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Disposició final primera. Textos consolidats

S’encomana al Govern que, en el termini màxim de
sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i en
els termes previstos a l’article 116 del Reglament del
Consell General, trameti al Consell General el
Projecte de text consolidat de la Llei 21/2013, del 10
d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc
immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels
edificis i l’ús de les energies renovables i el Projecte de
text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques
urbanes, del 30 de juny de 1999.
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Es formulen les preguntes següents:
- Els motius pels quals es relleva de la direcció de l’
Autoritat Financera Andorrana al Sr. Ramón López?
- L’import de la indemnització atenent el contracte
del Sr. Ramón López i la clàusula en cas de resolució
anticipada ?
Andorra la Vella, 13 d’octubre del 2020
Joaquim Miró Castillo
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser
publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 14 d’octubre
del 2020, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Joaquim
Miró Castillo, conseller general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13
d’octubre del 2020, relatives al relleu i la
indemnització rebuda per la direcció de l’Autoritat
Financera Andorrana i d’acord amb els articles 18 i
130 del Reglament del Consell General ha acordat
admetre-les a tràmit i ordenar la seva publicació,
(Reg. Núm. 804).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 14 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Joaquim Miró Castillo, Conseller
General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formula les
preguntes següents perquè, en el millor termini, el
Govern presenti, per escrit, les respostes
corresponents.
Preguntes que es formulen amb relació al relleu i la
indemnització rebuda per la direcció de l’Autoritat
Financera Andorrana.
Vist que el passat mes de setembre es coneixia el
relleu a la direcció de l’Autoritat Financera
Andorrana (AFA) , ocupada des del gener del 2017
pel Sr. Ramon López,

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 31 de juliol del 2020, relatives a
l’IRONMAN i publicades en el Butlletí del Consell
General número 54/2020, del 31 de juliol.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 13 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Presidència, Economia i
Empresa
Resposta a la pregunta escrita al
Govern sobre l’Ironman
(Reg. núm. 582/20)
Pregunta amb resposta escrita sol·licitada per la
M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera
general del Grup Parlamentari Terceravia+ Unió
Laurediana + Independents.
Es demana a Govern quin és el retorn previst i si
generarà sinergies amb les entitats i associacions
del país. Es demana també si el contracte preveu el
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reemborsament dels participants en cas de
cancel·lació tenint en compte la situació d’incertesa
del context sanitari.

seu establiment a Andorra en forma de posicionament
del país com a destinació de qualitat en l’organització
de proves esportives i en la recepció i implantació
d’empreses multinacionals estrangeres.

L’Andorra Multisport Festival, previst per contracte
que se celebri els anys 2021, 2022, 2023 i 2024, es
compon de cinc proves multiesportives de
participació massiva consistents en:

Pel que fa a les sinèrgies que l’Andorra Multisport
Festival i l’establiment de l’empresa Ironman al país
poden tenir amb les entitats i associacions del país,
són nombroses i es consideren positives.

- Un triatló d’hivern (esquí de fons, bicicleta tot
terreny sobre neu i cursa sobre neu)

En primer lloc, la captació d’una empresa
multinacional que inverteix al país en el sector
esportiu atorga un reconeixement explícit de
competitivitat en aquest sector del Principat i, per
tant, a totes les seves empreses. A més, el fet que
Ironman no només s’hi estableixi sinó que, a més, hi
organitzi un esdeveniment d’aquestes característiques
i projecció implica que empreses del sector esportiu, i
no només d’aquest sector, puguin cooperar o associarse amb la firma Ironman en la concepció i l’execució
de l’acte i explorar l’opció de desenvolupar altres
projectes conjuntament, amb les possibilitats
d’escalabilitat per a les empreses andorranes que això
pot suposar. És per aquest motiu que l’empresa i el
Clúster d’Esports ja han mantingut converses inicials
en aquesta direcció.

- Una prova ironman 70.3 (natació, ciclisme i cursa)
- Una prova de ciclisme de carretera
- Una prova de bicicleta tot terreny (BTT)
- Una prova de cursa de muntanya
D’acord amb les previsions fetes conjuntament entre
l’empresa i Actua, i atenent l’exemple
d’esdeveniments similars de la mateixa firma
esportiva, es preveuen les participacions següents, així
com una mitjana de tres acompanyants per
participant:
- Triatló d’hivern: 400 participants + 1.200
acompanyants
- Prova ironman: 1.500 participants + 4.500
acompanyants
- Prova de ciclisme de carretera: 500 participants +
1.500 acompanyants
- Prova de bicicleta tot terreny (BTT): 400
participants + 1.200 acompanyants
- Prova de cursa de muntanya: 3.000 participants +
9.000 acompanyants
Amb aquestes xifres, per estimar el retorn previst de
l’esdeveniment, s’ha calculat una despesa mitjana de
155 € per persona i dia repartida entre 70 €
d’allotjament, 35 € d’alimentació i 50 € de despeses
en compres. Com es pot comprovar, s’ha volgut ser
conservador en les estimacions. No s’han volgut tenir
en compte altres despeses potencials com les
associades al transport o al consum cultural i, a part,
tampoc no s’ha tingut en compte el retorn generat per
la publicitat del país.
Amb aquesta despesa mitjana per persona, i tenint en
compte que totes les proves tenen una durada d’entre
tres i quatre dies, s’estima un retorn anual directe de
l’esdeveniment d’entre 10,78 i 14,38 milions d’euros.
De manera indirecta, cal tenir en compte els retorns
associats a l’establiment d’una sucursal d’Ironman al
país, ja sigui per la mateixa operativa corrent de
l’empresa (salaris, consums, impostos) o per les
inversions que pugui efectuar al país. Així mateix,
tenint en compte que Ironman és l’empresa líder
mundial en promoció i organització d’esdeveniments
esportius massius, cal preveure un retorn indirecte del

En el terreny de les associacions, l’existència d’un
esdeveniment esportiu amb projecció internacional
pot suposar un fort impuls per a les federacions
esportives andorranes, així com per als clubs esportius
vinculats als esports que es practiquen en el marc de
l’esdeveniment. A tall d’exemple, l’empresa ja ha
mantingut converses amb la Federació Andorrana de
Triatló, així com amb els dos clubs esportius d’aquesta
disciplina que hi ha al país.
Les sinèrgies no acaben aquí. L’atracció d’una
empresa multinacional que inverteix al país és un bon
antecedent de cara a posicionar-lo com a destí
d’inversions. El sector dels negocis vinculats a l’esport
és un dels prioritaris a què el Govern destina esforços
per diversificar l’economia i en què, tal com mostra
aquesta inversió, el país és competitiu. Aquí la
competitivitat del sector se sustenta en les sinèrgies
que genera tenir experiència històrica en el
desenvolupament
d’activitats
esportives;
en
l’existència d’iniciatives publicoprivades, com pot ser
el Clúster d’Esports; en el posicionament de què ja es
disposa en l’organització d’esdeveniments de primer
nivell mundial en diferents disciplines d’esquí,
ciclisme o trial; en l’existència d’infraestructures
vinculades a l’esport d’elit, com pot ser el Centre de
Tecnificació Esportiva d’Ordino, una orografia i un
clima que permeten fer proves d’exigència
professional tant d’hivern com d’estiu, i en
l’existència de residents que escullen el país per
establir-hi la seva base d’entrenaments, fet que lliga
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els diferents atractius mencionats i les sinèrgies que
entre ells es generen.
Així mateix, l’organització d’un esdeveniment de
projecció internacional d’aquestes característiques
amplia l’oferta turística del país i permet augmentar
l’atracció de visitants en el segment del turisme
d’esports. L’existència de la infraestructura
d’allotjament, així com comercial, d’oci i cultura,
permet que es puguin generar sinèrgies amb aquestes
activitats que difícilment poden generar-se en altres
destinacions que no compten amb l’oferta turística i
comercial annexa a esdeveniments similars. També es
poden preveure sinèrgies en aquest sentit amb altres
esdeveniments i activitats turístiques ja establertes al
país, com pot ser el Cirque du Soleil, que es configura
com una opció complementària d’oci cultural nocturn
per als participants de l’Andorra Multisport Festival.
Pel que fa a les opcions de reemborsament dels
participants en cas de cancel·lació, l’empresa Ironman
té la seva pròpia política de cancel·lació i retorn, que
sempre figura en els termes i condicions d’inscripció
dels participants. Per contracte, s’ha establert que
l’empresa hagi de presentar per endavant aquests
termes i condicions, que sempre hauran de complir
amb les regulacions i normes aplicables a Andorra.
L’amfitrió podrà fer observacions respecte de la
política presentada i, en qualsevol cas, serà sempre
l’empresa Ironman la responsable última davant dels
participants, així com de tercers.
En el cas de cancel·lació d'una prova o esdeveniment
degut a causes de força major, com per exemple una
pandèmia com la de la COVID-19, les parts acorden
negociar una data per reprogramar aquesta prova o
esdeveniment el més aviat possible. No obstant això,
Ironman, com a part de la seva política global de
cancel·lació, transferència i reemborsament, donarà
als participants l'opció de rebre un val com a
compensació pel valor del(s) pagament(s) fet(s) fins
llavors per la compra de la participació en un
esdeveniment d'Ironman. El val té un límit de temps
i només pot ser bescanviat per esdeveniments en què
el registre hagi estat oficialment obert, i només seguint
el procés d'inscripció general en línia establert per
l’empresa. El val indicarà el període de validesa. Un
cop passada la data límit establerta, el val perdrà la
validesa. El titular del val que no hagi bescanviat el
crèdit del val abans de la data mencionada optarà a
una reclamació de reemborsament després d'aquesta
data. El reemborsament es durà a terme en els catorze
dies posteriors a la comunicació de la reclamació a
l'emissor. Si el titular del val no reclama el
reemborsament, el dret a ser reemborsat caducarà un
cop hagi expirat el període de limitació general de
l'Estat o país de l'esdeveniment. A més, s'aplicaran els
termes generals que el titular accepta en el moment
de la inscripció.
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Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa
Andorra la Vella, 13 d’octubre del 2020

Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 6 d’agost del 2020,
relatives al reglament que regula els estudis oficials
de música i publicades en el Butlletí del Consell
General número 61/2020, del 26 d’agost.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 13 d’octubre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri d’Educació i Ensenyament
Superior
Preguntes amb resposta escrita del
Govern (Reg. núm. 0586)
Preguntes amb resposta escrita del Govern
presentades per la M. I. Sra. Susana Vela
Palomares, consellera general del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6
d’agost del 2020, relatives al reglament que regula
els estudis oficials de música.
Es demana:
1. De quina manera el ministeri titular de
l’educació té previst, un cop lliurats els certificats
amb valor oficial i de caràcter estatal, fer-ne el
seguiment? Mitjançant els inspectors d’aquest
mateix ministeri?
El capítol segon del Decret del 22-7-2020 d’aprovació
del Reglament d’ordenament dels estudis oficials de
música, de creació dels títols oficials de música i de
creació dels centres oficials d’educació musical bàsica
del Principat crea els títols oficials de música i
n’estableix les vies i condicions d’obtenció. L’article
10 del mateix Decret determina que les escoles
oficials de música són les úniques reconegudes per

