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Mesures urgents d’activació econòmica 

 
Moltes de les mesures que s’han pres els darrers anys buscaven combatre la crisi 
econòmica. Els indicadors mostren en l’actualitat que aquestes accions no han estat prou 
efectives. El document recull una sèrie d’accions i mesures que es consideren vitals per tal 
d’iniciar una etapa orientada al creixement del PIB i crear ocupació. 
 
  
Laboral i social 

1. Adaptar a les necessitats actuals de les empreses la legislació laboral: 
• Flexibilitzar la contractació. 
• Formalitzar la representativitat dels interlocutors socials 

(Sindicats-Patronal) 
• Fomentar la negociació i la representació col·lectiva dels 

assalariats. 

• Fomentar estructuralment la formació a les empreses. 
• Institucionalitzar un organisme de representació on els agents 

socials i el Govern puguin debatre, analitzar i canalitzar 
iniciatives per a la millora constant de les relacions laborals. 
 

2. Crear les escoles de Comerç, Hoteleria i Turisme per tal de dotar al nostre país de 
professionals de nivell, abastant les especialitats necessàries en l’àmbit de la 
Formació Professional Reglada que donin sortida i ofici als joves del país, millorant 
així el nivell qualitatiu dels sector implicats. 

3. Dotar al país d’un sistema regulador de les necessitats de força de treball provinent 
de la immigració flexible, eficaç i àgil per a cada moment i circumstància (quotes 
d’immigració obertes, permanents i individualitzades) eliminant els salaris mínims 
de contractació que el propi mercat regularà. 

4. Implementar urgentment la reforma del Servei d’ocupació avui ineficaç, adaptant-lo 
a les reformes previstes en l’àmbit laboral, per tal de donar resposta eficient a les 
necessitats d’empresaris i assalariats en cada moment i conjuntura. 

5. Racionalitzar, reordenar i optimitzar la gestió dels recursos econòmics i sanitaris 
previstos en la Branca General de la CASS, prestats pel Sistema de Salut (SAAS, 
metges convencionats, .....) previ a qualsevol increment de les cotitzacions a dita 
Branca General que afectaran a Empresaris i Assalariats (fer efectives de manera 
urgent les recomanacions incloses en els darrers quatre projectes de pressupost de 
la CASS). 

6. Concretar accions en la branca de jubilació per tal d’assegurar el futur de les 
pensions (ex: endarrerir edat jubilació als 67 anys...) 
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7. Reformar urgentment la Llei de la Funció Pública amb la finalitat d’optimitzar i 
racionalitzar des de la cerca d’una major eficàcia, tots els processos administratius, 
evitant retards innecessaris i eliminant les bosses d’ineficiències. 

 

Turisme 

8. Aprovar una Llei del Turisme per tal d’evitar l’instrusisme i les males praxis i amb 
l’objectiu de garantir una qualitat de serveis en un país turístic per excel·lència. 

9. Desenvolupar l’activitat escaient perquè el casino i la resta d’activitats 
contemplades en la Llei del Joc siguin una realitat el més aviat possible. 

10. Signar el Codi Ètic de la OMT per part del govern Andorra. 

11. Facilitar els estudis de mercat i projectes difosos per la OMT, al sector privat per a 
la seva informació mitjançant el canal de la CEA. 

12. Col·laborar amb els assessors de la OMT en la elaboració de la nova llei de 
l’allotjament turístic amb l’objectiu de crear una classificació hotelera homologable 
internacionalment, que garanteixi la sostenibilitat del sector i del seu entorn, 
aportant un alt coeficient qualitatiu en la prestació dels serveis. 

13. Valorar la participació d’Andorra en algun dels projectes de la OMT Precious  
Time / Turisme de compres / 360º / Projecte de desestacionalització. 

14. Desenvolupar accions transversals d’estudis amb la col·laboració dels experts de la 
OMT i/o Fundació Themis, entre ells: 

• Un desenvolupament turístic sostenible amb l’establiment de 
mecanismes de prevenció i control que limitin el creixement 
sectorial descontrolat i no sostenible. 

• Un pla estratègic conjuntament amb els diferents actors implicats 
(institucions, sector comerç, sector receptius, sector hotels, ...).  

15. Desenvolupar el projecte presentat pel sector privat (pistes d’esquí i hotels) amb 
l’objectiu de facilitar la mobilitat interna en temporada d’hivern i de poder oferir un 
servei turístic de qualitat. 

16. Analitzar i identificar la problemàtica de l’oci nocturn a Andorra, i revisar o 
desplegar els reglaments i accions oportunes, ja sigui definint zones concretes o bé, 
entres d’altres, revisant i adaptant a les necessitats actuals, els reglaments i 
normatives reguladores de l’oci nocturn, amb l’objectiu que finalment Andorra 
pugui oferir al país i als seus visitants una real oferta d’oci nocturn. 
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Comerç 

17. Revisar i modificar els apartats poc realistes d’aplicació, a nivell de la Gestió 
Duanera, a fi de facilitar l’entrada de nous productes de promoció, les mercaderies 
en trànsit, els show-rooms, els catàlegs promocionals, atès que finalment són eines 
de treball per facilitar les vendes a escala de país. 

18. Desenvolupar conjuntament amb tots els agents implicats la homogeneïtzació d’una 
imatge comercial de país, amb una coherència i uns criteris urbanístics i estètics 
que unifiquin les zones comercials. 

19. Unificar i clarificar la senyalització de país, seguint els criteris internacionals, 
facilitant l’accés als turistes a les zones comercials, als hotels, als restaurants, a les 
zones d’interès cultural, accessos i zones d’aparcament, etc. 

20. Fomentar i comunicar Andorra com a destí esportiu d’excel·lència tot l’any, evitant 
l’estacionalització de la demanda; així doncs: 

• Potenciar i organitzar els esdeveniments esportius existents 
(copes del món, ...). 

• Potenciar i comunicar Andorra com a destinació de salut, 
dietètica, estètica, etc. Vinculant entre d’altres la natura, els 
centres de welness, clíniques d’estètica, comerç de perfumeria, 
para farmàcia, esports i moda. 
 

Espai Aeri 
21. Desenvolupar de manera urgent el marc legal en l’àmbit de l’aviació civil per tal 

que el registre d’aeronaus sigui una realitat. 
 
22. Apostar decisivament per l’Aeroport Andorra Pirineus: 

• Desenvolupar iniciatives público-privades per la millora de les 
instal·lacions des del punt de vista tècnic. 

• Implementar línies aèries regulars que comuniquin Andorra amb 
les principals capitals Europees. 

 
Noves Tecnologies 

23. Definir una plataforma de B2C (e-comerç) a nivell de País, on hi hagi una sola 
porta d’entrada per accedir a tots els productes que els comerços del País poden 
oferir, la plataforma seria entre el comerç i el client final. Perquè això funcioni cal 
posar d’acord Govern, Comerç, Serveis Financers i el sector de la logística per tal 
que el producte arribi al consumidor a qualsevol lloc del món i per suposat les 
empreses de tecnologia. 

24. Potenciar una plataforma B2A (e-administració) entre els ciutadans (residents i no 
residents) on poder fer tots el tràmits des de qualsevol dispositiu, evidentment en 
diferents idiomes. La plataforma ha de ser unificada sense distingir si el tràmit és 
de Govern, d’un Comú o de qualsevol altre entitat pública. És requisit 
indispensable que la signatura electrònica i l’intercanvi de documentació segura 
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estigui implantat. Actors implicats: Administracions, advocats i notaris i empreses 
tecnològiques. 

Infraestructures, Rehabilitació i construcció 

25. Establir com política d’estat en matèria d’obra publica d’edificació i rehabilitació 
d’edificis públics la certificació andorrana Andorra Regenera, orientant així les 
polítiques en aquesta matèria cap a la directiva europea 2010/31/UE: 

• El 31 de desembre de 2020, els edificis nous hauran de ser 
edificis de consum d’energia quasi nul. Quan l’edifici sigui 
propietat d’autoritats públiques, serà el 31 de desembre de 2018. 

• Els Estats membres formularan polítiques i adoptaran mesures 
com l’establiment d’objectius, per a estimular la transformació 
d’edificis que es reformen en edificis de consum d’energia quasi 
nul. 
 

26. Desenvolupar urgentment les infraestructures públiques de màxima necessitat per al 
desenvolupament econòmic i social del país: 

• Heliport              
• Desviament de Sant Julià de Lòria 

• Centre logístic, industrial i de serveis  
• Política nacional d’aparcaments  

• Aparcament nacional de vehicles de gran tonatge 
• Estació Nacional d’Autobusos 

 
27. Fomentar i potenciar la implantació de nous equipaments turístics com: Telefèrics, 

Parcs d’Atraccions, etc. 
 

28. Modificar els estatuts de les entitats/parapúbliques CTRASA, Andorra Telecom, 
Andorra Turisme, i FEDA, en el sentit de garantir la millor fórmula de contractació 
possible dels serveis contractables a l’interior del país. Cal conjugar la necessitat 
d’agilitat i facilitat de contractació d’aquestes entitats mitjançant el dret privat, amb 
la necessitat de complir amb la llei de contractació pública en els contractes que es 
puguin dur a terme en el nostre territori, i per empreses del país. 

29. Adaptar la Llei de contractació pública a la directiva 2014/UE. 

30. Potenciar, facilitar i ampliar el Pla Renova per estimular la rehabilitació amb 
eficiència energètica d’edificis privats. 
 

Gestió de Residus i Medi Ambient 

31. Tancar un acord immediat amb localitats dels estats veïns a fi de poder importar 
residus al CTR amb la  finalitat d’aconseguir el ple rendiment de la infraestructura. 

32. Legislar per afrontar la problemàtica de l'amiant, per tal de garantir la seguretat i 
protecció de la salut de les persones, i els treballadors que poden tractar amb aquest 
material, la protecció del medi ambient i la gestió dels residus. 
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Immigració 

33. Implementar un nou sistema de tractament i atenció dels nous ciutadans del país, 
actius i no lucratius en les diverses modalitats de residència tant a nivell dels 
serveis d’immigració com dels serveis de tràmits de Govern i Comuns, 
especialment en el tema idiomàtic, procurant establir mecanismes plurilingües, com 
de la informació rebuda des dels diferents organismes administratius a nivell de 
compliment normatiu en general i de les obligacions fiscals en particular. 

Marca Andorra 

34. Desenvolupar una estratègia de branding d’Estat per ampliar el concepte de Marca 
Andorra en la seva màxima amplitud, superant la vella estratègia destinada a la 
promoció del país únicament a nivell turístic i comercial, i presentant una nova 
proposta d’Andorra com una globalitat de serveis i oportunitats i que activi uns 
mecanismes promocionals que dotin el nostre país de la visibilitat imprescindible 
per a fer realitat el procés d’obertura econòmica. 

35. Impulsar el desenvolupament de les estadístiques necessàries que ens posicionin a 
nivell internacional i difondre-les per tots els medis a l’abast públic i privat. 

 

Seguretat Jurídica 

36. Crear els mecanismes legals pertinents per tal de dotar Andorra de la seguretat 
jurídica imprescindible i investir el nostre marc legal de la credibilitat escaient per 
tal de donar garanties d’estabilitat a nivell social, econòmic, financer i fiscal tant als 
actuals ciutadans com als  nous inversors internacionals, i tot amb la voluntat 
inequívoca de projectar Andorra com una jurisdicció de gran reputació i prestigi a 
tots els nivells i capaç de garantir una estabilitat sostinguda en el temps que li 
permeti conservar la seva competitivitat. 

POCTEFA 

37. Compartir amb el sector privat les oportunitats, els continguts i acords que es 
deriven del Programa de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra 
(POCTEFA). L’oportunitat empresarial de desenvolupar projectes transfronterers, 
amb inversions significatives de la Unió Europea, no es pot desmerèixer. 

Sostenibilitat 

38. Impulsar amb accions i recursos econòmics una taula público-privada per 
desenvolupar els nous criteris de sostenibilitat per al futur de l’economia andorrana 
i atraure nous models de negoci que impulsin el creixement econòmic. 

 

 

Aprovat per la Junta Directiva, el 21 d’octubre de 2015 


