
 

  
 

 

NOTA DE PREMSA 

El teixit empresarial i comercial del Pas de la Casa quantificarà les pèrdues 

econòmiques i presentarà dilluns a Govern- conjuntament amb la CEA i la Cambra 

de Comerç- propostes de solució al tancament de la RN-22. 

La Sala d’actes del Comú d’Encamp al Pas de la Casa ha quedat petita. 120 

persones, entre ciutadania, empresariat i sector comercial han participat activament 

de la reunió convocada per la CEA i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 

d’Andorra, en motiu del tancament de la RN-22. En el decurs de la reunió, s’han 

posat sobre la taula els principals neguits i s’han pres tot un seguit de decisions. 

La primera, i més important, és que els representants dels diferents sectors 

econòmics del Pas de la Casa, es reuniran de nou dilluns al matí amb la CEA i la 

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, per tal d’acabar de consensuar les 

propostes que es faran arribar a l’executiu, en una reunió prevista dilluns a les cinc 

de la tarda. 

En segon lloc, es vol quantificar l’impacte econòmic del tancament de la carretera 

RN-22, per tal de poder valorar l’abast de les pèrdues i mirar de trobar la manera de 

pal·liar-les. Entre els factors que caldrà tenir en compte s’inclouen des del preu del 

lloguer dels establiments comercials, les nòmines del treballadors i treballadores, els 

temes impositius, les cotitzacions a la CASS i les pòlisses de crèdit. L’objectiu, és 

quantificar l’impacte econòmic del tancament i traslladar-ho al Govern per tal que es 

pugui donar resposta a aquesta problemàtica. 

Des de la CEA s’insisteix en la necessitat de garantir la continuïtat del Pas de la 

Casa, i es recomana a tots els comerciants que no tanquin aquests dies per no 

empitjorar la situació. 

Paral·lelament, tant la CEA com la Cambra insisteixen en la conveniència de facilitar 

la gratuïtat del Túnel d’Envalira i de buscar solucions a llarg termini com podria ser la 

construcció de la carretera de la Solana.  

Des de la CEA es constata també – de manera positiva- la feina que desenvolupa 

França a la zona afectada i l’escolta proactiva del Govern d’Andorra, així com que 

l’empresariat del Pas s’hagi unit davant l’adversitat per parlar amb una sola veu. 

Des de la CEA, es recorda que hi ha un consultori en línia gratuït per resoldre totes 

les preguntes de caire laboral. laboral@cea.ad, al que qualsevol pot fer arribar la 

seva consulta. 
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