
PLA D’ACTUACIÓ
CRISI SARS-CoV-2

Propostes per a la reobertura i per incentivar la 

demanda de productes i serveis, així com les magnituds 

d’inversió pública i privada al Principat d’Andorra

3 de Juny de 2020



Amb aquest document l’Empresa Familiar Andorrana vol fer una reflexió de la

situació futura immediata i a mig termini, i posar sobre la taula diverses

propostes que incentivarien la demanda, que poguessin contribuir al reequilibri de

les balances fiscals de l’Estat a llarg termini i que poden servir com a palanca per a

una major diversificació de l’economia, aconseguint efectes multiplicadors.

El paquet de mesures plantejat per la nostra Associació té una orientació

inequívoca de millorar el marc competitiu en que operen les empreses

andorranes. És en aquesta visió global on s’incorporen les mesures que

recomanem incloent les destinades específicament a la lluita contra els efectes de

la SARS-CoV-2 i a la normalització dels sectors com a conseqüència de la irrupció

d’aquest virus.

· · ·

Aquest primer pla d’acció està condicionat a l’obertura de les fronteres amb

França i Espanya, qüestió essencial per recuperar la normalitat. És un pla orientat

a curt i mitjà termini, fins que s’hagi recuperat el nivell d’activitat prèvia a la crisi

de la SARS-COV2. Hem d’estar preparats per a un període complicat que

excedirà l’any 2020, condicionat en bona mesura per l’èxit en els programes

sanitaris de neutralització de la SARS-CoV-2.

NOTA DE PUBLICACIÓ
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PRESENTACIÓ
L’impacte global del SARS-CoV-2 ha estat i és devastador tant en

termes de salut (portant al límit els sistemes sanitaris), com

econòmics. Ha forçat els ciutadans a canviar els hàbits de conducta i

consum. Per tal de controlar l’expansió del virus, els governs han hagut

d’aplicar mesures excepcionals dirigides a protegir la salut i la

seguretat dels ciutadans: de caràcter higiènic, de distanciament i

alguns el confinament total de la població.

La rapidesa en aplicar les mesures de contenció del virus sembla que

ha resultat una variable clau per frenar la seva propagació. En el cas

d’Andorra, aquestes es van prendre amb gran rapidesa un cop

detectat el primer cas, decisió que ha permès que a dia d’avui les

mesures s’hagin relaxat i fins i tot alguns sectors hagin tornat a

l’activitat.

GLOBAL

ANDORRA

+6,1 MILIONS

+376.000

844

51

d’infectats

morts

d’infectats

morts

3 de juny 2020

El número d’infectats diaris ja és pròxim a zero aconseguint

l’aplanament de la corba de contagis, però no es pot baixar la

guàrdia, ja que existeix la possibilitat de viure un rebrot.N
O
T
A

-3-
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MESURES APLICADES
Les mesures aplicades han suposat una dràstica reducció de la demanda de

béns i serveis a nivell mundial, les cadenes de subministrament i producció

s’han vist afectades i alguns sectors han hagut de paralitzar totalment la seva

activitat. L’impacte humà, social i econòmic del SARS-CoV-2 ha canviat

notablement el sentiment empresarial. Sense una data clara de retorn i de

recuperació a la normalitat, el futur s’albira incert per a l’economia mundial.

A Andorra, com hem mencionat anteriorment, el paquet de mesures

excepcionals adoptades han servit per a contenir el virus a nivell sanitari. En

l’àmbit econòmic, les mesures fiscals i econòmiques han permès garantir la

continuïtat dels contractes de treball i dels ingressos dels ciutadans

mitjançant prestacions socials, han donat liquiditat a les empreses mitjançant

crèdits privats avalats pel sector públic, han alleugerat les seves despeses

mitjançant descomptes, que en alguns casos arriben fins al 100%, en partides

com lloguers, subministraments i cotitzacions socials i han implementat la

figura dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, inexistent al

Principat. Aquest conjunt de mesures ha donat oxigen al teixit empresarial i

social del país, però suposen un elevat cost que afecta als pressupostos de

l’estat i al seu nivell d’endeutament.

El futur immediat per a l’economia del país és preocupant, especialment per

a alguns sectors que es veuen molt afectats per la reducció de la mobilitat i

que estan fortament exposats al turisme.
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La situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-

CoV-2 ha afectat seriosament tots els agents econòmics del país: les

empreses, les persones assalariades i les persones que realitzen una

activitat per compte propi.

Aquesta situació d’emergència sanitària va finalitzar el dia 1 de juny un

cop realitzats els tests massius a tota la població. Malgrat tot, les

conseqüències econòmiques i socials que se’n deriven es manifestaran

durant anys un cop estabilitzada la crisi sanitària.

Des de l’Empresa Familiar Andorrana creiem imprescindible promoure, a

més de les mesures ja impulsades pel Govern, altres mesures, reformes i

actuacions a tots els nivells per tal de mitigar els efectes de la crisi.

Aquesta crisi ha ratificat el que ja sabíem, que l’economia Andorrana té

una forta dependència dels sectors de l’hoteleria, la restauració, l’oci i

el comerç, els quals es nodreixen principalment del turisme provinent

dels països veïns. Les mesures que proposem a continuació plantegen

recuperar la “normalitat” de la nostra societat i servirien com a base per a

una futura diversificació i reforma del model econòmic, incorporant

noves fonts d’ingressos, i d’una millora de la competitivitat econòmica

del país.

PLA D’ACTUACIÓ
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SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

52 iniciatives repartides

en 11 tipologies52
INICIATIVES

El pla d’actuació es compon de 11 tipologies d’iniciativa, separades en

3 blocs: Requeriments bàsics, Millores d'eficiència i Altres mesures.

En conjunt suposen 52 iniciatives de millora.

La metodologia utilitzada és oberta, permetent la incorporació

d’elements nous o la supressió d’alguns dels existents.N
O
T
A



ENTORN MACROECONÒMIC I FISCAL

1. Quantificar  el cost econòmic de la crisi per a l’administració (2020 i 2021).

2. Analitzar l’emissió de deute i la seva col·locació en el sistema financer andorrà.

3. Prospeccionar línies de finançament internacional (BED, FMI i/o BCE).

4. Analitzar la venda amb opció de recompra d’empreses de capital públic (Andorra Telecom i FEDA).

5. Avaluar quines despeses corrents prescindibles poden ser objecte de reducció.

6. Revisar les partides d’inversió pública previstes i no retallar-les de forma sistemàtica.

7. Facilitar que el mercat depuri les empreses no rentables.

8. Mantenir el model i el nivell de pressió fiscal actual al Principat.

REQUERIMENTS BÀSICS

Realització d’un “Pla Macroeconòmic i Fiscal” per algun assessor expert de primer nivell que reculli

entre d’altres, les següents propostes sense caràcter exhaustiu:
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INFRAESTRUCTURA
1. Impulsar la creació d’un Consorci per al desenvolupament d’infraestructures.

2. Impulsar el projecte d’implantació d’un aeroport nacional.

3. Implantar i habilitar un heliport nacional.

4. Suport i impuls de vols regulars des de l’aeroport de La Seu amb mercats emissors de potencials turistes.

5. Habilitar una connexió heliportuària permanent entre l’aeroport de La Seu i Andorra.

6. Manteniment de les inversions en la infraestructura terrestre actual.

7. Facilitar la iniciativa privada, amb un eventual cofinançament amb el sector privat.

REQUERIMENTS BÀSICSSALUT El desconfinament ha de ser total, a excepció de la gent de més de 70 anys i els

vulnerables, pels que s’ha d’estudiar un pla especial i de més llarga durada.

1. Implementar protocols d’aglomeracions en espais compartits.

2. Habilitar el desconfinament, mantenint només les mesures sanitàries imprescindibles.

3. Implantar protocols clars en seguretat sanitària per a  totes les activitats econòmiques del país.

4. Protocol de seguretat sanitària per a turistes i visitants, incloent controls selectius i règims sancionadors.

5. Potenciar l’oferta sanitària privada per atraure nous residents passius i turisme mèdic.
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1. Proactivitat en la reobertura de fronteres abans que l’espanyola i/o francesa.

2. Modificar la  llei de societats anònimes per a  flexibilitzar els processos d’adquisició.

3. Proactivitat institucional per a buscar inversió estrangera amb efectes multiplicadors.

4. Crear acords per a inversió estrangera i  capturar projectes estratègics que permetin la diversificació econòmica.

5. Reforçar el model de residències passives impulsant un programa de captació patrimonial.

6. Nou entorn normatiu, simplificant tràmits, càrregues normatives, administratives i bancàries amb l’objectiu d’agilitzar els 

processos d’inversió.

7. Impulsar la plena digitalització de les administracions.

8. Aprofitar la  flexibilitat legislativa per a millorar els  indicadors d’inversió (especialment estrangera) quantitatius i qualitatius.

9. Avançar en la legislació de nous marcs competitius (cryptomonedes, filantropia, ICOs...).

10. Potenciar les relacions econòmiques bilaterals amb països de fora de la UE.

11. Instituir una Taula per a la Dinamització que permetés monitoritzar la presa de decisions, els resultats i fixar un full de prioritats.

INSTITUCIONAL En relació amb l’orientació de la negociació amb la Unió Europea, ens

ratifiquem en el document de data 30 de gener de 2020.

REQUERIMENTS BÀSICS
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EFICIÈNCIA EN L’ACTIVITAT ECONÒMICA

1. Facilitar la seu d‘empreses a Andorra que tinguin una orientació clarament enfocada a l’economia digital.

2. Potenciar la indústria exportadora del Principat en sectors competitius.

3. Modificar la llei actual del mercat immobiliari,  protegint els interessos de l’inversor, evitant la inseguretat jurídica persistent 

que actualment existeix al mercat.

EFICIÈNCIA EN EL MERCAT DE BÉNS I SERVEIS

1. Introducció de nous criteris en la gestió de les empreses públiques, com externalitzacions d’organismes i serveis prestats pel 

sector públic.

MILLORES D’EFICIÈNCIA
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EFICIÈNCIA EN EL MERCAT LABORAL

1. Estudiar una Suspensió Temporal dels Contractes de treball en el sector públic durant el període que duri la crisi fins a la 

plena recuperació



EDUCACIÓ

1. Repensar el finançament i el cost del model educatiu de l’ensenyament primari i secundari.

2. Potenciar la implantació d’escoles d’ensenyament privat (ampliar l’oferta formativa) per a alumnes nacionals i internacionals.

3. Impulsar conjuntament amb el sector privat, la promoció internacional de l’oferta formativa a Andorra.

4. Atraure una Universitat Privada Premium d’ensenyança digital i a distància.

MILLORES D’EFICIÈNCIA
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SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

1. El Pla de recuperació ha d’incorporar necessàriament els principals objectius del Green Deal (Unió Europea). 

2. Donar suport als acords entre l’FBN (Family Business Network) i les Nacions Unides orientats a maximitzar els impactes 

econòmic, mediambiental i social positius (Projecte Polaris).

3. Un creixement net i sostenible només es pot aconseguir si les empreses segueixen sent viables econòmicament.

4. Contribuir a la creació d’un sistema que sigui ecològicament, socialment i econòmicament sostenible, amb l’empresa 

familiar com a vehicle per la seva consecució.



SECTORS ECONÒMICS I DIMENSIÓ

1. Fer servir aquesta crisi per reposicionar la marca Andorra com a destí, augmentant la despesa mitjana del visitant o turista.

2. Mantenir i augmentar, si es pot, la despesa destinada a la promoció turística del país.

3. Facilitar i publicitar activitats complementàries al comerç i a les activitats de lleure i sojorn.

INNOVACIÓ

1. Facilitar per part de LITECC, la inversió privada en la transformació del model energètic.

2. Facilitar la producció d’energia elèctrica privada (parcs privats de producció elèctrica).

3. Desenvolupar legislació i normativa perquè operin  dipòsits francs privats dins del territori.

4. Reprendre i desenvolupar el projecte del Casino.

5. Estudiar el desenvolupament d’una aplicació que permetria la traçabilitat de les persones amb l’objectiu d’evitar l’expansió 

del SARS-COV-2.

ALTRES MESURES
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