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Cicle

Actual

1. Model econòmic esgotat

• Economia poc diversificada.

• Pèrdua dels factors tradicionals de 

competitivitat en el comerç: preu i  

novetats.

• Dependència del turisme de proximitat.

• Dèficit en digitalització en general i en 

comerç online en particular.

• Complexitat administrativa.

• Transformació del sector bancari amb 

pèrdua de l’efecte induït sobre l’economia i 

possible pèrdua de llocs de treball.

Aquests factors ens fan ser més vulnerables

davant les situacions adverses.

Un endeutament públic per damunt del 

que pot assumir el país genera:

• Incertesa en el marc fiscal.

• Desconfiança en els inversors.

• Incapacitat d’impulsar polítiques de 

reactivació econòmica i d’especialització.

• Caiguda del rating país.

• Problemes de finançament i encariment 

del mateix.

La pèrdua de competitivitat ens pot 

portar a la paradoxa d’haver de 

renunciar a la competitivitat fiscal.

2. Menys ingressos públics

• Caiguda dels impostos indirectes:

➢ IGI: descens constant de visitants i 

vendes.

➢ Taxa tabac: descens de les vendes, 

pressió política sanitària i sobre la 

franquícia.

➢ Carburants: desaparició progressiva 

de les fonts d’energia d’origen fòssil.

• Estancament IRPF i IS pel descens dels 

beneficis empresarials i del salari mitjà.

• Causes conjunturals: caiguda de l’activitat

vinculada a la COVID-19.

3. Més dèficit públic

A curt termini per la caiguda d’ingressos, 

però a llarg termini per altres causes 

estructurals: 

• Cobertura de les obligacions contretes en 

pensions de jubilació.

• Tendència a un creixement sostingut de la 

despesa pública de funcionament i en 

especial la vinculada a corregir desequilibris 

socials. 

• Increment dels interessos.

En 15 anys les necessitats pressupostàries 

poden ser el 175% de les actuals.
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Abans crisi COVID-19

Andorra

+2,1%

+1,9%

+1,6%

Font: Departament d’Estadística, octubre del 2019.

Previsió PIB real 

(cicle de desacceleració fins al 2023)

Des de 2017 Andorra és una de les economies menys 

dinàmiques del nucli europeu.

▪ Al llarg del període 2014-2019, l’economia andorrana

va acumular sis anys de creixements positius; ara

bé, des de l’any 2017 els augments del PIB són

molt modestos i l’economia mostra símptomes

d’esgotament.

Font: Departament d’Estadística / Eurostat.



Cicle

Virtuós

3. Equilibri

pressupostari

2. Creixement

econòmic i  

més   

ingressos

públics

1. Diversificació

+

Qualitat

4. Més 

competitivitat

Desenclavament d’Andorra

4

Per què?

Cicle

Actual
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Desenclavament d’Andorra

Situació 
geogràfica

Crisi del 
comerç 

tradicional

Ampliació de 
mercats 
turístics

Diversificació 
econòmica

Dinamització 
de l’activitat 
empresarial

Oportunitats 
professionals 
per als joves

MOTIUS NOVES OPORTUNITATS

SOBIRANIA 

Atracció de nous tipus d’inversors del sector serveis i indústria.

Ampliació de la zona de captació de turisme: arribada de turistes    
procedents de països més llunyans.

Turistes amb estades més llargues i d’un poder adquisitiu més alt.    

L’objectiu no és augmentar el volum de turistes. 

Desestacionalitzar el turisme, harmonitzant temporades.

Millora de la mobilitat dels residents en l’àmbit particular i professional.

En l’àmbit empresarial, facilita l’obertura a nous mercats i fomenta   
l’accés a nous negocis i serveis (tant d’importació com d’exportació). 

No es requereix control de valor de les franquícies a les duanes 
comunitàries veïnes per passatgers de països veïns en trànsit.

Possibilitat de reconeixement de visats bilaterals entre països, 
especialment fora de l’espai Schengen.



Des de la Cambra estem focalitzant les 

comunicacions en tres vies d’actuació.

Connexió via ferroviària Connexió via aèria

▪ Possibilitat d’enllaçar Andorra 

amb les xarxes ferroviàries de 

França i d’Espanya. 

▪ Objectiu connectar: 

Toulouse-Andorra-Barcelona.

▪ Estudi sobre la viabilitat 

d’un aeroport 

internacional dins el 

territori nacional.
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Mobilitat interna

▪ Opcions de mobilitat 

interna per connectar 

totes les parròquies 

d’Andorra.

Desenclavament d’Andorra



Regne Unit
14,6% Alemanya

13,7%
Bèlgica, 

Luxemburg
13,0%

Itàlia
7,8%

Suïssa
7,6%

Altres
43,3%

Regne Unit
21,6%

Alemanya
13,4%

França
13,3%

Països 
nòrdics

6,6%

Itàlia
5,4%

Altres
39,7%

Turistes segons procedència i via d'accés 

5 mercats més tradicionals:  60% 5 mercats més tradicionals:  57%

7

2 mercats més tradicionals:  87%

Espanyols
71,1%

Francesos
15,9%

Altres
13,0%

Andorra

Carretera 100%

Andorra

Font: Departament d’Estadística; 2019

Espanya

Font: INE; 2019 Font: DGE, Banque de France, enquête EVE; 2018

França

Espanya

Carretera 15,2%

Aeroport 82,1%

Port 2,3%

Tren 0,4%

França

Carretera 54%

Aeroport 32%

Port 8%

Tren 6%

Andorra

2- Desenclavament d’Andorra
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➢ Estudis de seguretat positius (aproximació, “go around”, aterratge, enlairament).

➢ Vall protegida meteorològicament.

➢ Proximitat a la carretera general => excel·lent accessibilitat.

➢ Proximitat a una de les estacions d’esquí més importants d’Europa.

➢ Impuls comercial de la zona del Pas de la Casa.

➢ Estalvi econòmic de construcció:

 Terreny comunal.

 Baix cost de moviment de terres.

 Cost mínim de connexió a la carretera general.
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S’han revisat els estudis existents que constaven en els arxius oficials del 

Govern i, finalment, s’ha optat per una ubicació nova.

2- Desenclavament d’Andorra: Per què a la vall d’Envalira?



Una porta al món.

Radi d’acció Aeroport Nacional d’Andorra

5.500 km

París

Madrid

Tunis

Londres

Estocolm
Oslo

Moscou

Ankara

Berlín

Hèlsinki

Budapest

Atenes

Bangui

El Caire

Kinshasa

Niamey

Kiev

Lisboa

Dublín

Berna

Font: https://distance.to/

Reykjavík
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Models d’avions
Radi 

d’acció

Velocitat 

de creuer

Passatgers

(*)

AIRBUS

A320 NEO

> 5.500 / 6.000 

Km
820 km/h

150 / 180

AIRBUS

A220-300 NEO
120 / 150

BOEING

737-600 NG
132

Reactors

(*) Capacitat màxima en condicions ideals.

Dubai
Abu Dhabi

200/300 km

Alger

Roma

Rabat

Desenclavament d’Andorra



Estudi de 

viabilitat de 

procediments

de vol

Estudi 

d’infraestructures
Homologabilitat

(*)

*International Civil Aviation Organization (ICAO) 

Impacte 

ambiental

11

Iniciativa CCIS

(conveni Govern)

Empreses que han realitzat els estudis: 

▪ Navblue (Airbus)

▪ CGX

Responsabilitat Govern

amb possible acompanyament CCIS

Business Plan:
viabilitat i 

impacte 

econòmic

FINALITZAT Viabilitat tècnica Sostenibilitat Viabilitat econòmica

Etapes del projecte de l’aeroport
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Viabilitat tècnica i impacte ambiental

Aeroport

Pistes d’esquí 

Soldeu - El Tarter
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Viabilitat tècnica i impacte ambiental
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Perquè una imatge val més que mil paraules



Per què pot 

significar un 

abans i un 

després?

▪ DESENCLAVAMENT

▪ Impedirà la dependència i l’aïllament en les comunicacions.

▪ DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA

▪ És imprescindible per impulsar un nou model econòmic, 

que hem de definir entre tots (sector públic i privat).

▪ Aportarà directament al país inversors i turisme d’alt nivell.

▪ Ha de permetre promoure l’atracció d’empreses industrials 

tecnològiques. 

▪ Garantirà un futur pròsper als nostres joves.

▪ SOBIRANIA

▪ Independència total d’Andorra.

Conclusions
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