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DILLUNS, 13 DE NOVEMBRE DEL 2017

el Periòdic d’Andorra

Editorial

Una fórmula real i més justa
per als autònoms

L

a fórmula més adient per
calcular el que els autònoms han de cotitzar a la
CASS genera sempre respostes diverses. La idea, però, que actualment el càlcul no és
just genera un ampli consens que
ha portat el Govern ha modificar-lo.
Actualment, la cotització del 22%
dels treballadors per compte propi es calcula en base al salari mitjà
mensual cotitzat pel conjunt d’afiliats a la Seguretat Social. Enguany, la
xifra –que s’actualitza anualment–
s’ha situat en 2.041, 35 euros, de manera que un autònom havia d’apor-

tar mensualment a la CASS 449,1 euros. Una quantitat difícil d’assumir
per aquest tipus d’empleats, ja que
el sou sobre el qual es calcula està
molt lluny de la realitat dels seus ingressos mensuals.

La finestra

amb la instal·lació a l’inici de l’Avinguda d’Enclar d’un element que
permeti identificar de manera clara l’entrada a la parròquia...». És a
dir que es van comprometre a senyalitzar correctament la parròquia.
Ho consideraven urgent. I no han
fet res de res.
Constatant una altra vegada
que els grups de les minories liberal i socialdemòcrata al consell de
comú de la capital no exerceixen
d’oposició comunal, els progressistes d’SDP hem de donar resposta a
les més de 400 persones que ens varen votar. Per això, sense voler fer
d’agent turístic crec que hem de dir
a qui ens visita que a Andorra la Vella també tenim monuments dignes
de ser visitats.
Quan s’arriba de Catalunya direcció Andorra la Vella, després de
creuar Sant Julià de Lòria, de cop els
nostres visitants es troben en una
rotonda «estranya». Estan entrant a
la parròquia d’Andorra la Vella. Tot
just passada la rotonda, a mà dreta, hi ha un aparcament. Si el turista s’hi atura tindrà a tocar un espectacular pont romànic: el Pont de la
Margineda. Es mereix una visita i
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quests dies he dedicat una
estona a llegir el programa
electoral de DA a les darreres eleccions comunals.
A la pàgina 13 hi trobo: «La nostra primera prioritat serà embellir,
endreçar i senyalitzar totes i cadascuna de les zones de la parròquia.
Som conscients que és urgent dinamitzar Andorra la Vella i Santa Coloma...».
A la mateixa pàgina també diu:
«Dignificarem l’accés natural d’Andorra la Vella des de la Margineda
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A efectes de publicitat contractada per persones
pertanyents a diferents sectors o branques
professionals, aquest mitjà no es fa responsable del
contingut de la publicitat en relació al disposat en les
normes estatutàries o deontològiques que regeixen
la professió en concret, la qual qüestió únicament
compet a la persona que contracta la publicitat.

autònoms perquè atribueixin a la
CASS en funció dels seus ingressos,
i no del salari mitjà com fins ara.
D’aquesta manera, la franja de pagament oscil·larà entre els 200 i els
600 euros, davant la quota fixa actual de 449 euros.
Ja era hora que l’Executiu posés sobre la taula una fórmula justa pels emprenedors que, tot i comptar amb quotes reduïdes en alguns
casos, sovint es veien limitats per les
altes quantitats que havien de pagar
a la CASS. Es tracta d’un canvi necessari i molt esperat que cal que s’apliqui tan aviat com sigui possible. H

En aquesta qüestió ha tingut especial protagonisme Socialdemocràcia i Progrés (SDP) que ha insistit contínuament al Govern perquè modifiqués el càlcul. Precisament, no més
lluny de la setmana passada, el conseller progressista Víctor Naudi recordava que el ministre Espot s’havia
compromès al març a tenir en un termini de quatre mesos un estudi econòmic i jurídic a partir del qual fer
aquests canvis i que, després de vuit
mesos, encara no l’havien presentat.
Espot va explicar a aquest rotatiu que, efectivament, han apostat
per modificar les cotitzacions dels

fer-hi unes fotos. Fa goig. Que ens
disculpin els turistes: no el veuran
anunciat. Cada cop el tenim més
amagat. DA, que governa el país i
administra la parròquia, no li dona
la importància que es mereix.
Deixant el Pont de la Margineda
i agafant la rotonda «estranya» per

EL PERIÒDIC D’ANDORRA no es fa responsable de
l’opinió dels seus col·laboradors i tampoc s’identifica
necessàriament amb els seus comentaris.

la primera sortida a mà dreta, s’entra a l’Avinguda d’Enclar. Sí, aquella que DA volia senyalitzar amb un
«element». Doncs aquesta! Direcció
Andorra la Vella s’entra a un bonic
poble de la parròquia: Santa Coloma. A Santa Coloma tenim una església espectacular. Té un campa-

nar rodó que es fa mirar amb atenció.
Un cop a l’església si s’alça la vista
es veu el Castell de Sant Vicenç d’Enclar. Al cim d’una petita muntanya.
Pujar-hi permet gaudir d’unes vistes meravelloses.
I encara en tenim més de monuments a Andorra. Si es va cap a
l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell, a tocar, el turista visitant hi
trobarà la capella de Sant Andreu.
Preciosa.
Un cop visitats el Pont de la Margineda, l’església de Santa Coloma,
el Castell de Sant Vicenç d’Enclar i
la capella de Sant Andreu, el turista haurà passat un bon dia a la capital d’Andorra i podrà escollir restaurant per gaudir de la nostra apreciada gastronomia.
I és que convé recordar que a Andorra la Vella a part de l’avinguda Meritxell, botigues, comerços i
grans magatzems també tenim monuments. Quina llàstima que la majoria comunal hagi abandonat la
promoció cultural. La cultura defineix un país. H
Membre del Comitè Local d’SDP d’Andorra la Vella
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