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L’IBAN d’un compte
bancari a la zona SEPA

Què va anar malament en les negociacions
USA-la Xina i quin escenari se’ns planteja?
Alex Fusté

@AlexfusteAlex
Economista en cap
del Grup Andbank

Q

uè ha passat exactament per causar
una nova escalada
de les tensions?
• Un cable diplomàtic de Pequín va arribar a Washington a última hora de la nit del divendres, amb modificacions sistemàtiques
del projecte d’acord comercial de gairebé 150 pàgines que han anat treballant
les parts.
• Segons tres fonts del govern dels
EUA i tres del sector privat, Lighthizer i
el secretari del Tresor Steven Mnuchin,
es van sorprendre davant la magnitud
dels canvis en l’esborrany. Aquest cable
amb els canvis va augmentar el risc que
fracassin mesos de negociacions entre
els dos països.
• Segons les fonts del sector privat: «En cadascun dels set capítols de
l’esborrany d’acord comercial, la Xina va
eliminar els seus compromisos de canviar les lleis per a resoldre les queixes
principals que van causar que els Estats
Units iniciïn una guerra comercial: el robatori de la propietat intel·lectual dels
EUA i els secrets comercials; transfe-

rències forçades de tecnologia; la política de competència; accés a serveis financers; i la manipulació de la moneda.
Reacció de Trump el cap de setmana
• El president Donald Trump, va
respondre en un tuit el diumenge en el
qual va prometre augmentar els aranzels per a productes xinesos el divendres. Tant Mnuchin com Lighthizer van
informar dilluns que «el retrocés xinès havia provocat l’ordre aranzelari de
Trump».
• L’eliminació del «llenguatge legal vinculant» de l’esborrany (és a dir,
l’acordat sobre canvis de lleis a la Xina)
va afectar directament la màxima prioritat de Lighthizer (Representant de
Comerç dels Estats Units), qui considera que els canvis en les lleis xineses són
essencials per a verificar el compliment
després d’anys del que els funcionaris
dels Estats Units han dit promeses de
reformes buides.
• Lighthizer ha pressionat per un
règim de compliment més semblant
als quals s’usen per a imposar sancions
econòmiques punitives, com les imposades a Corea del Nord o Iran, que un
acord comercial típic. «Això soscava
l’arquitectura central de l’acord», va dir
una font amb seu a Washington amb coneixement de les converses.
Què diu Pequín?
• Els negociadors xinesos van dir

que no podien tocar les lleis. «Canviar
qualsevol llei a la Xina requereix un conjunt únic de processos que no es poden
navegar ràpidament», va dir un funcionari xinès familiaritzat amb les converses. El funcionari va refutar l’afirmació
que la Xina estava fent marxa enrere en
les seves promeses. Va agregar que les

demandes dels Estats Units s’estaven
tornant més «dures» (sorprèn, perquè
Washington havia renunciat a un dels
seus principals objectius: demanar la fi
dels subsidis a les empreses industrials
xineses).
• La setmana passada, Liu els va dir
a Lighthizer i Mnuchin que necessitaven

confiar en la Xina per complir les seves
promeses a través de canvis administratius i reguladors amb el temps. Tant
Mnuchin com Lighthizer van considerar
això inacceptable, atesa la història de la
Xina de no complir amb les promeses de
Passa a la pàgina següent

Pàg  4

Pàg  4

Pàg  4

Pàg  4

Andbank segueix creixent i consolida
el seu lideratge en volum de negoci

Primer trimestre amb un augment del
2% en les transaccions immboliàries

El model d’innovació andorrà és
converteix en referent al Perú

Acordades 4.709 autoritzacions
de treball a la temporada d’hivern

Aconsegueix un benefici de 27,1 milions d’euros,
un 12% més del pressupostat inicialment

Els béns immobles transmesos disminueixen en
aquest període un 4,8% respecte l’any passat

Actua explica els projectes a enginyers,
docents i estudiants del país sud-americà

La quota inicial concretada per decret per part
del Govern era de 4.033 en global
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6. Els pròxims dies, hi haurà una dinàmica bidireccional entre els mercats
i les negociacions. L’aprofundiment de
la caiguda de l’1,7 % del dimarts en l’S&P
500 dificultaria que Trump jugui dur, i
augmentarà les possibilitats d’un acord.
7. Trump ha adoptat un enfocament
característicament obert. La Xina sembla jugar també al hardball. Les tàctiques
de joc dur i els intents d’obtenir guanys

Ve de la pàgina anterior
reforma.
• Una font del sector privat informat sobre les converses va dir que l’última ronda de negociacions (setmana
passada) havia estat molt dolenta perquè «la Xina es va tornar cobdiciosa»,
«la Xina es va desdir en una dotzena de
coses», «Les converses van ser tan dolentes que la veritable sorpresa és que
Trump va trigar fins diumenge a explotar». Aquesta font va apuntar que «la Xina encara sembla estar calculant malament amb aquesta administració».
Quin escenari se’ns planteja? En 10
punts:
1. Els inversors i analistes van qüestionar si el tuit de Trump era una estratègia de negociació per obtenir més
concessions de la Xina, però ara sabem
que la resposta de Trump no va ser simplement una estratègia de negociació.
La magnitud de les revisions en el text/
projecte d’acord comercial dóna lloc a
un contratemps que considerem greu.
2. S’espera que Liu arribi a Washington el dijous i que hi hagi dos dies de converses al límit. Aquesta reunió
es considera com a «fonamental». Els
optimistes diuen que podria tractar-se
d’una última ronda possible abans d’un
històric acord comercial. No obstant això, ara els funcionaris dels EUA tenen
poques esperances que Liu vingui amb
alguna oferta que pugui tornar a encarrilar les converses, van dir dues de les
fonts.
3. Per a evitar l’escalada, Liu hauria

No són inusuals
les tàctiques de
joc dur a mesura
que es tanquen les
negociacions

de rebutjar els canvis proposats en el
text de la Xina i acordar l’opció de canviar les lleis.
4. De quant temps disposem? La finestra per restaurar l’acord és estreta.
La bona notícia de darrera hora és que
Washington ha decidit que les tarifes
no s’aplicarien als productes en tràn-

sit. Aquesta decisió dels EUA servirà per
ampliar la finestra de negociació entre
dos i quatre setmanes més, en un clar
gest d’intentar evitar el conflicte.
5. Fins i tot Mnuchin, que ha estat
més obert a un acord, i a vegades s’ha
enfrontat amb Lighthizer, va aparèixer
en sincronia amb Lighthizer a donar una

resposta contundent. No obstant això,
encara deixa oberta la possibilitat que
les noves tarifes es puguin evitar amb un
acord. Una cosa està clara. Els tuits de
Trump no deixen espai per a retrocedir.
Lighthizer va deixar clar que, malgrat les
converses, «el divendres arribarà la tarifa establerta».

addicionals a mesura que es tanquen les
negociacions, no són inusuals.
8. El nostre cas base és que la treva es manté i aconseguim algun tipus de
tracte, si no aquesta setmana en un futur pròxim (abans del G20 a Osaka?).
9. Raó per a la tranquil·litat: És en
interès de totes dues parts. Juntament
amb la pausa de la Fed i l’estímul de la Xina, la treva comercial és un dels tres pilars de la recuperació dels mercats de
capitals i les expectatives de creixement
el 2019 (especialment a la Xina).
10. Si ens equivoquem, i es reprenen
les hostilitats, haurem de reduir les nostres previsions.

la prestació de serveis».
En conseqüència, si en les característiques de la relació que uneix els socis amb la societat no s’aprecia la nota
d’alienitat pròpia de l’obtenció de rendiments del treball, les rendes percebudes pels socis tindran la consideració de rendiments procedents d’activitats econòmiques.
Pel que fa a la despesa suportada per
la societat derivada de la prestació de
servei efectuada pel soci que actua per
compte propi, atès el contingut de l’article 13 del TRLIS, aquesta despesa tindrà la consideració de deduïble per de-

terminar la base de tributació de l’IS
de l’entitat sempre que es compleixi el
principi comptable establert a l’article
19 de la mateixa normativa i estigui degudament documentada. En aquest supòsit, també seran aplicables les normes de valoració establertes a l’article
16 del TRLIS.
D’altra banda, si el que perceben els
socis és una retribució d’administrador
pròpiament dita, als efectes de l’IRPF,
aquestes rendes tindran la consideració
de rendiments d’activitat econòmica, tal
com preveu l’article 14.3 del TRLIRPF.
Pel que fa a la despesa de la societat derivada de les retribucions a l’administrador, serà deduïble per determinar la base de tributació de l’IS, sempre que als
estatus hi figuri que el càrrec d’administrador és remunerat i s’indiqui el sistema de remuneració, tal com disposa a
l’article 13.2 del TRLIS. A més, si la retribució és de caràcter fix, cal que els estatuts prevegin la quantia de la remuneració o, almenys, els criteris que permetin determinar-la exactament. Així
mateix, els estatuts podran preveure un
o diversos d’aquests sistemes de retribució o bé altres conceptes retributius
diferents.
D’altra banda, quan la Junta General acordi modificar els estatus socials
per indicar el sistema de remuneració
o retribució als administradors, la despesa de la societat derivada d’aquests
conceptes serà deduïble per determinar la base de tributació de l’IS, en els
termes mencionats en el paràgraf anterior, a partir del moment en què aquesta modificació s’hagi fet constar en escriptura pública i s’hagi inscrit al Registre de Societats.
En cas que la societat satisfaci rendes en concepte de dietes i desplaçaments, entre d’altres, per l’exercici de
les funcions pròpies del càrrec d’administrador, aquestes rendes també tindran la consideració de rendiments
d’activitat econòmica per al beneficiari de la renda i seran deduïbles per determinar la base de tributació de l’IS de
l’entitat sempre que es compleixin els
requisits mencionats en els paràgrafs
anteriors.

Consultori fiscal
Jaime Mesas
P artner | Tax & Corporate Lawyer
Aquesta setmana volem compartir amb
els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres
(d’ara enndavant, DTF) número CV01442019, del 15 de febrer del 2019, en relació
amb la qualificació als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de les rendes que perceben els
socis administradors i sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’Impost de
Societats.
Si els socis de la societat que tenen
la condició d’administrador perceben
una remuneració monetària o en espècie que no està relacionada amb les activitats de direcció, gestió, administració i representació pròpies del càrrec
d’administrador, no es podran considerar les rendes satisfetes per la societat
als seus socis com a retribucions vinculades específicament a l’acompliment
del càrrec d’administrador. El fet que
els socis tinguin la consideració d’administrador no afectaria la qualificació
que pugui tenir la renda satisfeta per la
societat.
En aquest sentit, s’hauria d’establir
quina relació (laboral o mercantil) hi ha
entre els socis i l’entitat.
En el cas que el soci desenvolupi tasques efectives a la societat amb caràcter d’alienitat com les que podria desenvolupar qualsevol treballador ordinari, per tal de qualificar la renda que
percep el soci, s’ha de tenir en compte
que el Decret legislatiu de l’1-08-2018
de publicació del Text Refós de la Llei
5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

(d’ara en endavant, TRLIRPF), a l’article
12.1 preveu que «tenen la qualificació de
rendes del treball totes les contraprestacions o utilitats, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries
o en espècie, que derivin, directament o
indirectament, del treball personal o la
relació laboral i no tinguin el caràcter de
rendes d’activitats econòmiques [...]».
Si el que realitzen aquests socis són
tasques efectives com les que podria
desenvolupar qualsevol treballador ordinari, els rendiments que es puguin
derivar d’aquestes funcions tindran la
consideració de rendiments del treball a
efectes de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (d’ara en endavant,
IRPF), això amb independència de la seva cotització a la CASS. Sobre la valoració d’aquestes operacions, la mateixa
Llei, a l’article 28, preveu que «La valoració de les operacions entre els obligats
tributaris subjectes a aquest impost i altres persones físiques o entitats vinculades es realitza pel seu valor normal de
mercat, en els termes que preveu la Llei
de l’impost sobre societats».
Quant a la deduïbilitat de la despesa suportada per la societat derivada de
les tasques efectuades pels socis amb
caràcter d’alienitat, s’ha de tenir present que aquesta despesa no es menciona a l’article 13 del Decret legislatiu de
l’1-08-2018 de publicació del Text Refós
de la Llei 95/2010, del 29 de desembre,
de l’Impost sobre Societats (d’ara endavant, TRLIS) i, en conseqüència, sempre
que es compleixi el principi comptable
establert a l’article 19 de la mateixa normativa i estigui degudament documentada, tindrà la consideració de deduïble per determinar la base de tributació
de l’Impost sobre Societats (d’ara endavant, IS) de l’entitat.
Les operacions efectuades entre la
societat i els seus socis es consideren
operacions vinculades, tal com preveu l’article 16.1.a del TRLIS. Per tant,

en aplicació de l’article 16.3 del TRLIS,
aquestes operacions s’han de valorar
pel seu valor normal de mercat.
En el cas que el soci realitzi tasques
a la societat actuant per compte propi,
el TRLIRPF, a l’article 14.1 estableix que:
es consideren «rendes íntegres d’activitats econòmiques» les que, procedint
del treball personal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, impliquin l’ordenació per compte propi
de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la
producció o la distribució de béns o en
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L’IBAN d’un
compte bancari
a la zona SEPA

at pel Comitè Europeu d’Estàndards
Bancaris (ECBS) amb l’objectiu de facilitar la identificació homogènia dels
comptes bancaris a tots els països. És a
dir, a cada compte bancari li correspon
un únic codi IBAN i mitjançant l’IBAN
s’identifica el país, l’entitat, l’oficina i el
compte. Es tracta d’un estàndard del
Comitè Europeu d’Estàndards Bancaris (EBS204), que al seu torn compleix
amb l’estàndard ISO 13616. Per tant,
l’IBAN, és un número de compte internacional que permet identificar precisament al beneficiari de la transacció, i que permet per tant realitzar pa-

Pere Brachfield
CEO de Brachfield Credit & Risk
Consultants
Una de les conseqüències més immediates de l’adopció dels instruments dissenyats per la «Single Euro Payments Area» (millor coneguda
per l’acrònim SEPA) va ser la substitució del tradicional identificador dels
comptes bancaris en els països europeus pertanyents a la zona SEPA (Codi compte Client) per l’identificador
internacional de número de compte
denominat en anglès «International
Bank Account Number» (més conegut
pel seu acrònim IBAN). En l’argot de
SEPA l’antic identificador dels comptes bancaris se li denomina «Domestic Account Number» tot i que se’l coneix millor com a «Basic Bank Account
Number» (BBAN).
Per això, les entitats de crèdit europees que es troben a la zona SEPA, van
anar suprimint de manera gradual els
antics codis de compte client «pre SEPA». En el cas d’Espanya l’antic CCC va
coexistir amb l’IBAN durant uns anys
fins a la seva eliminació el febrer de
2014. Aquesta migració l’IBAN no va
ser fàcil ni ràpida en alguns països de
la zona SEPA. Per exemple, a Espanya
va ser particularment llarg, ja que, en
el sistema bancari espanyol havia utilitzat el codi compte client (CCC) com
a element d’identificació de comptes
a nivell interbancari i els usuaris de la
banca el tenien summament interioritzat. Com a conseqüència de la migració a la SEPA, l’IBAN va passar a ser
la peça central per a la identificació de
comptes mentre que el BIC va exercir un paper equivalent amb relació a
les entitats financeres que feien operacions de pagament en altres països
pertanyents a la zona SEPA. Val la pena assenyalar que els països que formen part de la «Single Euro Payments
Area» o zona SEPA han anat incrementant al llarg dels anys i que actualment
comprèn a 36 estats europeus (després de la recent incorporació d’Andorra i de la Ciutat del Vaticà).
El codi IBAN és el número identificador d’un compte bancari internacional que identifica inequívocament un
compte corrent individual en un estat
membre de SEPA. L’IBAN és una sèrie
de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una
entitat financera de qualsevol lloc del
món. O sigui, a cada compte li correspon un únic IBAN i a partir d’aquest
s’identifica el país, l’entitat, l’oficina
i el compte. Es tracta de l’estàndard
(EBS204) del Comitè Europeu d’Estàndards Bancaris (ECBS), que, alhora, compleix l’estàndard internacional ISO 13616: 1997. La norma actual
és ISO 13616: 2007, la qual estableix a
SWIFT com el registrador formal inicialment desenvolupat per facilitar pagaments dins de la Unió Europea; ha
estat implementada per la majoria dels
estats Europeus, països llatinoame-

La migració a l’IBAN
en alguns països de la
zona SEPA no va ser
fàcil ni ràpida

ricans, Estats Units d’Amèrica, Canadà i per molts països en vies de desenvolupament, especialment a l’Orient
Mitjà i al Carib, on l’IBAN es converteix en la nomenclatura clau per realitzar tota mena de transaccions bancàries. L’IBAN es va crear per ajudar
els bancs a automatitzar les transferències dins d’Europa, de manera que
els pagaments intracomunitaris quedin assimilats als pagaments nacionals i es puguin aplicar les mateixes
tarifes i terminis d’execució. Cal tenir present, que l’IBAN, és un codi que
està sent utilitzat per diversos països
del món. Per conseqüència, la llista de
països que empra l’IBAN es va ampliant cada any.
El codi IBAN forma part dels identificadors dels comptes bancaris que
són estàndard de la zona SEPA, cre-

Després de la
integració d’Andorra
i el Vaticà, 36 estats
europeus formen part
de la zona SEPA
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gaments d’una forma automatitzada.
L’IBAN serveix perquè qualsevol banc
europeu (o internacional) pugui comprovar que el compte d’un banc d’un
altre país és autèntica i pugui emetre
instruccions de pagament correctes.
L’objectiu principal de l’IBAN és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers. L’estàndard assegura la transmissió correcta de les dades i redueix
les possibilitats d’intervenció manual.
Conseqüentment, contribueix a evitar els costos i les demores associades a la transmissió incorrecta o insuficient de les dades relatives als comptes bancaris.
El codi IBAN està format per una seqüència alfanumèrica de caràcters,
amb una mida fixa que depèn del país
on es trobi el compte bancari, i d’un
màxim de 34 caràcters. Els dos primers són alfabètics i han de ser sempre
dues lletres que identifiquen el país
en el qual està obert el compte bancari (GB, FR, AD, ES). Cal assenyalar que
l’estàndard dels dos primers caràcters
que són les lletres que identifiquen el
país és relatiu, en el sentit que aquestes primeres dues sigles alfabètiques
no obeeixen sempre a un mateix idioma de classificació. Per exemple, a
Hongria, les lletres són HO, del vocable anglès HUNGARY, encara que en
hongarès el nom del país és Magyarország. En canvi, a Espanya, la sigla designada està representada a AD: la qual
cosa és molt diferent d’SP que suggeririen les dues primeres lletres de SPAIN
(Espanya en anglès). Un altre cas similar és el fet que, a Alemanya, les lletres
no siguin GE (de l’anglès, GERMANY),
sinó que és DE, l’equivalent a DEUTSCHLAND, paraula que en l’idioma alemany significa Alemanya.
Els dos següents són els dígits de
control que són calculats d’acord al
mateix algoritme independentment
del país i número de compte harmonitzat de cada estat, i són l’element que
valida la totalitat de l’IBAN per evitar
errors de transcripció. Els restants
caràcters són el número de compte harmonitzat de cada país, que en
la majoria dels casos identifica a més
l’entitat i l’oficina i que pot tenir fins a
30 caràcters (depenent del país). Per
exemple, a Espanya és l’antic número de compte CCC de 20 dígits, de manera que als quatre primers de les sigles del país i dels dígits de control segueixen els 20 caràcters numèrics del
CCC.
Cal tenir en compte, doncs, que
l’IBAN segons el país on està constituïda el compte bancari, pot tenir
una longitud que va dels 15 fins als 34
caràcters. El codi IBAN es presenta en
dos formats diferents: l’IBAN en un
format per plasmar-ho imprès en paper i l’IBAN en un format per suport
electrònic. La representació en paper de l’IBAN es reparteix en blocs de
4 caràcters, començant per l’esquerra,
fins a confeccionar completament el
codi del compte corrent. En cas que al
final no quedin 4 dígits per a completar
un bloc (l’últim a la dreta), s’escriuran
els caràcters sobrants, ja siguin 3, 2 o 1.
A més, les inicials «IBAN» precedeixen
al codi IBAN i van seguides d’un espai;
cal incloure sempre aquestes sigles
IBAN en el codi perquè compleixi amb
la normativa bancària. Així doncs, el
codi IBAN es plasma dividint en grups
de quatre caràcters separats per un
espai. L’últim grup té una extensió
variable de fins a quatre caràcters.
L’IBAN d’un compte bancari espanyol
en ser de 24 caràcters estarà format
per 6 blocs de 4 caràcters cadascun.
Ara bé, la presentació en format electrònic de l’IBAN es realitza sense espais de separació, és a dir, amb tots els
dígits seguits.
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Andbank obté 27,1 milions
d’euros de benefici

El resultat, un 12% superior al pressupostat, l’aconsegueix mantenint una forta inversió de cara al futur

E

l grup Andbank
consolida el seu
lideratge en volum
de negoci (23.473
milions d’euros) i es
posiciona com a la segona entitat
andorrana en generació de benefici,
amb 27,1 milions d’euros, un 12% més
del pressupostat. Aquest resultat
s’ha aconseguit mantenint una forta
inversió pel futur de l’entitat amb una
despesa tecnològica de més de 22
milions d’euros anuals i amb 6,1 milions
d’euros en creixement internacional.
Andbank mostra en el tancament
2018 el seu model robust de control i
de gestió de riscos amb una rendibilitat sobre el patrimoni tangible (ROTE) del 10,03%, una ràtio de morositat
del 3,65% i una ràtio de cobertura del
104,09%. La seva fortalesa ve reflectida per la seva ràtio de solvència del
17% (TIER1 ‘phase-in’), molt superior a
la mitjana europea.
Andbank és un grup bancari adaptat a les regulacions internacionals.
Ha presentat les seves dades seguint
els estàndards europeus financers
i comptables IFRS9 i la directiva de
solvència CRD IV. El grup ha reforçat
el seu govern corporatiu amb l’entrada de nous consellers independents i
la creació d’un consell assessor extern
amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en
la transparència i el bon govern. Finalment, ha pres la decisió durant el 2018
de tancar les fitxes bancàries de les Bahames i de Panamà.
La trajectòria internacional d’Andbank, iniciada l’any 2000, li ha permès
créixer de forma diversificada i sostinguda. L’àrea internacional del grup
representa avui dia un 82% dels actius gestionats. Cal destacar And-

bank España, amb 9.550 milions d’euros d’actius sota gestió. Durant el 2018
ha integrat la gestora Merchbanc al
grup, amb 400 milions d’euros d’actius.
A més, ha tancat el millor any des de la
seva implantació amb un creixement
del 8% de negoci i del 39% en els bene-

ficis (7,9 milions d’euros resultat consolidat).
La lluita contra el càncer és l’objectiu estratègic en RSC de l’entitat.
Aquest compromís condueix al grup
a esdevenir un espònsor actiu de la
Fundació Fero (Fundació d’Investigació

Oncològica), que dona suport a projectes líders a escala mundial en
investigació oncològica, i a ser soci fundacional del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona en el seu nou
projecte contra el càncer infantil de
referència a escala europea.

Les transaccions
immobiliàries pugen un
2% el primer trimestre
Les transaccions immobiliàries van
augmentar un 2% en el primer trimestre de l’any 2019 respecte al mateix període de l’any anterior. En relació a l’acumulat dels darrers dotze mesos, l’augment és del 3,9%. Pel que fa al
nombre de béns immobles transmesos,
durant el primer trimestre del 2019, van
disminuir el 4,8% respecte al primer
trimestre de l’any anterior, on gairebé
tots els béns immobles han vist reduïda la seva transacció. En canvi, la variació anual de l’acumulat dels darrers
dotze mesos presenta un creixement
del 9,2%.
En relació al tipus d’obra, els béns
immobles d’obra nova transmesos
aquest primer trimestre del 2019 es van
reduir el 81,6% respecte al primer trimestre de l’any anterior, on pràcticament tots els béns immobles van minvar la seva transacció. Per la seva banda, els béns immobles transmesos de
segona mà van disminuir el 2,1%, on
també quasi tots els béns han vist reduïda la seva transacció.
Respecte al valor dels béns immo-

bles transmesos, durant el primer trimestre del 2019, disminueix en el
15,2% respecte al primer trimestre de
l’any anterior, on tots excepte les altres construccions, van veure reduït el
seu valor. Segons el tipus d’obra, el valor total dels béns immobles transmesos d’obra nova va minvar el 86% així
com també el valor en els darrers dotze mesos en el 80,1%. El valor total dels
de segona mà presenta una disminució del 12,2%, mentre que el valor dels
béns tramesos de segona mà dels darrers dotze mesos ha pujat el 16,8%.
Referent a la superfície construïda
transmesa, expressada en metres quadrats, va créixer l’1,7% respecte el primer trimestre de l’any anterior. En funció del tipus d’obra, la superfície transmesa d’obra nova va disminuir el 90,8%,
essent els pisos, habitatges unifamiliars i places d’aparcament les categories
que disminueixen. Per contra, la superfície de béns immobles de segona mà va
augmentar el 3,6%, especialment la superfície corresponent a terrenys i altres construccions.

El Perú tria com
a exemple el
model d’innovació
d’Andorra
El director d’Actua Innovació, Marc
Pons, va participar en diverses reunions
de treball a Lima convidat per la Universidad del Pacífico. Des d’aquest centre,
un dels més importants del país, es va
demanar conèixer els projectes d’innovació que s’estan desenvolupant a Andorra. Es va mostrar molt interès en com
Actua està treballant el Data Hub Nacional. Pons va explicar, en una aula magna
plena d’enginyers, docents i estudiants,
com Andorra està desenvolupant més
d’una dotzena de projectes, entre ells els
anàlisis dels turistes, dels riscos naturals,
la mobilitat, la planificació urbanística, la
contaminació acústica, l’impacte solar, i
el laboratori ‘blockchain’ i de drons. El director d’Actua Innovació va destacar que
«estem treballant per reforçar aquest tipus de col·laboracions que van començar fa dos anys i que també potencien la
participació entre empreses, sector públic i sector privat». Per la seva banda, la
degana de la Facultat d’Enginyeria de la
Universidad del Pacífico, Michelle Rodríguez, va destacar que «vam descobrir que Andorra tenia una visió de país
cap a la innovació i sobretot de la innovació oberta que ha generat amb múltiples centres d’investigació, ciutats i institucions. Aquest model ens crida molt
l’atenció i ens interessa replicar-ho al
nostre país». Rodríguez va remarcar que
«la col·laboració amb Actua ha permès
que els nostres alumnes i els seus investigadors hagin treballat de manera conjunta el que ens ha permès adaptar a Lima moltes de les iniciatives d’Andorra».
Les jornades ‘Ciudades Inteligentes: tecnologias y narrativas para crear ciudades sostenibles’ van comptar amb la participació d’experts d’institucions americanes i del govern peruà, que van posar
com a exemple d’estudi el model d’innovació d’Andorra. Alumnes d’enginyeria
de la Universidad del Pacífico, que des de
fa dos anys col·laboren a Andorra en els
projectes del país, van fer una presentació dels treballs que van realitzar.

La temporada
d’hivern genera
4.709 autoritzacions
de treball

Finalment, pel que fa al preu de l’habitatge i del sòl dels béns transmesos,
en termes d’euros/m2, la disponibilitat de resultats és només anual. Això
és deu a la necessitat de disposar d’un

volum suficient de transaccions prou
ampli i, a la vegada, aplicar un procés
de depuració als valors originals per
tal que les variacions anuals obtingudes siguin mínimament homogènies i

El consum de quotes de temporada, a data del 18 d’abril, és del 116,8%, amb 4.709
autoritzacions acordades. Els decrets de
quota preveuen una possibilitat d’ampliació excepcional de fins al 30% en el cas,
per exemple, que una empresa hagi esgotat el nombre d’autoritzacions que li corresponia i pot acordar-ne ampliar la xifra sempre que l’empresari justifiqui que
ha tingut baixes per accident o malaltia
d’una durada superior a tres mesos entre els treballadors estrangers. La quota
inicial acordada per decret és de 4.033 en
global, dels quals es reserven un mínim de
180 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 2.314
per als extracomunitaris. La dinàmica de
les contractacions el 18 d’abril se situa,
en comparació amb la mateixa data de
l’any anterior, en un +29,9% del consum
de les quotes d’extracomunitaris (amb
649 permisos més) i en un -10,4% del consum de les quotes per a comunitaris (amb
220 permisos menys). La contractació de
personal per a les quotes de temporada
2018-2019 és superior a la de la temporada anterior a la mateixa data (429 treballadors més, un 10%).

