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CONCURSOS INTERNACIONALS
Ja és prou obvi per al sector i l’economia en general del país
que el futur proper no sembla gaire engrescador, doncs per
una part tenim la forta reducció de feina (cal anomenar-ho
crisi?) per part del sector de la construcció, per una altra
tenim una reducció en la quantia de pernoctacions que fan
els turistes als nostres hotels, i, per altra, tenim un entorn
d’interessos més alts que dificultaran tant a les famílies
arribar a la fi de mes com a les empreses invertir quanties
addicionals de capital per tal de revigoritzar l’economia.

Per resumir, cal dir que estem en un marc econòmic de
dificultats tant en les empreses com en les famílies. I és en
aquestes situacions en què tant empresaris, treballadors
com administracions hem d’aguditzar l’enginy per tal de
reduir l’impacte que aquests moments poden tenir en
l’economia.

Una manera de reduir aquest impacte, manera que ja hem
demanat a diverses instàncies polítiques, és que a l’hora de
gastar l’Administració els diners de què disposa, tracti
d’afavorir a les empreses/persones del país a través de la
convocatòria de concursos nacionals i no internacionals,
doncs la riquesa marxa del país i, per tant, no repercuteix a
Andorra: “són diners que marxen del sistema”.

Quan demanem d’evitar els concursos internacionals, no
demanem favoritismes, tan sols demanem que s’utilitzin
quan calgui, o sigui quan les empreses del país no siguin
capaces de realitzar la feina que l’Administració necessita: si
les empreses del país saben realitzar la feina i donar les
garanties necessàries per executar-la, per què cal
convocar concursos internacionals?

Hi ha països que quan donen cabuda a concursos
internacionals aprofiten per tal que aquestes empreses
foranes transfereixin aquest coneixement addicional a les
empreses del país, per tal que, per a la propera obra similar,
no calgui anar a buscar empreses foranes i es puguin
contractar empreses nacionals. Posem per cas els

enginyers, als quals, si no se’ls dóna entrada en projectes
d’alta tecnologia o de feines específiques on hi hagi una
empresa forana, aquests mai tindran accés a aprendre la
feina i, per tant, mai disposarà el país d’enginyers i
d’empreses nacionals que la puguin executar, per la qual
cosa s’haurà de demanar contínuament l’ajuda a les
empreses foranes. Aquí les administracions poden
desenvolupar un paper molt important fent que en els plecs
de condicions hi hagi unes obligacions de realitzar una
quantia mínima de la feina del projecte internacional per
part d’empreses del país i obligar a les empreses
internacionals a traspassar coneixements a les empreses
nacionals. Això mateix és el que fan a molts països, on molts
d’ells han adquirit després avantatges en tecnologia,
telefonia, informàtica, com ara Japó, Xina, Índia, Israel, per
citar-ne alguns que avui dia no tenen res a envejar en
desenvolupament tècnic de les seves empreses i enginyers.

En aquests moments, en especial, de crisi en el sector de la
construcció, és important evitar treure concursos
internacionals. Ara bé, en cas que les empreses del país no
puguin donar les garanties necessàries per tirar els projectes
endavant i calgui fer un concurs internacional, utilitzem-los
per tal de donar vida al país en moments de crisi i per fer
augmentar els coneixements de les empreses del país, que
és el que pretén el Pla 2020. Cal remarcar que aquestes
són pràctiques comunes al món, en especial en el sector
d’obres de les administracions; fins i tot estan permeses les
restriccions a les empreses foranes dins les lleis de l’OMC.

Tan sols cal preguntar-nos per què no tenim empreses
d’enginyeria, arquitectura o altres de serveis que exportin
els seus serveis fora d’Andorra: per una part, restriccions
legals i fiscals als països veïns, però, per una altra, manca de
possibilitats d’aquests professionals nacionals d’accedir als
concursos que tenen “projectes d’alt valor afegit”, que per
regla general són adjudicats per les administracions en
concursos internacionals. Si les administracions no
aprofiten aquests projectes d’alt valor afegit per tal de fer
que algunes empreses nacionals els puguin desenvolupar,
haurem perdut una oportunitat de tenir empreses
exportadores de serveis, tal i com desitja el Pla 2020.



ESTABILITAT DE LES INVERSIONS DE LES
ADMINISTRACIONS I DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓ

Tot empresari, així com tot ciutadà, espera que hi hagi
un procés de gestió en el temps dels seus impostos
comunals, o sigui, que es pugui observar que dins la
despesa hi ha una definició dels projectes i, per tant, de
la seva despesa en el temps.

Si mirem les dades que tenim dels comuns, podem
constatar dos fets prou importants. Per una part,
podem veure que any a any les variacions en les
despeses són molt importants i poden créixer d’un any
a l’altre en percentatges massa alts, així com tornar a
decréixer l’any següent. Aquests canvis no serien
problemàtics si fossin relativament mínims i fàcilment
predibles pels empresaris en uns períodes de 4 a 6
anys, doncs podrien adaptar i estabilitzar les seves
plantilles de treballadors, segons allò que el sector de
l’Administració reclami en el futur. Aquesta manca
genera una inseguretat en les plantilles de les
empreses així com en el volum de les seves inversions
en maquinària, com desgraciadament han hagut de
comprovar alguns empresaris.

Per una altra part –i aquest fet és més dramàtic–, tenim
el que són les variacions entre el que any a any
preveuen els comuns que realitzaran de despesa en
inversió (no disposem de dades per diferenciar el que
és inversió en immoble o equips informàtics o bé
compra de terrenys) i la seva liquidació, o sigui, el que
han acabat realment gastant. Si la gestió fos acurada i
sense problemes d’execució entre altres, que sempre
n’hi ha, hauria d’haver una concordança entre les dues
dades força alta, doncs estem parlant del que preveuen
els comuns que aquest any es gastaran i el que acaben
gastant durant els propers 12 mesos. Si agafem 4
comuns qualssevol, amb les dades de previsions
d’inversions i les seves liquidacions dels anys 2000 fins
al 2004 per evitar les
distorsions de la
moratòria, obtenim el
següent gràfic:

Cal remarcar que per sota
de la línia vermella significa
que la liquidació ha estat
inferior a la previsió, i cal
puntualitzar que el 50%
significa que els
polítics/tècnics que varen
fer les previsions a
principi d’any en el capítol
de les inversions quasi
contínuament erren les
seves previsions de
despesa en un 50%, doncs acaben gastant un 50%
menys; de fet, la mitjana per a aquests 4 comuns és
d’errar les previsions en un 40% en valor absolut.

Per últim, cal remarcar de nou que l’únic que provoca
aquesta manca de previsió és que les empreses que
centren la seva activitat en l’Administració Pública,
empreses que aglutinen aproximadament un terç dels
treballadors del sector de la construcció (7-8% del total
de la CASS de manera directa i indirecta), però gran
part de la inversió (risc per a l’empresari), es vegin
incentivades a adoptar mesures primordialment
orientades a obtenir la màxima flexibilitat, tant laboral
com en polítiques d’inversió, dificultant per tant tenir
sistemes de maximització de la qualitat en la maquinària
i en el treball, atès que l’Administració no premia
empreses amb polítiques que siguin òptimes a llarg
termini, polítiques que la manca de previsió de les
administracions evita tenir a les empreses. 

Per consegüent, disposar dins una empresa andorrana
de sistemes d’aprenentatge per als seus treballadors,
maquinària específica i de baixa utilització, o bé
mesures que incentivin millores en els processos són
polítiques que generen dificultats de supervivència a
les empreses a mitjà termini, doncs no permeten a
l’empresa de disposar de prou flexibilitat per poder
afrontar aquests canvis dràstics en la demanda de
feina.

Tal i com el Pla 2020 pretén incentivar, disposar de
bones previsions per part de les administracions, així
com de previsions a 4-6 anys vista, ajudaria a obtenir un
sector andorrà de l’obra pública que podria competir
amb major facilitat amb els mercats exteriors, altrament
aquesta necessitat de tenir empreses amb estructures
flexibles no ajudarà a poder exportar els nostres serveis
fora d’Andorra i ser competitius.



IMPORTANCIA ECONOMICA DEL SECTOR

La reducció en la quantia de treballadors del sector de la
construcció en l’economia andorrana tindrà
conseqüències econòmiques per a certs sectors del
país, com ara el petit comerç d’alimentació, els bars,
restaurants, escoles infrautilitzades, entre altres. Per
altra part, ens trobem que, de moment, aquest hivern no
ha estat el millor per als establiments comercials en
general, per als hotelers, ni per a les pistes d’esquí, la
qual cosa, conjuntament, suposa que hi haurà una
reducció en les despeses que es faran durant aquest any
al país, tant en les compres com en les inversions
empresarials que per exemple els hotelers haurien fet en
condicions de “beneficis normals”, com pintar o
reformar, reduint per tant el consum i la inversió interns
al país i, de retruc, la feina per a les empreses locals de
construcció, pintura, decoració, arquitectes, restaurants,
botiguers...

Si prenem una estimació que vàrem fer l’estiu passat
des de l’Associació, per tal de calcular l’impacte que una
menor quantia de treballadors en el sector suposaria
sobre el nivell de consum al país, ens basàvem a l’hora
de fer aquesta aproximació en el fet que el salari mitjà del
sector era aproximadament uns 20.000 €/anuals per
treballador de mitjana (avui dia, a dades de gener, és a
un nivell de 24.000 €/anuals). Això implica que la seva
contribució al creixement de la riquesa nacional no es
limita als 20.000 €, doncs cada mes aquest treballador
haurà de pagar el lloguer del seu pis, haurà de menjar,
consumirà diàriament als bars i restaurants, consumirà
oci i generalment tot dins d’Andorra, i tot això a través
de gastar-se la majoria dels 20.000 € de què disposa
que, al seu torn, una altra persona tornarà a gastar-se
(l’amo del bar que despatxa els menjars que li compra el
treballador de la construcció tindrà aquests diners que,
al seu torn, també es gastarà i així fent que la riquesa en
general no es limiti als 20.000 € inicials sinó que sigui
superior). Si utilitzem aquest raonament, i suposem
–com se sol fer a la majoria dels països de l’OCDE– que
aquests 20.000 € es transformaran en 100.000 €

addicionals de renda aproximadament per al país, podem
dir que un treballador més del sector de la construcció
aporta al país un augment de la renda nacional de
100.000 €, però, al mateix temps, la marxa d’aquest
treballador d’Andorra o la pèrdua del seu lloc de treball
suposa una reducció de 100.000 € per al país. 

Tal com deia el Ministeri de Finances fa uns mesos, on
preveien una reducció de 200 treballadors en el nostre
sector durant el 2007, aquesta reducció suposaria, per
tant, una reducció de 20.000.000 € de renda per a
l’economia. Com vàrem dir en les nostres estimacions,
creiem que aquesta pèrdua de llocs de treball serà major,
atès que ja podem comprovar que s’ha notat
especialment en l’obra pública i pròximament, a mesura
que s’acabin les obres de construcció d’habitatges
engegades els anys passats, i per les quals no hi ha
reposició arran de la manca de projectes i del retard en
els plans d’urbanisme, la pèrdua dels llocs de treball es
farà a través del sector de la construcció i, per tant,
superarem fàcilment de mitjana aquesta fita de 200
treballadors durant el 2007. De fet, encara que és

normal que hi hagi una reducció a l’hivern, si comparem
aquest mes de gener amb el desembre, veiem que ja
s’ha arribat als 192 i cal esperar que el febrer torni a
baixar. 

En aquest primer gràfic s’observa la tendència a
l’alentiment i possiblement de decreixement en el
nombre de treballadors, tendència que podrem
comprovar a partir del tercer i quart mesos de l’any, per
tal d’evitar els factors de menor feina de l’hivern i
apreciar la tendència real. 

El segon gràfic correspon al salari. Malgrat que està en
termes nominals sense ajustar per inflació, encara
podem veure que la tendència del salari és creixent i, per
tant, es resisteix al decreixement de moment. De tota
manera, aquesta tendència molt probablement no es
podrà mantenir si no sorgeix nova obra a les empreses,
doncs la productivitat per treballador implicarà, per una
part, una reducció en el nombre de treballadors i, per una
altra, una reducció en els salaris dels treballadors.

L’última observació que volem fer és que, malgrat
aquesta pèrdua de riquesa, que generalment sempre ens
concentrem a analitzar des de les associacions i
administracions, encara ens hem oblidat de la màxima
pèrdua: la marxa d’un treballador/família que viu integrat
a Andorra i que possiblement sigui productiu i eficient.
Aquesta pèrdua és molt més important a llarg termini
per a les empreses, atès que ensenyar a un nou
treballador, un cop ha passat el llarg procés de trobar-
lo i de retenir-lo, té molt més valor per a la riquesa
nacional que el consum que perdem, però és difícil de
valorar.

Com es diu repetidament des de diverses associacions
i la CEA, contínuament es demana gestió per tal de
reduir aquests períodes d’incertesa econòmica al país
i, tal i com hem deixat clar, en el sector de la construcció,
en especial l’obra pública, les administracions tenen
totes les eines al seu abast: gestió en el temps dels
projectes garantint als empresaris la seva futura
execució. Això donaria estabilitat a les plantilles, als
salaris, a les empreses i a l’economia del país.
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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 Adran
Av. Tarragona, 58-70 desp.19 Andorra la Vella
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 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 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
Maquinaria i Transports Grau
Carretera de la Rabasa, 2 ent 2 Sant Julià de Lòria

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
Simco
C/. Esteve Dolsa, 41 baixos Andorra la Vella
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 Mou Terres Tobira
Avd. Princep Benlloch 43,  1º 1ª 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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