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Disposició final segona. Desenvolupament de la Llei 

Es faculta el Govern per modificar les directrius d’ordenació i per introduir les modificacions 

reglamentàries necessàries per desenvolupar aquesta Llei en el termini màxim d’un mes 

des que entri en vigor. 

Disposició final tercera. Text consolidat 

S’encomana al Govern, en els termes previstos a l’article 116 del Reglament del Consell 

General, que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 

presenti al Consell General els projectes de consolidació de la Llei general d’ordenació del 

territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, 

general de l’allotjament turístic, els quals han d’integrar la legislació vigent sobre les 

matèries regulades. 

Disposició final quarta. Entrada en vigor 

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat 

d’Andorra. 

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN 

4.4.2 Respostes escrites 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell 

General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Joaquim Miró 

Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de 

juny del 2022, relatives a les societats participades i/o filials d’Andorra Telecom, i 

publicades en el Butlletí del Consell General número 80/2022, del 15 de juny. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 12 de setembre del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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Ministeri de Turisme i Telecomunicacions  
Resposta escrita (Reg. núm. E-492-2022) 

Resposta escrita del Govern (M. I. Sr. Jordi Torres Falcó, ministre de 
Turisme i Telecomunicacions) a les preguntes presentades pel M. I. Sr. 
Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari 
Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de juny del 2022, relativa a les 
societats participades i/o filials d’Andorra  Telecom (Reg. núm. E-492-
2022) 

1. Quines son les societats o filials participades per Andorra Telecom nacionals o a 

l’estranger? 

En la data d’aquesta resposta, Andorra Telecom participa en el capital de les societats 

andorranes següents: 

- Anseac, SA (Andorrana de Serveis d’Atenció al Client SA), més coneguda amb el nom 

comercial d’ESPIC, amb una participació del 50% del capital social. 

- Diquital, SAU. Filial al cent per cent d’Andorra Telecom. 

En el marc del programa NiU, en què es preveu la cessió gratuïta a Andorra Telecom del 

5% del capital social de les empreses emergents (start-ups) constituïdes, Andorra Telecom 

participa en el 5% del capital de les empreses emergents andorranes següents: 

- Tecnologia Capital, SL  

- Celestar, SA  

- ATHL Exercise, SL 

Andorra Telecom no disposa de cap participació en societats estrangeres 

2. Quines son les seves activitats ? 

 

Societat Activitat 

Anseac, SA Prestació a tercers de serveis d’atenció al client, a través de 

qualsevol mitjà telefònic i altres canals tecnològics, i 

assessorament i formació en l’àrea d’atenció al client. 

Diquital, SAU En l’àmbit nacional, Diquital ofereix serveis de ciberseguretat, 

Internet de les coses (IoT), automatització de processos, 

anàlisi de dades i consultoria en digitalització.  

Amb perspectives de poder operar en mercats de fora 

d’Andorra amb un ventall més ampli de serveis, les activitats 

donades d’alta pel que fa a comerç corresponen a les 

descripcions següents: emmagatzematge, recuperació i 

migració de dades informàtiques; consultoria, assessorament, 
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venda, anàlisi, producció, disseny i manteniment d'aplicacions 

informàtiques; venda al detall d'equips informàtics; gestió de 

projectes en l'àmbit informàtic; posicionament de pàgines 

web; cessió i venda d'espais publicitaris per Internet; 

allotjament de correus electrònics, pàgines web i servidors 

virtuals, i gestió de domini per Internet.   

Tecnologia Capital, SL Desenvolupament i comercialització de programes, de 

sistemes i de solucions informàtiques per a tot tipus de 

dispositius, per a la millora dels processos d’aparcament i 

altres necessitats urbanes, així com per a la gestió i 

l’administració de béns de la propietat immobiliària i activitats 

d’oci, entreteniment i publicitat. 

La negociació, el subministrament, la instal·lació, el 

manteniment, el comerç i la gestió de lloguers de tot tipus 

d’equipaments informàtics, programes d’ordinador i sistemes 

informàtics, així com el desenvolupament d’aplicacions 

específiques i de tot tipus d’assistència tècnica. 

Celestar, SA Explotació de satèl·lits. 

Disseny, explotació, fabricació, assessorament, llançament i 

venda d’aparells de telecomunicacions i de satèl·lits, de 

conformitat amb la legislació vigent en tot moment en matèria 

de telecomunicacions. 

ATHL Exercise, SL Assessorament i entrenament personal en l’àmbit de l’activitat 

física. 

 

3. Quins son els contractes amb entitats públiques nacionals o estrangeres obtinguts 

per aquestes societats filials i per quins imports ? 

Anseac, SA 2021: 

 

SOCIETAT FACTURACIÓ 21 CLIENTS 

PRIVADA 623.344,14 € 24 

ESTRANGERA 354.017,53 € 5 

NACIONAL 269.326,61 € 19 

PÚBLICA 794.910,03 € 6 

NACIONAL 794.910,03 € 6 

ANDORRA TELECOM, SAU 486.404,55 €  

COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY 8.183,28 €  
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FEDA SOLUCIONS, SAU 1.799,47 €  

GOVERN D'ANDORRA 59.770,22 €  

MINISTERI DE SANITAT 232.807,56 €  

SERVEI ANDORRÀ D’ATENCIÓ SANITÀRIA 5.944,95 €  

Total general 1.418.254,17 € 30 

 

Anseac, SA 2022 (fins al 30 de juny del 2022): 

 

SOCIETAT FACTURACIÓ 22 CLIENTS 

PRIVADA 1.116.671,11 € 22 

ESTRANGERA 967.380,09 € 8 

NACIONAL 149.291,02 € 14 

PÚBLICA 364.326,44 € 6 

NACIONAL 364.326,44 € 6 

ANDORRA TELECOM, SAU 232.226,45 €  

COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY 8.760,52 €  

FEDA SOLUCIONS, SAU 2.729,69 €  

GOVERN D'ANDORRA 26.141,25 €  

MINISTERI DE SANITAT 85.167,50 €  

SERVEI ANDORRÀ D’ATENCIÓ SANITÀRIA 9.301,03 €  

Total general 1.480.997,55 € 28 

 

Diquital, SAU 2022 (fins al 30 de juny 2022): 

Diquital inicia la seva activitat efectiva el dia 1 d’abril del 2022. 

 

SOCIETAT FACTURACIÓ 22 CLIENTS 

PRIVADA 10.619,44 € 5 

NACIONAL 10.619,44 € 
 

PÚBLICA 
  

NACIONAL 60.016,02 € 2 

ANDORRA TELECOM, SAU 55.112,88 €  

SINDICATURA - CASA DE LA VALL 4.903,14 €  
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Total general 70.635,46 € 7 

 

4. Quins son els contractes amb entitats privades nacionals o estrangeres obtinguts 

per aquestes societats filials i per quins imports ? 

La resposta a aquesta pregunta es facilita en el punt anterior. 

5. Quants empleats fixes te cadascuna d’aquestes societats o filials ? 

 

Societat Empleats fixos 

Anseac, SA 155 empleats, dels quals 88 empleats fixos i 67 per obra i servei. 

Diquital, SAU 7 empleats fixos 

Tecnologia Capital, SL N/A 

Celestar, SA N/A 

ATHL Exercise, SL N/A 

 

6. Quants empleats d’Andorra Telecom presten els seus serveis a temps total o 

parcial per aquestes societats o filials ? 

No hi ha cap empleat d’Andorra Telecom que presti els seus serveis a temps total o parcial 

en qualsevol d’aquestes societats o filials, llevat de les prestacions de serveis intercompany 

que s’hagin pogut establir i que es facturen a preu de mercat. 

Aquest és el cas exclusiu de Diquital, en què Andorra Telecom presta els serveis de gestió 

administrativa de les nòmines. 

Jordi Torres Falcó  

Ministre de Turisme i Telecomunicacions 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell 

General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Joaquim Miró 

Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de 

juny del 2022, relatives a l'atorgament de patrocinis esportius d'Andorra Turisme, SAU, 

i publicades en el Butlletí del Consell General número 81/2022, del 16 de juny. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 


