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2. Quina és la mitjana actual del temps que han d'esperar el sol·licitants per tal de
poder ser avaluada i, en el cas que escaigui, reconeguda i valorada la seva
discapacitat?
El Decret del 10-1-2017 de modificació del Decret del 10-6-2004 d’aprovació del Reglament
de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris i
els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els
hàndicaps, estableix que totes les persones sol·licitants han de ser objecte d’una exploració
per part d’un metge de la Conava.
Tenint en compte aquesta premissa i l’ajornament de les exploracions com a conseqüència
de la pandèmia causada pel SARS-CoV-2, actualment la mitjana de temps per poder ser
avaluat és de quatre mesos, i d’un mes per a la valoració i el reconeixement del grau de
menyscabament si escau.
Per reduir el termini d’avaluació, el Govern ha dut a terme les gestions escaients per
incorporar un metge avaluador addicional, el qual serà contractat a principis del mes de
maig d’enguany, fet que suposarà que, durant el mes de maig del 2022, les 88 persones
que resten en espera puguin ser explorades per aquest professional.
Com a conseqüència d’aquesta contractació, les sol·licituds presentades a partir del mes
de maig es resoldran dins els terminis establerts al Reglament de regulació de la Comissió
Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i
la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els hàndicaps.
Andorra la Vella, 29 d’abril del 2022
Judith Pallarés Cortés
Ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat

4.8 Propostes d'acord, propostes de resolució i mocions
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 4 de maig del 2022, ha examinat la Proposta
d'acord sobre el marc regulador del procés de constitució d'una societat al Principat
d'Andorra i de la inversió estrangera, que li han tramès els M. I. Srs. Pere López Agràs,
Judith Salazar Álvarez, Susanna Vela Palomares, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo,
Roger Padreny Carmona, i Carles Sánchez Rodríguez, president i consellers generals del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General en els articles que es citaran, ha acordat:
1- D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit aquest escrit, sota la qualificació de Proposta
d’acord i procedir a la seva tramitació com a tal.
2- D’acord amb l’article 139, ordenar la seva publicació i obrir un període de quinze dies per
a la presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia 25 de maig del 2022, a les 13.30h.
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Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 4 de maig del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
A la Sindicatura
Els sotasignats, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, compareixem
davant la Sindicatura i com millor en dret escaigui,
DIEM
Que d'acord amb el que disposa l'article 139 del Reglament del Consell General passem a
formular la següent Proposta d'acord sobre el marc regulador del procés de
constitució d’una societat al Principat d’Andorra i de la inversió estrangera perquè, un
cop sigui admesa a tràmit per aquesta Sindicatura, publicada i sotmesa a presentació
d’esmenes, sigui presentada al Ple del Consell General per al seu debat i votació.

Proposta d'acord
En el món en el qual vivim, cada vegada més globalitzat, la inversió estrangera es converteix
en un factor clau dels estats com a punt decisiu dins de la seva estratègia de diversificació
econòmica. La inversió estrangera reforça i fa créixer exponencialment el mercat intern.
Quan aquesta suposa una competència directa al mercat local no és una amenaça, sinó
una fortalesa perquè permet a les empreses locals augmentar el seu interès a millorar
productes o serveis, oferint més competitivitat en el mercat, la qual cosa de manera inherent
beneficia a tots els consumidors i, per tant, al teixit productiu d'una societat.
Resulta d'una vital importància que els inversors estrangers trobin en un país elements
fonamentals, més enllà d'una baixa fiscalitat, per a garantir-se seguretat, tranquil·litat i
rendibilitat en les seves inversions.
No hem d’oblidar la importància que els ciutadans d’Andorra puguin disposar d’un sistema
de creació d’empreses àgil i eficaç, digne del país referent en el qual viuen i que ha de ser
exemple per a tercers, fins i tot sent la mateixa ciutadania una eina de promoció del país i
de bones referències fora de les nostres fronteres.
El procés d'obertura d'una companyia no és només la primera imatge que rep l'inversor,
sinó també les possibilitats que ofereix un Estat als seus ciutadans i a les seves ciutadanies
de tenir una activitat empresarial o patrimonial per compte propi. Indubtablement, aquest
procés ha de ser àgil, transparent i jurídicament segur.
En l'actualitat ens trobem amb processos desfasats, que ni són moderns, ni àgils i que, a
conseqüència d'això, tampoc són competitius. Processos que situen Andorra en els darrers
llocs del rànquing mundial pel que fa a facilitats administratives per a la creació d'una
companyia, també per als seus ciutadans, però sobretot per als inversors estrangers.
S’han de prendre's com a referència països directament competidors en l’entorn europeu
en els que el termini de creació d'una companyia es duu a terme de forma general en
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períodes que oscil·len entre els set i deu dies, amb totes les garanties jurídiques tant per a
l'administració com per a l'inversor o emprenedor.
Amb aquests canvis aconseguiríem que:
Amb uns costos inferiors als actuals que l'inversor tingui la seva societat i comerç obert en
menys de quinze dies,
El país sigui molt més competitiu,
L'administració sigui més eficient i productiva,
La recaptació no sols no baixi sinó que fins i tot augmenti,
S’incrementi la creació de llocs de treballs i, en conseqüència, la recaptació de la Caixa
Andorrana de Seguretat Social,
La imatge d’Andorra, tant en l’àmbit nacional com internacional, es vegi beneficiada amb un
sistema homologable al dels països de l'entorn i la percepció del ciutadà sobre la
transformació de l'administració es vegi millorada substancialment.
I conseqüentment, per tot el que s’ha exposat, el Consell General,
Acorda
Que en un termini de 3 mesos Govern adopti els canvis necessaris per a la modernització i
l’alineació amb els països de l’entorn en la normativa que regula els diferents processos
que intervenen en la constitució i registre de les societats i els comerços a Andorra, tenint
en compte, entre altres, els següents aspectes:
- Substituir el certificat de denominació social en paper per un tràmit automatitzat en
línia instantani, que permeti obtenir al peticionari un codi que li permeti l’accés per als
posteriors tràmits.
- Possibilitar els tràmits en línia d’inversió estrangera també es puguin realitzar en
llengua anglesa.
- Reemplaçar els formularis de sol·licitud d'autorització per a inversió estrangera per
una descripció d’activitats i d’inversors i una declaració responsable que permet a
l’administració controlar a posteriori i amb més marge els fets i la informació declarada.
- Creació d’un règim sancionador per a la falsedat documental o informativa. Els
inversors estrangers i empresaris ha de comprendre que el fet d’agilitzar els tràmits amb
declaracions responsables i posposant els controls no implica en cap cas que no s’hagin de
complir una sèrie de requisits. És per això que s’ha de dotar la modificació de normativa
proposada d’un règim sancionador que reguli en tres nivells de gravetat la no veracitat de
la informació aportada, la falsificació o manipulació de documents i/o qualsevol acció
penalment punible que pugui derivar de les incorreccions signades en aquestes
declaracions i nous tràmits.
- Agilitzar els tràmits notarials amb mesures, entre altres, com ara l’aprovació per part
del Govern d’estatuts model.
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- Facilitar l'inici d'activitat mitjançant declaracions responsables d’inici d’activitat
substituint els actuals controls a priori, per controls a posteriori, amb excepció de les
activitats que s’estableixi reglamentàriament de forma justificada.
- Facilitar els processos d'obertura d'un compte bancari per al dipòsit de capital
social i altres requeriments.
A Andorra la Vella, 2 de maig del 2022.
Pere López Agràs
Judith Salazar Álvarez
Susanna Vela Palomares
Jordi Font Mariné
Joaquim Miró Castillo
Roger Padreny Carmona
Carles Sánchez Rodríguez

5. ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Edicte
El proper dilluns 16 de maig del 2022, a les 15.30h, se celebrarà a la sala de reunions
públiques de la planta -3 del nou edifici del Consell General, una sessió informativa pública
de la M. I. Sra. Sílvia Riva González, ministra de Cultura i Esports, davant de la Comissió
Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, amb l’ordre del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença de la M. I. Sra. Sílvia Riva González, ministra de Cultura i
Esports, acompanyada de la Sra. Montserrat Planelles, Directora de Patrimoni Cultural i del
Sr. Joan Marc Joval, Cap d’Àrea d’Acció Cultural, per presentar els projectes d’Acció
Cultural i la projecció dels artistes d’Andorra.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 28 d’abril del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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