaran d’un termini de cinc 
anys per l’aplicació però al mateix temps obliga a complir les 
mesures de seguretat, això representa una indefensió  per la  
manca de definició de les obligacions. Per tant, cal establir 
quines son les mesures i com s’han de complir i això només 
ho pot assumir l’administració. Cal fer prevenció però dispo-
sant de tècnics que estiguin formats i capacitats. 

7. Prevenció  
La definició diu: ”El conjunt de disposicions o me-
sures adoptades o previstes........”.  
Considerem més correcte substituir “disposicions” 
per “activitats” ja que d’aquesta forma s’eixampla el 
concepte a altres camps, estiguin “disposats” o no 
per algun tipus de norma, que també formen part de 
la prevenció. Alguns exemples podrien ser l’ensenyar 
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l’ofici o a treballar d’una determinada forma més 
segura, els manuals, fulletons i etiquetes on s’infor-
ma dels riscos d’un producte, procés o equip, l’orga-
nització, l’ordre, la neteja, etc. 
PLA: S’accepta  modificar  el text en el sentit que proposem 

9. Risc laboral greu i imminent
El redactor fa un esforç per objectivar el tema, 
però els paràmetres que fa servir són difícilment 
objectivables, ja que bàsicament estem parlant 
d’una apreciació totalment subjectiva. El que 
per a uns serà greu i imminent, per altres pot 
ser un risc normal i assumible. Tal i com està 
redactat l’apartat 9 s’han de donar dues circum-
stàncies:

a) Que sigui probable racionalment i que es ma-
terialitzi en un futur immediat.

b) Que pugui causar un dany greu per a la salut 
dels treballadors.

En el primer apartat parla de probabilitat (en la defi-
nició de risc es parla de “possibilitat”), però tot i ser 
un concepte matemàticament mesurable, no ens 
diu el grau d’aquesta probabilitat, ja que entén que 
és “racionalment” (1%, 50%, 99%?).

En segon lloc parla d’immediatesa (¿com es mesu-
ra?, ¿Quin temps és acceptable o no acceptable? 

Per últim, es parla de dany greu per a la salut dels 
treballadors, sense que tampoc es doni cap parà-
metre de medició. Es sabut que fins i tot entre pro-
fessionals, hi ha fortes divergències. Mentre uns 
prenen la gravetat com a perill vital, altres parlen de 
pèrdues anatòmiques irreparables, i altres de dura-
da de baixa...
PLA: Proposem suprimir tot el paràgraf i posar la definició de 
greu i imminent, i s’accepta estudiar la proposta

10. Danys derivats del treball
PLA: S’ha afegit un nou apartat  en el qual es defineix acci-
dent de treball i malaltia professional. 

Article 7. Principis de l’activitat preventiva
La conflictivitat que podria generar l’aplicació 
d’aquest article en el referit al punt 1 apartat e) 
recomanen suprimir íntegrament l’apartat e) del 
punt 1.
PLA: Accepten suprimir aquest apartat.

Al punt 3 a la segona línia cal substituir les paraules 
“Consultes amb” per “informació als”, doncs no ha 
de derivar-se de la paraula consulta la connotació 
d’haver d’obtenir l’acord previ.
PLA: Accepten canviar: “consultes amb” per “informació a 
els....”.

Al punt 5: Proposem suprimir íntegrament el redac-
tat, doncs no el recull cap de les legislacions dels 
països de l’entorn per raons òbvies de generació de 
conflicte en la seva aplicació en virtut del què s’en-
tengui per “períodes de descans en funció dels riscs 
majors o menors que pugui generar l’activitat” i qui-
na interpretació i aplicació se’n pugui fer sense cri-
teris objectivables.
PLA: No accepten suprimir-lo, però des de la CEA insistirem 
ja que això no existeix en cap país del nostre entorn. 

Article 8. Planificació de l’activitat preventiva i 
avaluació dels riscs
Sembla existir una certa contradicció entre els apar-
tats 1 i 2 d’aquest article, on a partir d’una avaluació 
inicial s’estableix que aquesta es revisarà o actualit-
zarà  quan canviïn les  condicions de treball o es 
produeixi un dany per a la salut.

Es proposa, a més, suprimir l’apartat 3, on diu: “ 
Avaluar de manera contínua.....” els riscos per a la 
seguretat i salut dels treballadors.
PLA: Accepten suprimir l’apartat 3 d’aquest article.

Article 10. Obligacions de les empreses concur-
rents en un centre de treball.
En l’apartat 2 c) d’aquest article es dóna com a mit-
jà de coordinació preferent la designació d’una o 
més persones encarregades de la coordinació d’ac-
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tivitats preventives. Vindria a ser una figura semblant 
a la que en altres legislacions es defineix com a “re-
curs preventiu”, però amb la diferència que aquí no 
es defineix cap característica, especialment a nivell 
de formació, que hagin de complir aquestes perso-
nes. Amb la legislació comparada s’exigeix pels co-
ordinadors i recursos preventius, una formació míni-
ma, o bé específica de prevenció, tant pel 
coneixement que pugui tenir dels treballs a coordi-
nar o fins i tot per la seva posició jeràrquica dins de  
l’empresa. 
PLA: S’accepta estudiar aquesta esmena. 

Article 13. Funcions dels serveis de prevenció i 
protecció
Suposem que per omissió, en la relació de funcions 
i activitats preventives, no es fa esment de la Vigi-
lància de la Salut, essent com és un puntal bàsic 
dels serveis de prevenció moderns integrats, on 
s’actua sempre coordinadament.
PLA: S’accepta afegir un nou apartat que faci esment de “la 
vigilància de la salut”.

Article 14. Modalitats organitzatives dels serveis 
de prevenció.- 
En general en tot l’article no es té en compte l’espe-
cificitat de la Vigilància de la Salut, ja que en totes 
les modalitats organitzatives, excepte la de servei de 
prevenció propi, o la de servei de prevenció aliè, 
l’empresari o els treballadors no poden assumir 
aquesta funció, però si que han de coordinar-se amb 
el Servei extern que els hi presti. 

A més ajudaria a clarificar la situació la substitució 
del text íntegre del punt 3 per: Servei de prevenció 
aliè. Si l’empresari considerés que les modalitats 
organitzatives descrites en els punts 1 i 2 d’aquest 
article no són adients. Per tal d’assegurar i garantir 
les activitats de prevenció i protecció a la seva em-
presa haurà de recórrer a empreses de prevenció 
especialitzades i acreditades per tal que les duguin 
a terme”. I suprimir l’apartat  c) com ja es reafirmarà 
més endavant al comentar el sistema d’acreditació 

dels SPA..

1. Assumpció personal pel propi empresari
S’hauria de concretar què passa amb les activitats 
preventives que per algun motiu no pot assumir el 
propi empresari, i que a banda la Vigilància de la 
Salut, acostumen a ser activitats molt especialitza-
des (determinades avaluacions de productes quí-
mics o processos industrials, medicions higièniques, 
riscos psicosocials, et.).

2. Designació de treballadors
També aquí s’hauria de substituir la paraula “res-
ponsables” per encarregats, o qualsevol altre sinò-
nim, per descarregar la funció de qualsevol connota-
ció de responsabilitat jurídica. Si en general als 
països del nostre entorn ja resulta difícil normalment 
trobar treballadors que vulguin assumir aquesta fun-
ció, si el càrrec implica connotacions de responsabi-
litat, mes enllà de la de qualsevol treballador, encara 
serà més difícil trobar-lo.
A l’igual que en el cas anterior, també s’hauria de 
concretar què s’ha de fer amb les disciplines o acti-
vitats que els treballadors designats no poden assu-
mir, sigui per manca de coneixements, o per falta 
d’aparells o equips de medició, o per qualsevol altre 
motiu.

En aquest mateix apartat, i al fixar normativament el 
nombre de treballadors designats únicament pel vo-
lum de treballadors de l’empresa, es produeixen al-
gunes incongruències:

a) No es fa esment ni de la activitat de l’empresa, 
(no és el mateix un comerç que una constructora), ni 
a la gravetat dels riscos, (en una obra o  fàbrica, els 
riscos són molt més greus i freqüents que en una 
oficina), ni del nombre de centres de treball, (no és 
el mateix un sol comerç que 10 comerços repartits 
per diverses poblacions). Si a l’empresari se li exigia 
com a condició per assumir, que “habitualment” es-
tigui en el centre de treball, sembla que el nivell 
d’exigència hauria d’ésser com a mínim similar pel 
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treballador designat.

b) El fet de donar un escalat tancat de persones, 
sembla no ser compatible amb la filosofia expressa-
da en molts altres apartats de la mateixa llei, on diu 
que en cada empresa s’empraran “els mitjans ne-
cessaris”.

c) Un treballador designat, pot ocupar-se de la pre-
venció d’empreses de fins a 50 treballadors, mentre 
que un empresari, que pot tenir més coneixement de 
l’empresa i dels seus riscos, i que se suposa que pot 
emprar més mitjans que el treballador, només pot 
portar empreses de menys de 10 treballadors.

3. Servei de prevenció aliè
Una primera observació important, és que amb l’ac-
tual redactat, l’empresari només pot recórrer a un 
servei de prevenció aliè, si els seus mitjans són in-
suficients, mentre que en altres Lleis Europees, l’op-
ció de “externalitzar”  total o parcialment les activi-
tats preventives, és una opció totalment voluntària 
que exerceix i decideix l’empresa.

Per altra banda, el fet que s’incloguin en aquest ex-
tensíssim article 14 dels requisits i procediments per 
acreditar les empreses de prevenció, i abans d’en-
trar en el seu contingut, que deixem per més enda-
vant, presenta alguns inconvenients:
a) S’inclouen en un article destinat a l’empresa sobre 
les formes com pot organitzar el seu propi sistema de 
prevenció, tot un reguitzell de formalitats que ha de 
complir una altra empresa i que haurien de ser un 
tema entre les empreses de SPA, i l’administració.

b) Aquesta mateixa extensió i prolixitat en les condi-
cions d’acreditació, anul·la o deixa en segon terme 
altres aspectes que sí haurien d’estar inclosos en 
aquest apartat, i que no es contemplen enlloc més 
de la llei, com són:

1.- Aspectes contractuals d’aquesta concertació de 
l’empresa amb un SPA, especialment amb el que 

pot significar de transferència d’una certa res-
ponsabilitat de l’empresari front als propis treba-
lladors o a l’Administració.

2.- Activitats i modalitats que es concerten, i quina 
part  i a través de qui, haurà de completar o por-
tar a terme la pròpia empresa.

3.- Forma mínima com s’haurà de prestar el servei 
perquè sigui equiparable a quan s’utilitzen mit-
jans propis, i homologable per a les administraci-
ons laborals, sanitàries i sobretot de justícia.

c) Qualsevol mínima modificació en el procés d’acre-
ditació, exigirà la modificació d’una llei, el que pot 
significar una burocràcia excessiva, front a l’agilitat 
que una tipificació legislativa externa a la llei, i de 
menor rang, podria suposar.

Sistema d’acreditació dels SPA
Com s’ha dit anteriorment creiem que hauria de ser 
objecte d’una legislació o reglamentació separada 
on es concretessin:

Sistema d’acreditació i homologació. En part recollit 
a l’art. 14 actual.

Requisits mínims exigibles per a l’homologació.

Concreció dels mitjans humans, especialment amb 
Vigilància de la salut, que han de tenir les empreses 
que actuïn com a SPA.

Instal·lacions, mitjans materials i laboratoris i enti-
tats externes especialitzades que les empreses han 
d’acreditar per aquelles anàlisis, estudis o diagnòs-
tics que els sobrepassin.

Documentació mínima i continguts a lliurar per part 
d’aquestes empreses de SPA, a l’empresa que les 
ha contractades i a l’administració.

Donades les característiques del nostre país, l’apar-
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tat  c d’aquest article 14  que incompatibilitza qual-
sevol empresa a rebre els serveis d’un SPA si manté 
algun vincle amb ella suposa una dificultat sobrea-
fegida a la creació d’aquests SPA tenint en compte 
la complexitat de la  trama empresarial amb grups 
estructurats multisectorials. A més és a l’Adminis-
tració a qui  li correspon garantir la qualitat i l’aplica-
ció estricta de les lleis no a una norma preventiva- 
limitativa.

4.  Control del servei de prevenció propi 
Creiem que aquest apartat, a més de la majoria 
d’inconcrecions que s’han assenyalat en els apar-
tats d’assumpció per a l’empresari i de treballadors 
designats, hauria de concretar:

a) Necessitat o no que determinades empreses el 
constitueixin.

b) Terminis per a constituir-los.

c) Integració o no, i terminis, dels possibles serveis 
de prevenció propis existents en algunes empreses 
grans.

d) Organització, i situació dels SPP en l’organigrama 
de l’empresa.

e) Possibles incompatibilitats dels seus components 
amb altres funcions productives.
f) Instal·lacions, mitjans humans i tècnics, dedica-
ció, etc.

g) Subcontractació i/o transferència de determina-
des activitats o part d’elles, a empreses externes, 
homologades o no.

h) Relacions amb les administracions, protocols a 
aplicar, documentació interna i externa a generar, 
etc., etc.

i) Possibilitat o no de mancomunar-se total o parcial 
per donar un millor i més racional servei.

PLA: S’accepta introduir una part de la nostra demanda - 
S’estudiarà l’esmena sobre el servei de prevenció aliè i el 
servei de prevenció propi. 

Article 16. Organització de primers auxilis, lluita 
contra incendis, evacuació i actuacions en su-
pòsits de risc greu i imminent
Com a comentari general, creiem que els tres pri-
mers apartats: primers auxilis, lluita contra incendis 
i evacuació, necessiten o bé en aquest mateix article 
o en norma a banda, un desenvolupament molt més 
extens i concret, i que quedi reflectit en un docu-
ment on es defineixin les accions a emprendre en 
cada cas, les persones encarregades de portar-les a 
terme i els mitjans que cada empresa ha de tenir, o 
com a mínim (cas de lluita contra incendis i evacu-
ació), la validesa i/o homologació o no de normes 
dictades per altres departaments per locals públics, 
hostaleria, hospitals, etc., i que de no contemplar-se 
aquí, poden produir conflictes i redundàncies que 
d’alguna forma s’haurien de coordinar. Aquest docu-
ment al que es denomina també Pla d’emergència 
ha de ser publicat i conegut per la totalitat de treba-
lladors.

Pel que fa al risc greu i imminent, i a banda de les 
consideracions fetes en l’apartat de definicions, cre-
iem oportú fer notar:

a) La utilització en l’apartat 3 d’aquest article, de la 
paraula “el treballador té l’obligació” en comptes de 
“té el dret...”, sembla inapropiada i/o fins i tot con-
tradictòria amb el paràgraf c) anterior, on se li dema-
na al treballador que “adopti les mesures necessàri-
es per evitar....”, el risc greu i imminent. Per exemple 
en una fuita violenta de gas o trencada de canonada, 
per l’apartat c) se li demana al treballador que tan-
qui la clau de pas, i en canvi en l’apartat 3 se li diu 
que té l’obligació d’allunyar-se.
b) En el mateix apartat tres, s’afegeix al risc greu i 
imminent, el qualificatiu “.... i que no pugui evitar-
se”. En bona lògica prevencionista, difícilment tro-
baríem un risc “que no pugui evitar-se”, però es que 
en les circumstàncies en què normalment s’han de 
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prendre aquestes decisions, i fins que després són 
objecte d’estudi i investigació per part d’experts, di-
fícilment ningú està en condicions d’avaluar fins a 
quin punt un risc és raonablement evitable o no, i 
per tant lligar la correcció de l’actuació d’un treballa-
dor a una característica tant difícil d’avaluar en pocs 
instants, pot ser problemàtic.

c) Per últim, i donada la subjectivitat que la percep-
ció del risc té, seria convenient establir un primer 
mecanisme d’actuació o d’abandonament del lloc 
de treball, que en poques hores (desitjablement 
menys de 24), hagués de ser validat per l’autoritat 
laboral Inspectora, o per algun expert propi o aliè. El 
procés podria ser similar al descrit en l’article 40 per 
quant el risc greu i imminent el tipifica directament 
un inspector de treball, però amb uns terminis més 
curts dels allí assenyalats.
PLA: S’accepta defensar aquesta proposta d’esmena.

Article 18. Delegats dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el treball
Tot i ser una figura cabdal en el sistema preventiu de 
les empreses, la seva regulació és totalment insufi-
cient, i no es parla gens de qüestions cabdals com:

a) Competències i facultats que el càrrec comporta.
b)  Deure de confidencialitat.
c) Coordinació i representativitat en el cas de con-
currència de varies empreses en un centre.

Sembla que com a mínim, haurien de tenir a títol 
individual, totes aquelles facultats, drets i deures 
que l’article 20 fixa per a ells, quan actuen corpora-
tivament com a Comitè de Seguretat i Salut. Caldria 
també resoldre la contradicció en el nombre mínim 
de treballadors per centre  de treball que en el Codi 
de Relacions Laborals es de 20  i aquí es fixa en 25 
(Art.18 punt 2).
PLA: S’accepta defensar aquesta proposta d’esmena.

Article 19. Comitè de seguretat i salut
Al formar part del comitè tots els delegats de perso-

nal, sembla que pugui existir una certa tendència a 
“barrejar” els temes i facilitar la tendència a conver-
tir temes purament laborals en temes de Seguretat i 
Salut, la qual cosa pot fer perdre una part de la seva 
paritat, ja que mentre la representació dels treballa-
dors és sempre la mateixa, la de l’empresari només 
és especialista en temes de prevenció, no laborals. 
Així, un conflicte d’horari, fàcilment omés pot derivar 
en un problema de prevenció, el qual reduirà osten-
siblement la seva solució.

Quant al règim de funcionament creiem que inde-
pendentment que el propi comitè les fixi, s’haurien 
de concretar uns mínims de reunions anuals.
PLA: Han modificat l’apartat 3 substituint: reunir-se “periò-
dicament” per: com a mínim un cop cada tres mesos.  

Article 21. Drets d’informació, consulta i partici-
pació dels treballadors
En l’Art. 21, apartat b), segon paràgraf, és diu literal-
ment “a la llista i els informes previstos en els apar-
tats 3, 4 i 5 de l’article 17”, i l’Art. 17 només te els 
apartats 1, 2 i 3.

Es recomanable que l’adopció de la modalitat orga-
nitzativa SPA, SPP o altra per l’empresari sigui infor-
mada i no consultada. També indueix a conflicte de 
grau competencial en l’apartat a) del punt 2 de con-
sulta i participació la paraula “equilibrada” que cal-
dria suprimir. L’apartat b) d’aquest punt 2 en cohe-
rència al comentari esmena fet abans cal suprimir 
íntegrament el seu tercer paràgraf referent a l’adop-
ció de la modalitat organitzativa.
PLA: S’accepta defensar aquesta proposta d’esmena.

Article 23. Formació dels treballadors
L’article no deixa prou clara la diferència entre infor-
mació i formació, la qual cosa pot donar lloc a que 
es demanin les compensacions previstes en l’apar-
tat 2 d’aquest mateix article pel simple fet d’haver 
repartit uns fullets o instruccions.

Tampoc fa distinció entre la formació sobre els ris-



AN
NE

X 

103

cos propis del lloc de treball, (torner, mecànic, admi-
nistratiu, dependent de comerç), d’aquells altres que 
poden ser generals per tots els treballadors (preven-
ció, incendis, electricitat, primers auxilis, etc.), 
d’aquell altre que es pugui precisar per raó de la 
funció dins l’organització de la prevenció a l’empre-
sa (delegats, treballadors designats, membres de 
comitè, coordinadors, etc).

Per últim i al no fixar-se ni cap durada, periodicitat 
ni mètode per establir-les, en cas de ser retribuïda o 
compensada pot donar lloc a una major demanda 
de la que és necessària en funció dels riscs.
PLA: S’accepta defensar aquesta proposta d’esmena.

Article 24.  Prevenció i protecció en relacions de 
durada determinada o de temporada i  empre-
ses de treball temporal
Per arrodonir l’últim paràgraf de l’article referent  a 
les obligacions de l’empresa de treball temporal en 
matèria de formació i vigilància de la salut, seria 
convenient afegir que l’empresa contractant ha de 
facilitar a l’ETT, l’avaluació i els documents neces-
saris dels llocs de treball sobre els quals ha de for-
mar o donar l’aptitud mèdica.
PLA: S’accepta defensar aquesta proposta d’esmena.

Capítol III. Protecció dels Treballadors especial-
ment sensibles a determinats riscs
Com a mesura general, i donada la conflictivitat que 
ha generat i poden generar les situacions transitòries 
o sobrevingudes d’aquest apartat, seria bo, si la le-
gislació general del país no ho preveu, establir o do-
nar pautes de com s’han de resoldre aquestes situ-
acions, sigui derivant-les cap el règim d’assegurança 
o beédonant-los-hi alguna sortida, però en tot cas 
que estigui prevista.

Article 26. Protecció de la maternitat.
A banda de l’observació general anterior, entenem 
que falta definir qui diu si el lloc de treball pot influ-
ir negativament en la mare o en el fetus, ja que és en 
aquest sentit on acostuma a haver la major conflic-

tivitat entre les apreciacions de l’avaluació de risc, 
feta normalment per tècnics i per una embarassada 
tipus, i les apreciacions dels ginecòlegs particulars o 
del SAAS.

Davant la discrepància, a vegades s’agafa la opció 
més conservadora per part de l’autoritat laboral, i 
això fa que es produeixin alguns abusos.
PLA: Sol·licitem que sigui acreditat mèdicament perquè no 
pugui influir de manera negativa. S’estudiarà 

TÍTOL II RESPONSABILITAT I RÈGIM ADMINISTRA-
TIU SANCIONADOR
Capítol I. Infraccions i responsabilitats
Article 31. Responsabilitats
Apartat 3. Sembla existir una certa contradicció en-
tre el principi de “non bis in idem” que recull aquest 
paràgraf, i l’afirmació que es fa en el preàmbul on 
s’afirma que “..., la responsabilitat de les empreses, 
que es administrativa però compatible amb la res-
ponsabilitat penal i amb la civil pels danys i perjudi-
cis derivats de l’ incompliment, i es configura ....,”.

En general, en les descripcions que es fan de les 
diferents infraccions no s’acoten les obligacions o es 
posen en relació a algun article, amb el qual es con-
verteixen en generalitats difícilment mesurables, i 
per tant subjectes a un alt grau de subjectivitat.

No es preveuen infraccions per a les empreses que 
es dediquen a serveis de prevenció aliens, deixant 
així en desempara les empreses que es veuen afec-
tades per un incompliment o un mal compliment de 
les activitats concertades, ja que l’únic recurs que li 
queda es el de repetir contra aquestes empreses, el 
que a vegades pot resultar problemàtic.
PLA: No s’accepta aquesta proposta d’esmena.

Capítol II Sancions

Article 38. Criteris de graduació de les sancions
Trobem a faltar el que es valori, a més de les que ja 
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s’enumeren:
La gravetat dels danys produïts o que es podien 
produir, i
La inobservança dels requeriments, recomanaci-
ons o advertiments de la inspecció, dels serveis 
de prevenció o d’altres elements organitzatius, 
interns o externs a l’empresa.

Article 39 - Prescripció
En principi, el termini d’un any per infraccions greus 
i molt greus que poden implicar diversos recursos i 
comprovacions, sembla una mica curt.
PLA: S’accepta defensar les esmenes dels articles 38 i 39.

Article 40. El Servei d’inspecció de treball
Independentment que aquest organisme de l’admi-
nistració, en la seva normativa pròpia pugui tenir 
assignades altres funcions, el limitar aquí les seves 
funcions a la comprovació de la documentació, a la 
detecció de riscos greus i imminents i a la facultat 
sancionadora, sembla que sigui desaprofitar un ins-
trument que pot ser cabdal en la prevenció. Entre 
altres trobem a faltar:

a) Assessorar a empreses i treballadors sobre temes 
de normativa de prevenció.

b) Fer informes i meritacions per jutjats en casos 
d’accidents o malalties del treball.

c) Encapçalar les investigacions i primeres actuaci-
ons en accidents molt greus i/o mortals.

d) Inspeccionar, supervisar i si cal,  sancionar, les 
actuacions dels serveis de prevenció aliens.

D’altra banda sigui per ella mateixa o bé per delega-
ció,  els departaments de sanitat o treball haurien de 
supervisar també, respectant les seves particulari-
tats, les actuacions d’empreses i serveis de preven-
ció amb temes de Vigilància de la Salut.
Atenent a aquesta amplitud de funcions seria molt 
convenient la creació de L’INSTITUT NACIONAL DE 
LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL on inte-
grant esforços de diferents ministeris, departaments 
i inspeccions i de la pròpia CASS es podrien desen-

volupar totes les funcions aquí descrites no contem-
plades en l’avantprojecte però essencials per a 
l’aplicació eficaç d’aquesta llei, així com les acredi-
tacions dels  SPP i SPA qualificacions d’activitats i/
empreses, formació, etc......

En cas de que s’inclogués en la llei la creació 
d’aquest Institut en el Capítol I article 4, apartat a) 
desprès del punt i apart caldria afegir-hi:

“A tal efecte el Govern crearà l’Institut Nacional 
de Seguretat i Salut en el Treball”.
L’Institut Nacional de la Seguretat i Salut en el 
Treball es l’òrgan tècnic assessor del Govern, 
dels empresaris i  dels delegats dels treballa-
dors en matèria de Seguretat i Salut en el Tre-
ball, en la formulació de Polítiques de prevenció, 
en matèria de seguretat i Salut en el Treball, que 
té també com a missió l’anàlisi i estudi de les 
condicions de seguretat i salut en el treball així 
com la formació, la promoció i recolzament a la 
millora de les mateixes.

L’Institut tindrà les següents funcions:
a) Assessorament en l’elaboració de la normativa le-

gal i en el desenvolupament de la normalització 
que permeti la implementació de l’articulat previst 
en la present llei diferit en la seva implementació 
en el termini de cinc anys (disposició transitòria).

b) Promoció i realització d’activitats de formació, 
informació, investigació, estudi i divulgació en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

c) Recolzament tècnic i col·laboració amb la Inspec-
ció de Treball en l’acompliment de la seva funció 
de vigilància i control.

d) Participar recolzant tècnicament el Departament 
de Treball en el procés d’acreditació de les Em-
preses especialitzades que desitgin actuar com a 
Serveis de Prevenció Aliens.

e) Orientar i assessorar Empresaris i Delegats dels 
Treballadors en matèria de Seguretat i Salut La-
boral en tots aquells aspectes que permetin as-
segurar la implementació de la present Llei amb 



AN
NE

X 

105

les diferents modalitats organitzatives dels ser-
veis de prevenció establerts en l’article 14, se-
gons les necessitats específiques de cada em-
presa.

Classificació de les funcions i nivells de qualifi-
cació per a desenvolupar activitats preventives

Sobre aquests nivells de qualificació, i en allò refe-
rent a la formació, s’hauria de determinar qui els pot 
impartir, i la seva validesa actual.

També la possible homologació amb titulacions ob-
tingudes en altres països de l’entorn.

Funcions de nivell bàsic
No es contempla el bàsic de 50 hores mínim regulat 
als països del nostre entorn, amb el qual s’exigeix el 
mateix a un bàsic per exercir al comerç que per fer-
ho a la construcció.

El certificat  ha d’estar emès per un servei de pre-
venció

Funcions de nivell mitjà
Es redueix la durada estàndard de la legislació de 
referència europea en 90 hores, i pot ser emesa pel 
propi servei de prevenció al que s’ha de incorporar

Funcions de nivell superior
A l’igual que en els casos anteriors, es redueix subs-
tancialment de 600 a 280 hores,  i no es parla d’ho-
mologacions amb altres països. 

Si tenim en compte que es demana una experiència 
mínima de 5 anys, ens podem trobar que a l’entrada 
en vigor de la llei, no es disposi de cap tècnic de ni-
vell superior.

Per últim, no s’ha d’oblidar que aquestes titulacions 
emeses per serveis de prevenció i homologades per 
treball, en el cas de la legislació espanyola -aquí de 
referència- eren unes titulacions transitòries que 

complien un doble motiu:
Fer front provisionalment a la demanda de tàctics en 
el moment de l’entrada en vigor de la llei al 1995, i 
donar temps a les autoritats acadèmiques a estruc-
turar-se i posar en marxa els estudis i titulacions per 
cobrir aquestes necessitats.

Avui, en la majoria de països de l’entorn aquestes 
situacions estan resoltes, (es disposa d’estudis im-
partits per universitats i escoles tècniques), i fins i 
tot algunes titulacions, estan ja abolides (tècnic mit-
jà), amb la qual cos caldria replantejar-se tot el que 
fa referència a la titulació.

D’altra banda, i si bé en la llei es parla dels professi-
onals de Vigilància de la Salut, en cap moment s’es-
menten els títols exigibles ni la seva preparació.

És per tot el descrit, que pensem que cal fer un re-
plantejament profund d’aquest avantprojecte l’abast 
del qual a nivell de treballadors, empreses i país és 
molt transcendent, i per tant, creiem que no cal pre-
cipitar esdeveniments accelerant el procés d’apro-
vació d’una llei que caldrà aplicar amb cura, prote-
gint la salut  dels treballadors i la  productivitat 
segura de les empreses andorranes. Creiem que 
aquesta llei és del tot imprescindible però també 
que hem d’assegurar la seva viabilitat i aplicabilitat.
Creiem que cal definir els tres nivells de professionals i es-
tablir-ho per reglament. 

COMENTARIS JURÍDICS A L’AVANTPROJECTE DE 
LLEI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (qües-
tió procedimental)

ARTICLE 14. MODALITATS ORGANITZATIVES DELS 
SERVEIS DE PREVENCIÓ

Qüestió prèvia:
En la legislació comparada que s’ha pogut estudiar 
sobre seguretat i salut (o higiene) en el treball de 
països del nostre entorn, s’ha pogut destacar una 
diferència cabdal en relació a la normativa que s’es-
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tà estudiant per aprovar a Andorra.

La norma general és que l’Estat crea un organisme 
oficial responsable en la matèria que esdevé el ga-
rant del compliment i execució de la normativa.

Al projecte de Llei es defineixen a l’article 4 les ac-
tuacions de Govern, que es limiten a la promoció de 
la prevenció, al vetllar pel compliment de la norma-
tiva amb els seus serveis de vigilància i control i a 
sancionar els incompliments.

Aquesta concreció de les actuacions de Govern im-
plica que la resta d’actuacions i la responsabilitat es 
trasllada als empresaris, i en part als treballadors, 
preveient-ne les sancions pels incompliments d’uns 
i altres, però sense esdevenir el motor i garantia de 
la protecció de la seguretat i salut en el treball, que 
ha de ser la fi principal de la norma.
 
Es dicta una normativa que no tan sols trasllada di-
rectament el cost de la protecció de la seguretat i 
salut en el treball als empresaris, sinó que a més, 
els hi imposa la gestió i responsabilitat de la matè-
ria, sense que l’Estat garanteixi altra cosa que san-
cionar els incompliments.

L’article 14.3. Modalitats organitzatives dels ser-
veis de prevenció.
La llei, en no preveure la creació d’un organisme ofi-
cial encarregat de promoure, vetllar i garantir la se-
guretat i salut en el treball, estableix el procediment 
regulador que han de complir les empreses especi-
alitzades en serveis de prevenció.

Si partim de la base elemental que l’obtenció de l’au-
torització prèvia del Govern per a dedicar-se a la pre-
venció ha d’implicar forçosament que aquesta empre-
sa no existeixi o no desenvolupi aquesta activitat, el 
procediment establert és realment incongruent. 

Ja en l’apartat a) s’exigeix com a requisit, “Disposar 
de l’organització, les instal·lacions, el personal o pro-

fessionals contractats i els equips necessaris per a 
dur a terme, d’una manera adequada, l’activitat pre-
ventiva que hagin concertat, tenint en compte el ti-
pus, l’extensió i la freqüència dels serveis preventius 
que han de desenvolupar i la ubicació dels centres 
de treball en els quals han de tenir activitat.”

Això vol dir, que una empresa que no existeix i per 
tant no té personalitat jurídica, o que no té autoritza-
ció per desenvolupar una activitat determinada, no 
solament pot negociar i contractar amb clients l’ac-
tivitat futura de prevenció, sinó que a més ha de 
gaudir de totes les instal·lacions i ha de contractar el 
personal adequat, malgrat és condició “sine qua 
non” per poder contractar, que l’empresa estigui do-
nada d’alta a la CASS, cosa que només poden fer 
empreses amb autorització d’obertura de comerç.

Per acabar de complicar-ho, una empresa que es vol 
crear de bell nou, abans de ser autoritzada a treba-
llar en una activitat determinada, ja ha de saber en 
quins llocs l’exercirà, el que implica saber quins cli-
ents tindrà abans d’iniciar la seva activitat.

Com es pot “concertar” l’activitat preventiva abans 
d’existir i/o abans de ser autoritzat a exercir-la?
 
Tot seguit s’estableixen els mínims que han de com-
plir les empreses especialitzades.
Comença per tractar la qualificació necessària dels 
professionals contractats (abans d’obtenir l’autorit-
zació), referint-se a l’annex 2 de la llei. En l’annex, 
s’estableix que un dels requisits a complir per qui 
vulgui exercir funcions de nivell bàsic (punt 4), es 
“acreditar-hi una experiència no inferior a dos anys 
dins una empresa”.

Si parlem de les empreses que es vulguin dedicar a 
aquesta activitat quan la llei sigui d’aplicació, qui 
podrà acreditar aquesta experiència prèvia ?  Com 
es pot obtenir la certificació acreditativa de tenir la 
formació per part d’una empresa que tingui capaci-
tat per desenvolupar aquestes activitats si encara no 
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n’hi ha cap quan es demana l’autorització?

En les funcions de nivell mitjà, per definició amb un 
contingut més important que les de nivell bàsic, no 
s’exigeix experiència en empresa (sorprenent), i no-
més cal una certificació conforme es té la formació 
requerida que s’ha de lliurar “ des d’una entitat amb 
capacitat per desenvolupar aquestes activitats”.

Quan es tracta de funcions de nivell superior s’exi-
geix tenir titulació universitària i una experiència de 
cinc anys en la matèria impartida.
Això implica d’entrada, que la persona titulada uni-
versitària en la matèria ha de ser andorrana o es-
trangera que compleixi amb el decret d’exercici de 
professions lliberals (20 anys de residència).

Com pot tenir algú que compleixi aquest requisits 
experiència de cinc anys en la matèria impartida 
quan estem parlant de la regulació de una matèria 
que fins ara no ha existit a Andorra ?

I en el cas que aquesta experiència s’hagi pogut as-
solir a l’estranger, i que la certifiqui “una entitat amb 
capacitat per desenvolupar aquestes activitats”, es 
reconeixerà aquest certificat estranger? quins requi-
sits haurà de reunir aquesta empresa? es reconeixe-
ran els certificats de qualsevol país?

Ara entrem en l’apartat b) dels requisits sol·licitats. 

S’ha de constituir una garantia (AVAL) –en majúscu-
les-, que cobreixi la seva eventual responsabilitat. 

Que a una empresa que no existeix o que no hagi estat 
autoritzada a exercir una activitat se li demani un aval, 
que estant en majúscules nomes pot ser un aval ban-
cari, ja supera els límits del que pot ser raonable. 
D’aquest AVAL no es diu ni a favor de qui ha de ser, 
ni quin és el text o redactat que defineixi les condi-
cions del mateix ni de la seva execució, ni la quanti-
tat que ha de garantir.

El punt c) estableix que les empreses de prevenció 
no han de mantenir amb les empreses concertades 
(ja són concertades abans de tenir autorització ?), 
cap vincle comercial, financer o de qualsevol altra 
mena diferents de l’activitat preventiva que hagin de 
dur a terme, que puguin afectar la independència i 
influir en el resultat de les activitats preventives. 

Qui estableix els vincles que poden influir ? qui ho 
determina ?  Pot una entitat bancària que hagi con-
cedit un préstec a una persona física o jurídica per 
crear l’empresa, contractar-la per a que desenvolupi 
els seus serveis de prevenció?

En el punt d) s’estableix que s’ha “d’obtenir l’aprova-
ció del Ministeri de salut pel que fa als aspectes 
sanitaris”.
Quins són aquests aspectes? Estan definits?
Al punt e) es diu “obtenir l’acreditació del Departament 
de Treball”.. amb els tràmits i requisits següents:

- Presentació de sol·licitud raonada adjuntant un 
projecte en el que es faci constar:

o Aspectes bàsics de l’activitat preventiva que es 
pretén desenvolupar (res a dir), previsió del nom-
bre d’empreses i volum de treballadors on té ca-
pacitat per estendre l’activitat preventiva (com es 
pot preveure això, si depèn de molts factors que 
no es dominen, com per exemple la quantitat 
d’empreses que s’acreditin?)

o Previsió de la dotació de personal ...i qualificació 
professional (dependrà de l’evolució de l’activitat 
de l’empresa en el futur).

o Compromís de sotscriure una pòlissa d’assegu-
rança per un import mínim de 900.000 euros (i 
l’aval per a què servia ? totes les empreses han 
de portar el mateix import de forma independent 
a les empreses i treballadors que hi assisteixin?)

Complint amb aquests requisits el Departament de 
Treball (que tot sigui dit pertany al Ministeri de Justí-
cia i Interior), remetrà còpia al Ministeri de Salut per 
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a la comprovació i aprovació del compliment dels 
requisits sanitaris (els que no han estat definits).
 
Un cop rebuda la decisió (s’hauria de dir l’aprovació, 
ja que si la decisió fos negativa el procediment no ha 
de seguir), el Departament de Treball ha de “resoldre 
provisionalment” en “el termini d’un mes” sobre 
l’acceptació o denegació. Si no es resol en aquest 
termini s’entendrà desestimada la petició.

Vol dir això que havent fet tot el que es demana per 
sol·licitar l’acreditació, es pot denegar per silenci ad-
ministratiu en el transcurs d’un mes?

Per quina raó es rebaixa el termini de silenci admi-
nistratiu de dos mesos que s’estableix en l’article 40 
del Codi de l’Administració 
Si ens remetem a la regulació genèrica del silenci ad-
ministratiu del Codi de l’Administració, per molt que 
es digui que malgrat s’hagi exhaurit el termini de silen-
ci administratiu, el Govern pot dictar resolució estima-
tòria, cal recordar que el termini per interposar recurs, 
en qualsevol de les seves fases, és de tretze dies. Si 
esperem a que el Govern resolgui, transcorregut 
aquest termini (cosa que succeeix moltes vegades), se 
situa a l’administrat en greu indefensió.

Si s’ha produït la “autorització provisional”, per tal 
que pugui tenir eficàcia, està subordinada a l’efecti-
va realització del projecte en el termini d’un mes, 
havent de comunicar-ho al Departament de Treball 
amb les dades i els documents següents:

- Dades d’identificació legals (quines ? autorització 
provisional ? constitució de societat ? autorització de 
comerç ?)
- Contractes amb el personal amb menció de la qua-
lificació professional (com pot contractar en ferm 
una empresa que nomes gaudeix d’autorització pro-
visional ? quin professional signarà un contracte de 
treball amb una empresa en situació de provisiona-
litat ?)
- Situació de les instal·lacions (poc important ja que la 

prevenció es fa majoritàriament a casa dels clients)
- Pòlissa d’assegurança contractada

Si no s’acredita la realització del projecte l’autoritza-
ció provisional es considera caducada.

Feta la comunicació, “el Departament de Treball, si 
s’escau, remetrà còpia de la sol·licitud i del projecte 
al Ministeri de Salut amb la finalitat de comprovar el 
compliment dels requisits de caràcter sanitari que 
preveu el projecte.

“A la vista dels informes rebuts, el Departament de 
Treball, ha de dictar resolució que ratifiqui o rectifi-
qui l’autorització provisional en el termini de dos 
mesos”.

No s’especifica a la norma a quin nivell s’inicia el 
procediment, si en la sol·licitud de constitució d’una 
societat que vulgui tenir com a objecte social la pre-
venció de la seguretat i salut en el treball, o si s’inicia 
al sol·licitar l’obertura de comerç.

Si s’aplica el primer criteri, és del tot irreal i impossi-
ble complir amb terminis i condicions.

Si és en el segon estem en el mateix cas o pitjor. Tot 
inici d’activitat s’ha de sol·licitar al Ministeri d’Eco-
nomia, encarregat del departament de comerç.

Quan s’ha de fer aquesta sol·licitud en el cas de la 
matèria que regula la llei? . Abans d’obtenir l’autorit-
zació del departament de treball ? O després de dita 
autorització provisional ? O potser a la vegada ? 

Com es pot contractar amb futurs clients o amb tre-
balladors sense disposar de Registre de Comerç prè-
viament?

Finalment, en el punt 4 de l’article 14 s’estableix que 
“les empreses que tinguin un servei de prevenció 
propi han de realitzar un control extern per part 
d’empreses homologades en prevenció cada 5 anys 
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amb l’objectiu de comprovar com s’ha fet l’avaluació 
inicial i les periòdiques, analitzant els resultats. Les 
persones que realitzin aquest control no poden tenir 
cap vincle amb l’empresa.”

Abans s’establia que les empreses de prevenció no 
podien tenir vincles comercials, financers, etc amb 
les empreses a les quals prestin serveis. En aquest 
article s’estén la limitació a les persones que realit-
zin el control, però segueix sense definir el concepte 
de vincle que sigui d’aplicació a aquesta llei.

Ser client o proveïdor de serveis i/o mercaderies es 
tenir vincles amb l’empresa?

Tenir un familiar treballant a l’empresa implica tenir 
vincles amb la mateixa?

En resum, la regulació de les condicions i procedi-
ment per tal d’obtenir l’autorització per a realitzar 
tasques de prevenció s’ha de tornar a formular nova-
ment, amb uns terminis i procediments més realis-
tes, coordinats amb les competències del Ministeri 
d’Economia pel que fa referència a autorització d’ac-
tivitats, per evitar disfuncions, i generar les garanties 
suficients i la seguretat jurídica dels administrats.


