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El model d’inversions estrangeres que defensem els socialdemòcrates es desplega en base al
nostre model econòmic i social. El creixement econòmic ha d’estar supeditat a garantir el
model social. Un augment de la productivitat ha de repercutir en un major benestar de la
ciutadania
L’objectiu final de l’obertura a la inversió estrangera ha de ser l’interès públic o social i que per
tant, ha de contribuir a un major desenvolupament, prosperitat i benestar, social laboral i
general, del Principat i dels seus habitants.
Per altra banda, ha d’aportar qualitat i valor afegit a la nostra economia, ha de ser atractor de
personal qualificat i ha de permetre diversificar la nostra economia.
És important la idea que les inversions estrangeres són indissociables amb la transparència i
seguretat jurídica, aspectes necessaris per mantenir la bona imatge d’Andorra a l’exterior.
Defugim de les inversions purament especulatives.

PROPOSTES DE MILLORA SOBRE L’ACTUAL LLEI APROVADA PEL GOVERN DE DEMÒCRATES
D’ANDORRA
1.‐ Les condicions per autoritzar o no una sol∙licitud d’inversió estrangera han de ser clares,
concretes i objectives. Actualment: “no poden perjudicar, encara que sigui ocasionalment,
l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic, el
medi ambient, la salut pública o l’interès general del Principat i qualsevol inversió estrangera
directa relacionada amb mercaderies sensibles, definides a la Llei de control de mercaderies
sensibles, del 4 de març de 1999”.
2.‐ Les autoritzacions o denegacions de les sol∙licituds d’inversió estrangera han de recaure en
el Govern assessorat adequadament. Actualment el ministre competent en matèria d’inversió
estrangera és qui autoritza o no.
3.‐ Camí cap a la transparència: autoritzacions o denegacions d’inversions estrangeres
publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i que cada 6 mesos Govern el facilités als
consellers generals un llistat de les inversions autoritzades o denegades (esmenes presentades
pel grup parlamentari socialdemòcrata.
4.‐ Garanties que les inversions estrangeres ofereixin una diversificació més gran de
l’economia i que aportin un alt valor afegit. Actualment figura la menció a l’exposició de
motius “Els principals objectius de l’obertura econòmica són atreure les inversions i les
empreses que poden contribuir més al desenvolupament econòmic, que poden oferir una
diversificació més gran de l’economia i que aporten un alt valor afegit.“ però no existeix cap
referència al text que proveeixi els mecanismes per aconseguir‐ho.
5.‐ Preveure un estudi d’impacte inversió i de desinversió sobre la nostra economia (consultiu)
que serveixi de base en l’autorització o no de la inversió.
6.‐ Cal preveure modificacions legislatives que afavoreixin la inversió estrangera tot respectant
el model social i econòmic defensat pel PS (per exemple, llei d’immigració)
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PROPOSTES D’ESTRATÈGIES D’IMPLANTACIÓ (LLISTAT NO EXHAUSTIU)
1.‐ Allunyar‐se de “Consultores miracle” amb estudis amb facturació milionària (contractació
de Monitor Group per 1,5 Milions d’euros)
2.‐ Els inversors volen seguretat i estabilitat jurídica i fiscal. Cal tancar el cercle de la fiscalitat
amb la incorporació de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
3.‐ NO promocionar la inversió estrangera a Andorra basant‐se únicament en la baixa fiscalitat
(es corre el perill d’atraure només inversions estrangeres especulatives).
Factors importants que tenen en compte les empreses per deslocalitzar‐se:
‐ estabilitat política,
‐ dimensió del mercat receptor
‐ afinitat cultural
‐ cost del transport d’abastiment i distribució
‐ grau de competència
‐ infraestructures de transport i comunicacions
‐ cost de la mà d’obra
‐ disponibilitat i qualitat del capital humà
‐ tecnologia avançada implantada al país
‐ disponibilitat i cost del sòl
‐ qualitat de vida i serveis públics
‐ costos de les matèries primeres, energia, aigua...
‐ nivells de seguretat ciutadana
4.‐ El Govern ha d’implementar un pla estratègic per potenciar tots els aspectes que puguin
permetre a Andorra assolir una bona posició com a destinació d’inversió i que es reflecteixin
anualment en els pressupostos.
5.‐ Focalitzar‐se en un sector altament especialitzat i intentar atraure les empreses punteres.
Objectiu: ser un referent en un determinat camp.
6.‐ Promocionar el país com un país d’oportunitats (fer‐ho de manera transversal aprofitant les
campanyes d’Andorra Turisme per transmetre aquest missatge)
7.‐ Cal signar convenis per evitar la doble imposició amb països que es consideri que tenen més
possibilitats de convertir‐se en proveïdors d’inversions. Els CDI han d’incloure clàusules que no
impedeixin o dificultin la inversió estrangera de les seves empreses a Andorra.
8.‐ Aprovar una Llei antimonopoli.
9.‐ “Menys rotondes i més intel∙ligència”. Calen inversions “intel∙ligents” que ens dirigeixin cap
a models d’”smart cities”. És necessari implantar un pla plurianual d’inversions
(complementari al punt 4).
10.‐ Impuls per la creació d’edificis tecnològics, parc tecnològic, vivers d’empreses o centres
d’investigació en col∙laboració amb el sector privat que serveixi per a concentrar empreses
estrangeres i locals i crear sinergies (programa electoral 2009 i 2011).
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tot l’exposat s’acorda:

1. Encomanar al Comitè Executiu la creació d’un fòrum de debat obert al voltant de la
definició d’un model d’inversió estrangera que contribueixi de manera transparent a
un creixement econòmic supeditat a garantir i millorar el model social del país posant
en èmfasi la lluita contra l’atur.
2. Encomanar al grup parlamentari la presentació i/o defensa de proposicions de llei que
es basin en les conclusions generades pel fòrum de debat

El Congrés va adoptar la resolució tal com havia estat plantejada pel
ponent.
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