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33 Naudi, al fons, darrera de Miralles, en una roda de premsa d’SDP. 
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MERCATS INTERNACIONALS

SDP considera que l’aug-
ment de les inversions 
estrangeres patrimoni-
als durant el 2015 i 2016 

es deu a la regularització dels pa-
trimonis de no residents al país, 
ja que coincideix amb l’entrada 
en vigor de l’intercanvi automà-
tic de dades fiscals i de l’anunci de 
l’acord amb Espanya per acabar 
amb la doble imposició. 

El conseller progressista, Víc-
tor Naudi, va destacar que durant 
aquests dos anys més del 50% de les 
inversions estrangeres van ser pa-
trimonials i promocions immobi-
liàries. Durant el 2015, 61,5 mili-
ons d’euros es destinaven a aquest 
tipus d’inversions, sobre un total 
de 96 milions d’euros d’inversions 
estrangeres, és a dir, gairebé du-
es terceres parts del total. L’any se-
güent, el pes de les inversions pa-
trimonials es va reduir, amb 51 mi-
lions d’euros sobre un total de 98. 
Tot i així, encara fregava el 50%. 
Durant el 2014, la xifra era molt 
inferior i no arribava ni als 10 mili-
ons d’euros. 

Aquesta tendència a l’alça va 
començar a canviar l’any passat, 
quan els ingressos per aquest tipus 
d’inversions van començar a dis-
minuir. Segons el secretari d’orga-
nització, Joan-Marc Miralles, la xi-
fra encara anirà a menys durant 
aquest any. Miralles va subratllar 
que la resta de les inversions es 
mantenen més o menys estables. 

SDP lamenta la falta de 
dades sobre l’impacte de 
les inversions estrangeres
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Naudi va criticar també que les 
inversions estrangeres, en xifres 
anuals, no arriben als 100 milions 
d’euros, així que se situen per sota 
del 2,5% del PIB. A banda de lamen-

tar que el Govern no sàpiga el nom-
bre d’inversions en actiu, el volum 
de negoci que suposen les inversi-
ons en immobles ni la quantitat de 
tributs que generen, el conseller 
va criticar que el tipus d’empreses 
de fora que s’instal·len al país fan 
«competència» als negocis andor-
rans. 

Per aquesta raó, Miralles propo-
sa potenciar les inversions estran-
geres del sector industrial i de la in-
vestigació en comptes de promou-
re el del comerç i l’hostaleria, unes 
àrees ja explotades per empreses 
del Principat. H

Montaner proposa canvis 
a la llei de la CASS

La consellera d’UL+Independents 
de la Massana, Carine Montaner, 
ahir va entrar a tràmit parlamen-
tari una proposició per modifi-
car la llei de la CASS i que els do-
nants d’òrgans puguin cobrar el 
100% del salari quan estiguin de 
baixa. Montaner va explicar que 
«els donants d’òrgans vius són per-
sones sanes que decideixen de for-
ma altruista donar un òrgan a una 
altra persona malalta que necessi-
ta un trasplantament per poder so-
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breviure», de manera que es tracta 
d’una «acció generosa».

La consellera també va posar de 
relleu que amb aquesta modificació 
s’aconseguiria «fer estalviar diners 
a la CASS». Mentre no es fa el tras-
plantament, el malalt ha de realit-
zar contínuament diàlisis, el que re-
presenta a la CASS un cost de 50.000 
euros per persona a l’any. Un tras-
plantament, en canvi, suposa uns 
41.000 euros de mitjana, va dir Mon-
taner tot fent referència a una dada 
facilitada anteriorment pel Minis-
tre de Salut. 

«Només es tracta de canviar tres 
paràgrafs de la llei de la CASS per 
tal d’incentivar la donació d’òr-
gans en viu», va insistir Monta-
ner, que va explicar que havia re-
but el suport de la resta de grups 
parlamentaris i inclús del cap de 
Govern, així com de l’Associació 
de Trasplantats i Donants d’Andor-
ra. «La iniciativa és un win-win», va 
sentenciar la consellera. H

El grup parlamentari 
reivindica la cobertura total 
per als donants d’òrgans

El grup considera que 
cal apostar pel sector 
industrial i la recerca
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33 La consellera Carine Montaner.

Miralles atribueix 
l’augment de les 
inversions patrimonials 
a regularitzacions de no 
residents
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