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La preocupació del Partit Socialdemòcrata pels tràmits relatius a la creació de negocis i
societats així com els vinculats a al inversió estrangera ha estat constant en els darrers anys
donat tant que aquests lluny d’alleugerir-se i simplificar-se s’han allargat i complicat i de l’altra
banda perquè sembla evident que la durada d’aquests i les complicacions associades resulten
un veritable fre a la dinamització, la diversificació i ara, després de la crisi dela Covid, a la
necessària recuperació dela nostra economia.
En aquest sentit han estat nombroses les iniciatives dutes a terme en la passada legislatura i
en l’actual en relació a aquesta qüestió que han anat des de preguntes parlamentàries,
demandes d’informació i preguntes formulades en la compareixences de ministres; per citar
només alguns exemples en la darrera compareixença del ministre Gallardo es va insistir sobre
la lentitud referent a les autoritzacions d’inversió estrangera que van dur al ministre a
reconèixer que un inversor estranger tarda uns 240 dies de mitjana en obrir un negoci a
Andorra; alhora es va demanar (com ja es va fer també amb motiu del darrer debat d’inversió
estrangera) a la impossibilitat de realitzar tots aquests tràmits en anglès i online.
En la passada legislatura es va dur a terme una iniciativa legislativa de suport a l’emprenedoria
que recollia, entre altres, qüestions com ara:
-

Creació del punt d’informació a l’emprenedor (PIE) responsable de tots els tràmits
fins a l’efectiu inici de l’activitat

-

Societat Limitada d’Emprenedoria; règim societari nou i específic

-

Plataformes de finançament participatiu (crowdfounding i altres)

-

Estatuts socials tipus oficials i Inscripció automàtica als registres de societats i comerç

-

Programa d’ajudes, suport i subvencions

-

Pla de suport a la internacionalització

-

Règim fiscal i de seguretat social adaptat

-

Formació en emprenedoria en tots els nivells del nostre sistema educatiu
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Malauradament la proposició de llei tot i ser admesa a tràmit va ser totalment escapçada en
el tràmit parlamentari i les noves contribucions al marc jurídic, societari i de finançament que
s’hi preveien no van veure finalment la llum.
Al marge de la qüestions vinculades als feixucs i llargs procediments d’autorització
d’inversions estrangeres, sobre les que hi ha el compromís incomplert de modificar uns
totalment anacrònics formularis d’autorització que contenen una demanda d’informació
desproporcionada i majorment injustificada, també pels tràmits per empreses i inversors
andorrans o residents a Andorra la reserva de nom, l’alta de comerç, la constitució de
societats o altres tràmits habituals i corrents comporten molt i molt de temps fins assolir la
seva aprovació.
Finalment, tot i que això escaparia estrictament a les actuacions de les administracions
públiques, les actuacions notarials i el procediments vinculats a l’obertura de comptes
bancaris comporten també molt de temps i no pocs obstacles.
En les reunions realitzades amb les patronals, l’ABA o l’Associació de fiscalistes es va apuntar
amb unanimitat a la lentitud dels tràmits administratius com la principal dificultat per la
constitució de societats i de negocis i com a un veritable obstacle per a la dinamització i la
recuperació de la nostra economia, com així es va difondre en les diferents comunicacions
posteriors a la realització de les esmentades reunions.
No es pot deixar de mencionar en una ponència com la present, tot i que és del tot obvi, que
l’evolució de la tecnologia, del coneixement i de molts altres àmbits dels nous sectors
econòmics i de l’economia 4.0 evolucionen constantment i demanen per poder ser
desenvolupades, entre altres qüestions,de marcs jurídics adaptats a aquesta nova realitat, si és
que realment es vol captar la creació de negocis i la generació de riquesa i no només (com
sembla) atreure residències fiscals. Alhora cap pensar per a aquest tipus de negocis que
l'agilització administrativa i la possibilitat d'altres estímuls i ajudes des de l'administració són
fonamentals per a que es puguin instal·lar a Andorra i generar un veritable "pool" d'activitat.
Les reunions mantingudes a Barcelona, Madrid i els contactes mantinguts amb centres
d’innovació i suport a emprenedors a França ens ha permès actualitzar quins són els
mecanismes, procediments i legislacions més actuals per afavorir l’activitat econòmica i per
donar suport de forma específica a emprenedors i a la innovació i la investigació; així per
exemple el programa España Nación Emprendedora preveu crear un règim jurídic específic
per a les start-ups així com la Oficina Nacional d’emprenedoria (ONE) per la centralització
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de tots els tràmits abans de l’inici de l’activitat; aquestes propostes es poden gairebé entendre
com una evolució d’allò que ja vam plantejar en la proposició de llei d’emprenedoria amb el
PIE i la Societat Limitada d’emprenedoria.
Finalment, la tendència a nivell internacional és cada dia més la de permetre l’inici d’activitat
sota el principi d’una declaració jurada d’assumpció de responsabilitats en cas
d’incompliment de la veracitat de l’activitat de l’objecte social, de la ubicació física o altres
requeriments legals que puguin ser d’aplicació segons l’activitat; la filosofia general de les
administracions és la del control permanent i la reserva de la possibilitat d’imposar sancions
o fins i tot revocar l’autorització; per tant cal de forma imprescindible alhora un canvi de
filosofia relativa als tràmits econòmics empresarials i d’inversió estrangera i del seu posterior
control i supervisió.

Òbviament, això no suposa en cap cas eliminar les mesures de prevenció i de lluita contra el
blanqueig de diners però si que cal trobar l’equilibri, que entenem passa per un control a
posteriori, entre d’una banda el desenvolupament de l’activitat econòmica i la creació
d’empresa i d’altra banda el compliment estricte de la normativa interna i internacional per,
entre altres, garantir la transparències i la licitat de les activitat econòmiques que es
desenvolupen a Andorra.

S’acorda;

1.- Encomanar al Grup Parlamentari Socialdemòcrata en coordinació amb el Comitè Directiu
prevegi la creació d’un equip de treball que compti també amb àmplia representació de la
societat civil i dels agents econòmics per analitzar quines són les iniciatives i actuacions mes
idònies tant a nivell parlamentari com extraparlamentàries per a defensar i per fer efectiu el
contingut de la present ponència.
2.- Encarregar al Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per tal que en base al resultat del treball
de l’equip de treball referit, adopti les iniciatives parlamentaries escaients (Proposició de llei
o Proposta d’acord) per implementar les mesures que permetin avançar en l’assoliment de
les propostes recomanades per l’equip de treball comissió.
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