
El sector de moviment de terres, es troba a 3-4
mesos per tal que els dos actuals abocadors, Maià
i Comallempla, s’hagin de tancar degut a les
adverses condicions climàtiques. Ens tornem a
trobar davant una situació, que malauradament ja
hem sofert, i que si no es gestiona amb rapidesa
(doncs condicionar un abocador de terres es un
projecte que requereix de mesos de treball),
provocarà que algunes empreses del sector es
tornin a trobar amb dificultats financeres, degut
a la impossibilitat de treballar, donada la manca de

llocs on abocar les terres que generen les obres
dels nostres clients.

Ens trobem doncs, davant una situació, en que als
politics gairebé no els queda temps per tal de trobar
una solució a les terres i pedres que es generen
durant l’hivern, però cal que tant Govern com
Comuns, solucionin les seves diferencies i trobin
una solució pels hiverns. Del contrari, ens
trobarem, de nou, davant una situació caòtica,
situació que ja han sofert tant empresaris, com els

treballadors i el país, i per
tant, creguem, que hauria
d’esser una prioritat pels
politics, sobre tot  pel fet
que el sector representa
més del 20% dels salaris
que es generen al país.
Si el passat es un referent
pel futur, es clar que
tornarem a trobar-nos
davant una situació de
crisi al sector, però
esperem que en aquest
cas, el passat s’aprofiti i
trobem entre politics i
empresaris una “taula
d’entesa” per trobar
aquesta solució que eviti
tornar a aturar el sector
a l’hivern. ■
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CANVIS EN LA LLEI DE CONTRACTACIO PUBLICA

Des de l’Associació de Contractistes d’Obres
d’Andorra, saludem al Ministeri de Finances pel
projecte de modificació de la llei de Contractació
Pública. Des de l’Associació, fa anys que demanem
es tinguin en compte les
mancances de l’actual llei,
les quals generen la
majoria de la conflictivitat
a les obres, al no atribuir
c o r r e c t a m e n t  l e s
responsabilitats a les
parts que corresponen.
Cada part ha d’esser feta
responsable de les
tasques que l i  son
intrínseques sense eludir
a i x í  l e s  s e v e s
responsabilitats, doncs
això causaria, tal com avui
p a s s a ,  u n a  a l t a
conflictivitat en la gestió
i execució dels projectes.

Cap llei de contractació, juntament amb els seus
reglaments respectius, no es verdaderament
efectiva a l’hora de regular la conflictivitat en els
projectes, si no pren cura, com a mínim, dels
següents aspectes:

1. Cada part que intervé a l’obra, ha de tenir les
seves responsabilitats ben definides, quedant
aquestes dins del que la seva tasca representa,
sobre tot per part del contractista i del director
d’obra: Contractista responsable de construir, i
Director d’Obra de dirigir i donar les ordres al
contractista per executar l’obra.  Per altra part,
cal deixar clares i ben definides les penalitzacions
a cadascuna de les parts, no sols parlar de les
penalitzacions contra el contractista: si no son
clares les maneres de aplicar-les generarà
conflictivitat addicional.

2. Les obres que surtin de la Administració han
d’esser executables, o sigui,  que el contractista
rebi una obra en la qual un cop adjudicada ja pot
començar a treballar sense haver de esperar per
permisos ulteriors

3. S’ha de tenir una revisió de preus verdaderament
efectiva, al igual que a les altres legislacions
Europees.

Si el projecte no te en compte aquests punts i
alguns d’altres, que avui en dia la actual llei no
regula eficientment, aquest projecte de llei no estarà
a l’alçada per tal d’ajudar a reduir la conflictivitat
entre les parts intervinents a les obres. ■

PROJECTE DE LLEI DE SEGURETAT E HIGIENE

El Ministeri d’Interior està a punt de treure la futura
llei de Seguretat e Higiene, una llei que molt
acertadament des del Ministeri, s’ha demanat els
comentaris de tots els sectors implicats, tant des
del sector Sindical, com Empresarial.

Des de l’Associació de Contractistes d’Obres
d’Andorra, estem totalment d’acord en el
desenvolupament d’aquesta futura llei, que hauria
de permetre incentivar tant a empresaris com
treballadors a l’hora de prendre les mesures adients
a la feina. No es tracta sols de tenir la llei i aplicar-
la, però sobre tot de provocar un canvi cultural a
l’hora de treballar, tant per part de l’empresari
com del treballador.

Tots els tècnics en seguretat e higiene Europeus,
estan d’acord en que es cabdal desenvolupar
aquesta cultura de treball que eviti els accidents,
ja que la llei per si mateixa no generarà la reducció
en accidents que tots desitgem. L’empresari es
responsable legalment i administrativament, de
proveir als treballadors de totes les eines  i



coneixements per tal de reduir els riscs a la feina.
Però també es el treballador qui ha de seguir
aquests consells i utilitzar el material: el treballador
ha d’esser fet responsable administrativament en
utilitzar el material que es fica a la seva disposició i
seguir les normes de seguretat de l’empresa.

Andorra disposa a diferencia de tots els països Europeus
(i aquí rau la nostra particularitat que hem de tenir en
compte en la futura llei) d’un % altíssim  dels nostres
treballadors que no son nacionals, i a més d’una altíssima
rotació laboral que provoca que es fa difícil desenvolupar
aquesta cultura de la seguretat e higiene en els
treballadors, a menys que tal com proposen els tècnics
a tots els països Europeus, es facin també els
treballadors responsables de complir amb l’ús apropiat
del material que l’empresari fica a disposició així com
de seguir les ordres dels superiors de l’empresa. Aquest
concepte cabdal, la corresponsabilitat, o sigui, que
existeixi tant la responsabilitat de l’empresari, que la
té, però també dels treballadors, que també la tenen,
es el que ha de permetre a Andorra arribar més
ràpidament a nivells inferiors de accidentalitat, ja que
pel sol fet de tenir una nova llei, no significa que es
reduiran els accidents, com molt be saben a Espanya,
on la llei ja fa anys que funciona i els accidents segueixen
creixent.

La corresponsabilitat dins de la futura llei, introduint la
responsabilitat administrativa del treballador, es una
necessitat si pretenem realment reduir els nivells
d’accidentalitat al país, del contrari, la llei per si mateixa
no ajudarà gaire a reduir aquesta accidentalitat.■

PROJECTE DE LLEI DE LLIBERTAT SINDICAL

Des de l’Associació de Contractistes
d’Obres d’Andorra, veiem amb bons ulls
el desenvolupament de lleis que donin
un marc legal de referència estable per
a les negociacions entre empresaris i
treballadors, doncs aquestes lleis ens
permetran arribar a acords més estables
amb els nostres treballadors, així com
duradors i per tant beneficiosos pel conjunt
del sector.

El sector no creu que la forma de l’actual
text de projecte de llei de llibertat Sindical
sigui la més idònia, doncs sota la forma

present, l’únic representant vàlid per representar als
treballadors serien els representants associats a
Sindicats, i no els treballadors de dins de l’empresa
que hagin estat escollits pels treballadors a traves de
eleccions democràtiques.

Així, per posar un exemple, si es reunissin els treballadors
de l’empresa i arribessin a un acord per tal de negociar
amb l’empresari, aquest acord no seria vàlid en el cas
que no fossin els treballadors afiliats a un Sindicat. Els
Sindicats no son els representants dels treballadors
del país, sols dels que hi estan afiliats.

L’Associació esta d’acord en que els Sindicats puguin
exercir les seves funcions, però sempre dins de la
representativitat que els donarà el presentar-se a les
eleccions dins les empreses, per esdevenir els
representants dels treballadors si així es determina,
essent aquestes eleccions obertes tant a treballadors
Sindicats com no Sindicats, i que sigui així la lliure
elecció dels treballadors dins les empreses, que escullin
els seus legítims representants.

Cal fer notar que adaptar lleis d’altres països Europeus,
en especial quan son definides per països grans amb
economies diversificades, aquestes lleis no creguem
que siguin totalment aplicables al cas Andorrà, doncs
probablement crearem dificultats en una economia com
la nostra, tant dependent de 3 sectors econòmics, i
amb períodes tant pronunciats de crisi com de bonança
econòmica. Andorra necessita tenir cura de la seva
particularitat social i econòmica, i adoptar les lleis d’altres
països pel simple fet que s’espera de nosaltres, no
dota al país de les millors eines de flexibilitat per afrontar
el difícil futur que ens espera els propers anys. Andorra
es un país sobirà capaç de tirar endavant lleis adaptades
a les seves necessitats i particularitats.■
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Andorgrues
Crta. Dels Cortals 7 Encamp
Apesa
C./ de la Vena 1, Baixos Encamp
Auxini s.a.
Carrer Prat de la Creu 85  1,2 Andorra la Vella
Capicsa
C./ els Marginets 7, 4 ,4 Andorra la Vella
Ceacsa
C/ Prat de la Creu 92,   3 Andorra la Vella
Cevalls
C/ Prat de la Creu 92,   3 Andorra la Vella
Coansa
Ed. Prat Oques Esc"C" Desp 501 Escaldes Engordany
Coima
Edifici l'Alcacia La Massana
Consitech
C./ la Valireta 9   Baixos Encamp
Construccions A.  Naudí
Urb. La Clota Verda Ordino
Construccions Baixench
C./ de la Mosquera 5 Encamp
Construccions Bringueret
Xalet Pascol 1-B La Massana
Construccions Bujes
C./ Prat de la Creu 87,  1,1 Andorra la Vella
Construccions Calvet
Avd. Meritxell 91 Andorra la Vella
Construccions Calvó Alta Muntanya
Ed. Edelweis, Crta General Soldeu-Canillo
Construccions Campos
C./ Maria Pla 32 Andorra la Vella
Construccions Carracedo
Avd. Fiter i Rossell 70,  2 Escaldes Engordany
Construccions Duró
C./ d'Os Aixovall-Sant Julià
Construccions Endari
C./ Roureda de Sansa 11, 1,1 Andorra la Vella
Construccions Entrimo
C./ Prat de la Creu 96,  1,1 Andorra la Vella
Construccions Filloy
Antic camí Ral 22 Andorra la Vella
Construccions Flora
Avd. Carlemany 67  1ª1º Escaldes Engordany

Construccions Gojim
Crta. Engolasters, Ed. Sant Miquel 21, 1ª B Escaldes Engordany
Construccions Jogar
Urb. La Clota Ed Noguer 1 Baixos Ordino
Construccions Lessui
Avd. Sant Antoni La Massana
Construccions Loan
C./ de Fontaneda 10 Sant Julià
Construccions Mariné
Parc de la Mola 8 Escaldes Engordany
Construccions Modernes
Avd. Carlemany 117, pis 2, B Escaldes Engordany
Construccions Mossella
C./ Sant Miquel 2 Encamp
Construccions Nuñez
C. Engolasters 18  baixos Encamp
Construccions Pacific
Avd. Co-Princep Episcopal 88-90  Desp. 5 Encamp
Construccions Pujal
C./ de Loria 1 Sant Julià
Construccions Purroy
Avd. Princep Benlloch 79 Andorra la Vella
Construccions Quiles
Avd. Santa Coloma 33,  4,4 Andorra la Vella
Construccions Rius
Avd. Co-Princep Francés 9, 2ª,2ª Encamp
Construccions Roca
Avd. de Rouillac 19 Les Bons-Encamp
Construccions Seic
C./ Callaueta 10,  1,3 Andorra la Vella
Construccions Villaverde
Avd. del Pessebre 26,  2,1 Escaldes Engordany
Copitran
Casa Areny Aixirivall - Sant Julià
Copsa
Ed. Prat Oques Esc"C" Desp 601 Escaldes Engordany
Delta Pirineus
C. dels Escalls 7 Escaldes-Engordany
Dragasa
Crta. De la Comella 11 Andorra la Vella
Ecovalls
Hotel Nordic, Crta. General s/n El Tarter - Canillo
Empub
C./ Doctor Vilanova 9,  1,4 Andorra la Vella
Formosa
C. L'alzinaret 24 Andorra la Vella

Locubsa
C./ Sant Salvador 10, 2 Andorra la Vella
Treballs Públics Mou Terres Tobira
Avd. Princep Benlloch 43,  1º 1ª Andorra la Vella
Obres & Urbanisme
Avd. Carlemany 67  4ª 1º Escaldes Engordany
Pavand
Ed. Prat Oques Esc"C" Desp 602 Escaldes Engordany
Pidasa
Avd. d’ Enclar, 26– Ed. El Cedre, 5ª pl. Santa Coloma
Progec
C. dels Escalls 7 Escaldes Engordany
Tecsol
Avd. Co-Princep Francés 9,  1,1 Encamp
Transports Diaz
Urbanització Camp de Perot  Bloc B  3ª 2ª Sant Julià
Treballs Públics  Cortés
C./ Poplado 33 Santa Coloma
Treballs Públics  Matrac
Crtra. De la Rabasa 2, entresol 2ª Sant Julià
Treballs Públics Armengol
Ed. Santa Caterina  Crta. Ordino La Massana
Treballs Públics Cauba
Ed. Pasturé Vila-Encamp
Treballs Públics Ciansa
Zona Industrial Teixido nau 1, local 1 La Massana
Treballs Públics Jareño
Avd. Fiter i Rossell 66 Escaldes Engordany
Treballs Publics la Coma
Avd. Sant Joan de Caselles Ed. cal escriba Canillo
Treballs Públics Miquel Baró
Crta. De Nagol 31 Sant Julià
Treballs Públics Montané
Baixada del Molí 45 Andorra la Vella
Treballs Públics Vazquez
C./ Poplado 37 Santa Coloma
Treballs Públics Vidal Mils
Ctra. Engolasters, Escaldes Parc, Casa 2 Escaldes Engordany
Treballs Públics Vinyal
Urbanitzacio Sant Miquel d'Engolasters 40 Escaldes Engordany
Trebisa
Avd. Co-Princep Frances 106 Encamp
Unifor
Carrer de la Constitució, Ed. Salita Parc C Escaldes Engordany
Urcosa
C/ dels barrers 21 Santa Coloma
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