
Montoro sabrà al setembre els 
comptes d’espanyols a Andorra 
superiors al milió de dòlars
La llei d’intercanvi d’informació fiscal entre 38 
països persegueix acabar amb el secret bancari

El secret bancari que ha 
imperat durant molts anys 
i que ha fet que alguns 
sistemes bancaris fóssin 
impenetrables té els dies 
comptats en països com 
Andorra.

El ministre de Hisenda espanyol, 
Cristóbal Montoro, rebrà aquest 
mes de setembre informació dels 
comptes oberts amb anterioritat 
al 31 de desembre de 2016 en 
bancs andorrans i referents a per-
sones físiques amb nacionalitat 
espanyola i que siguin superiors 
a l’import d’un milió de dòlars, 
segons van avançar ahir a LA MA-
ÑANA fonts de l’Agència Tribu-
tària espanyola.

També aquest mes de setem-
bre el Ministeri d’Hisenda rebrà 
informació dels comptes d’espan-

yols en bancs andorrans i que han 
estat oberts a partir de l’1 de ge-
ner de 2017.

L’entrada en vigor de la llei 
d’intercanvi d’informació fiscal 
entre els Governs i hisendes res-
pectives de 38 països de l’Orga-
nització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OC-
DE), entre els quals hi ha Espanya 
i Andorra, preten acabar en gran 
part amb l’anomenat secret ban-

cari que ha imperat durant molts 
anys i que ha fet que alguns sis-
temes bancaris fóssin impene-
trables. L’acord contempla que 
aquests 38 països, entre els quals 
també s’hi troben per exemple 
Suïssa, Liechtenstein, Luxemburg 
o Singapur, intercanvien a partir 
d’ara de forma automàtica infor-
mació dels comptes oberts per 
residents estrangers per evitar 
que es pugui guardar diners des 

de l’opacitat i camuflar-los al mar-
ge de la fiscalitat.

Des de l’Agència Tributària es-
panyola també van informar ahir 
que al setembre de 2019 el Mi-
nisteri d’Hisenda espanyol rebrà 
informació dels comptes bancaris 
d’espanyols en bancs andorrans 
anteriors a 31 de desembre de 
2016 pertanyents a persones físi-
ques i amb imports per sota del 
milió de dòlars i també de comp-
tes d’entitats. Així mateix, el Mi-
nisteri rebrà la informació com-
pleta referent a 2018. En el cas 
d’Andorra, la majoria de comp-
tes bancaris de no residents són 
de ciutadans de l’Estat espanyol i 
França.

AUGMENT DE LES 
TRANSFERÈNCIES A ANDORRA

Segons han informat a LA MA-
ÑANA fonts properes a la banca 
andorrana, en els darrers me-
sos s’estan produint nombro-
ses transferències de diners de 
clients de Catalunya a bancs an-
dorrans.

Tres projectes 
cooperatius del 
Pallars reben una 
subvenció
L’associació Alba Jussà i les coo-
peratives Envall Cooperativa 
(Pallars Jussà) i Escola d’Ofi-
cials Forestals (Pallars Sobirà) 
han estat beneficiàries d’una 
subvenció com a projectes sin-
gulars en el marc de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius i projec-
tes Aracoop. El global de l’ajut 
és de 178.000 euros. Han valo-
rat la tasca que promou l’eco-
nomia social.
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La Diputació 
promociona 
Lleida a Fitur 
del 17 al 21   
de gener
La Diputació de Lleida, mit-
jançant el Patronat de Turisme, 
participa del 17 al 21 de gener a 
la 38a edició de la Fira Interna-
cional de Turisme (Fitur) 2018, 
de Madrid, per tal de donar a 
conèixer l’oferta de turisme 
que proposa la demarcació de 
Lleida (neu, esports d’aventu-
ra, natura, productes culturals 
i gastronòmics, etc.). 

El Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida hi partici-
parà dins l’estand de Catalunya 
de l’Agència Catalana de Turis-
me (pavelló núm.7), amb l’es-
pai Pirineus.
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Els joves de les comarques de 
Lleida, amb edats menors als 36 
anys, suspenen en conducció, 
segons l’estudi “Joves al volant: 
Perquè és necessari ser pru-
dent”, elaborat per Unespa, l’as-
sociació empresarial de l’assegu-
rança i fet públic ahir. 

Segons l’informe, els joves 
conductors de Lleida tenen mol-
tes probabilitats de patir acci-
dents de trànsit greus, és a dir, 
que comporti danys corporals. 
Si ho diferenciem per sexes, a 
les comarques de Lleida suspe-
nen en conducció tant els homes 
com les dones.

L’estudi indica que solament 
els joves de sis províncies espan-
yoles aproven en conducció, és 
a dir, que la probabilitat de pa-
tir un accident greu és baixa. Es 

tracta de Sòria, Segòvia, Conca, 
Ciutat Real, Osca i Àvila. De fet 
els sorians són els conductors 

que millor nota obtenen perquè 
són els que tenen menor proba-
bilitat d’accident. 
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Els joves de Lleida menors de 36 
anys ‘suspenen’ en conducció

Durant el 2017 es van constituir 
18.910 empreses a Catalunya, 
un 15% menys que el 2016, se-
gons un estudi sobre demografia 
empresarial publicat per Informa 
D&B SAU, companyia filial de CES-
CE, líder en el subministre d’infor-
mació comercial, financera, sec-
torial i de marqueting.

La inversió de capital per ini-
ciar aquestes empreses a Cata-
lunya ascendeix a més de 1.000 
milions d’euros, un 9% més que 
l’any anterior.

Construcció i comerç són els 
dos sectors amb més activitat 
constitutiva el 2017 a Catalunya.
Per demarcacions, Barcelona su-
ma 15.253 noves empreses; Llei-
da, 748; Girona, 1.595 i Tarrago-

na, 1.314. Catalunya és la segona 
comunitat autònoma espanyola 
en nombre de creacions d’em-
preses, amb el 20% del total na-
cional.

Madrid lidera les dades de 
2017, aspecte que es repeteix des 
de l’any 2009. A Madrid es van 
crear 20.437 empreses.

L’any 2017 es van constituir 
a la demarcació de Lleida    
748 noves empreses

Construcció 
i comerç, els 
sectors amb 
més activitat 
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