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Tal i com ja havíem comentat en altres escrits públics,
on demanàvem una entesa nacional entre Govern i
comuns per tal de trobar una solució respecte als abo-
cadors per a l’hivern i evitar així que les empreses es
trobessin en una situació complicada, tornem a ser a
final de novembre i encara tenim una alta incertesa res-
pecte als indrets on es podran abocar les terres durant
l’hivern i respecte al seu cost.

En l’anterior tríptic, comentàvem que quedaven uns 4
mesos per trobar una solució i demanàvem que
“Govern i comuns solucionessin les seves diferències
i trobessin una solució per als hiverns”. Ara ja no
queda temps, ja que qualsevol dia pot nevar i els dos
abocadors que tenim oberts tancaran per males condi-
cions de trànsit. 

Sembla incerta l’obertura de l’abocador públic de Sant
Julià de Lòria a la Rabassa el mes de desembre, el dipò-
sit de Canillo també sembla ara incert i el d’Ordino
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pateix un destí similar. Per altra part, Govern i comuns
eviten cadascú haver de prendre una decisió que deter-
mini la manera de gestionar els dipòsits, el seu trànsit i
els preus dels abocaments, atès que, pel que fa als
abocadors privats que s’han demanat, costa força
temps obtenir els permisos pertinents i això dificulta
una possible solució privada.

No cal fer gaires comentaris respecte a la capacitat
de gestió al nostre país, quan per tercer cop consecu-
tiu ens trobem davant del mateix problema i amb les
mateixes excuses per part de les administracions a l’ho-
ra d’evitar gestionar conjuntament el problema, així com
de dificultar, a través de lleis i de manca de reglaments,
la solució per part del sector privat. 

Deixaran un altre cop els nostres administradors que
es torni a repetir el problema per tercer cop consecu-
tiu?

IGUALTAT DE CONDICIONS

La competència a Andorra és cada dia més difícil, ja que
les seves possibilitats, com succeeix en una economia
cada cop més oberta, són més àmplies. A Andorra,
però, tenim un tret diferenciador que té a veure amb el
fet de disposar d’una frontera, ja que, per exemple,
tenim empreses d’Espanya que pugen a realitzar feines
al país, que passen la frontera sense declarar i que
duen a terme tasques sense declarar-les ni pagar l’ISI
que les empreses del país sí han de pagar.

Hi ha també altres classes de competència que podrien
també ser classificades de deslleials, encara que entren



més en el marc de manca de joc equitatiu entre els paï-
sos. Per exemple, tenim avui dia que les empreses
espanyoles que vénen a treballar a Andorra per a un
període limitat o bé aquelles que es troben ja implanta-
des a Andorra i que pertanyen a grups d’Espanya poden
utilitzar la importació temporal. En el cas d’Andorra, uti-
litzar i tornar a exportar aquesta importació al seu país
suposa un cost reduït. El problema sorgeix quan l’em-
presari andorrà vol exportar temporalment la maquinària
cap a Espanya: la duana li permetrà fer-ho, però li retin-
drà el 16% del valor de la màquina, que li serà retornat
quan aquesta torni a pujar, però sempre que aquesta
màquina no hagi estat utilitzada “per a un servei”, ja
que, si és així, el 16% de dipòsit és una pèrdua per a
l’empresari.

Per donar un exemple, prendrem el supòsit d’una per-
sona que baixa amb la seva màquina a efectuar una
tasca a Espanya i realitza un servei. Per aquesta tasca
Hisenda li retindrà el 25% del salari declarat a la CASS
pel treballador, el 25% del valor de la factura, així com
el 16% a la Duana espanyola sobre el valor de la maqui-
nària que en alguna ocasió pot recuperar. Amb aquests
costos queda ben palesa la impossibilitat de les empre-
ses/persones físiques andorranes de realitzar serveis a
Espanya atès que no poden ésser competitives en
preu. En canvi, les empreses espanyoles que pugen a
prestar serveis a Andorra no tenen cap mena de “barre-
res” per evitar aquesta competència.

Sols demanem que, davant la futura obertura del país a
les empreses foranes a través de la futura Llei d’inver-
sió estrangera, els nostres veïns ens atorguin un tracta-
ment similar, bé reduint els incentius de venir a Andorra
per a les empreses foranes, bé reduint les dificultats
que tenen les empreses o persones físiques andorra-
nes a l’hora de prestar serveis als països veïns. 

PROJECTE DE LLEI D’IMMIGRACIÓ I POLÍTICA
EMPRESARIAL DE RECURSOS HUMANS

La reforma de la Llei d’immigració que pretén portar a terme
Govern pressuposa, a l’igual que el Pla 2020, un canvi par-
cial del marc de referència econòmic i social al país. 

Es pretén que les conseqüències socials de la reforma siguin
favorables sobre variables socials com la qualitat de vida,
“qualitat” de la immigració, riscos sanitaris o integració
social de les famílies residents, entre altres.

Aquests canvis suposaran una major dificultat per als empre-
saris a l’hora de trobar treballadors. És de preveure que la
limitació del reagrupament familiar a 1 any provoqui una difi-
cultat major a l’hora de buscar treballadors, en especial en el
cas de treballadors qualificats. El fet que aquests no puguin
portar la seva família a Andorra durant els primers 12 mesos
suposarà un cost addicional per a les empreses, doncs els
incentius econòmics i no econòmics a oferir als treballadors
amb famílies hauran d’ésser majors per compensar el cost
directe i humà que suposa aquesta mesura, la qual cosa sig-
nificarà un augment dels costos salarials o bé una disminu-
ció de la qualitat dels treballadors. 

Si analitzem les possibilitats que tenen els empresaris
estrangers que volen venir a Andorra per instal·lar-s’hi i des-
envolupar-hi les seves tasques empresarials, com pretén el
Pla 2020, aquesta limitació serà una dificultat per tal d’incen-
tivar aquests emprenedors o treballadors altament qualifi-
cats a venir a implantar la seva empresa o a treballar a
Andorra. Sense una “discriminació positiva” que tingui en
compte el nivell professional de les persones que vulguin
venir a establir-se o treballar a Andorra, discriminació que
altres països fan, Andorra trobarà cada cop més dificultats a
l’hora d’incentivar la vinguda de professionals al país.

Per tant és important que es trobi un terme mig entre la limi-
tació del reagrupament familiar a un any i la necessitat que
té el país de treballadors qualificats, tant per als sectors
existents com per als futurs sectors d’alt valor afegit que el
Pla 2020 pretén incentivar.

Per últim, cal comentar que, des d’un punt de vista empre-
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sarial, aquesta llei suposarà doncs una major dificultat per
trobar treballadors disposats a venir al país, dificultat que
haurà de suposar un canvi en les polítiques en l’àmbit d’em-
presa, les quals s’hauran de centrar en una major estabilitat
laboral i, per tant, en una reducció de les altes rotacions que
hi ha avui dia al país. 

Un factor que afavoriria aquesta estabilitat laboral en el sec-
tor de l’obra pública seria disposar per part de les adminis-
tracions d’una previsió a mitjà i llarg termini de les futures
inversions en infraestructures. Aquesta previsió permetria
als empresaris orientar aquestes polítiques de retenció de
personal a llarg termini, en lloc del curt i mitjà termini com
passa ara, atès que quan la despesa és alta hem de trobar
treballadors i invertir en maquinària, però quan és baixa, com
el cicle econòmic al qual ens apropem si no canvien les pre-
visions, les empreses es veuen obligades a prescindir de
treballadors i a tancar les màquines als garatges, com ja
passa avui dia amb els camions i altres màquines del sector.

DECREIXEMENT DEL SECTOR
I LA LLEI D’INVERSIONS ESTRANGERES

El Pla 2020, iniciativa lloable i necessària per al país, pretén
ajudar a dinamitzar l’economia actual gràcies a la inversió
estrangera, així com encaminar i incentivar el desenvolupa-
ment d’altres sectors econòmics anomenats d’alt valor afe-
git.

El Pla 2020 pretén augmentar la riquesa de les famílies en
especial a través de les noves empreses que sorgiran, en
detriment previsible de les tradicionals del país i dels seus
treballadors, doncs reconvertir a treballadors del sector de la
construcció cap al sector de l’oci que podria créixer en un
futur és factible, però la mà d’obra no és excessivament
mal·leable, i menys quan es pretén aconseguir un sector de
turisme situat en la gamma alta i en un curt període de
temps.

De tota manera, no sols cal pensar en créixer en altres sec-
tors, també es poden trobar estratègies al nostre abast avui
dia per tal de dotar als sectors existents d’una major produc-
tivitat i estabilitat.

Els salaris del sector de la construcció han crescut els últims
3 anys un 13% (percentatge superior a la mitjana del país) i
la inflació un 9,6%. Això demostra que hem contribuït signi-
ficativament a augmentar la renda neta de l’economia ando-
rrana i que es poden trobar maneres de mantenir aquest
efecte positiu sobre la riquesa de les famílies que el sector
aporta al país, tal com vàrem proposar al Govern ja fa anys.
Del Pla 2020 es desprèn que la manca d’infraestructures al
país és la primera prioritat que es té, doncs, sense la seva
modernització, la clientela d’alt valor afegit no tornarà a venir
a Andorra. Perquè les administracions realitzin aquesta
demanda de feina, cal que el sector tingui una plantilla esta-
ble i qualificada, que ajudi a reduir per tant la incertesa en el
sector que avui dia provoca que els treballadors marxin del
país. 

El sector públic, a l’igual que es fa en altres països, podria
publicar un pla detallat i ja consensuat de les infraestructu-
res que es pretenen realitzar els propers 10 anys, el qual
donaria dades al sector per tal de realitzar projeccions de
volum de plantilla i inversions, i permetria així mantenir els
treballadors qualificats al país (plantilles més estables). Per
altra banda, a l’igual que es fa als altres països, el sector
públic hauria de tractar de mantenir una estratègia, a través
de les obres que es preveu executar en el temps, per tal de
donar estabilitat als sectors econòmics en els quals pot
influir directament, com ara la construcció, evitant fer coinci-
dir, com s’ha fet els últims 4 anys, períodes d’alta demanda
de construcció del sector públic amb períodes d’alta deman-
da del sector privat. Considerem important crear aquesta
estabilitat perquè donaria seguretat al 20% dels treballadors
assalariats a la CASS i contribuiria, per tant, no sols al crei-
xement del país, sinó a evitar la reducció de la riquesa en
mans de les famílies i a apropar-nos a l’objectiu del Pla 2020.

Ja estem notant en el sector, especialment en el sector d’o-
bra pública i de moviment de terres, l’arribada d’una reduc-
ció previsiblement considerable de la feina, reducció que
afectarà tant a empresaris com a treballadors. Seria doncs
un bon moment per tractar de pactar el disseny dels meca-
nismes polítics que permetin al país dotar-se de la coordina-
ció necessària entre el sector privat i públic per reduir l’am-
plitud tant dels períodes de crisi com de bonança, i assolir
així les previsions del Pla 2020.

L’administració no pot gestionar el clima, pero si que te mecanismes per gestionar el sector de la construcció.
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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 Armengol
Ed. Santa Caterina  Crta. Ordino La Massana
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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