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El Servei d’Atenció al Consu·
midor del Govern ha atès entre 
gener i juny 347 reclamacions, i 
ha estat el sector de l’hoteleria el 
que ha encapçalat aquestes quei·
xes amb un total de 68. En segon 
lloc s’han situat els establiments 
d’electrònica, amb 52 i amb 35 es 
troben els de vehicles.

De les 347 reclamacions gesti·
onades, 230 han estat soluciona·
des, dues no van ser acceptades, 
83 es van considerar no proce·
dents, en 24 no hi ha hagut acord 
i vuit més es troben en tramita·
ció. Set d’aquestes reclamacions 
han conclòs amb una proposta 
d’expedient sancionador. Cal 

destacar que la xifra registrada 
en el primer semestre del 2016 
és lleugerament inferior al 2015, 
quan se’n van tramitar 361, però 
superior al 2014, quan la xifra va 
ser de 302. El 44,38% d’aques·
tes reclamacions (154) han es·
tat presentades per residents 
i el 55,62% per clients d’altres 
països. Destaquen els espanyols 
amb 162 queixes. Molt enrere hi 
ha els francesos, amb 15 reclama·
cions i els portuguesos, amb set. 
El principal motiu pel qual els cli·
ents presenten alguna reclama·
ció és la manca de conformitat 
en la compra en la prestació de 
serveis (138 queixes). En segon 
lloc, la manca d’eficiència i de 
diligència en la prestació de ser·

veis (115 queixes). Aquests dos 
motius són els que provoquen 
un nombre de reclamacions molt 
per sobre de la resta, ja que en 
tercer lloc hi ha les 17 per mala 
atenció o tracte rebut deficient. 
Per sectors, cal destacar que de 
les 68 reclamacions tramitades 
amb relació a l’hoteleria, 30 eren 
per manca de conformitat en la 
compra o en la prestació del ser·
vei i 27 per manca d’eficiència i 
de diligència en la prestació de 
serveis. En l’electrònica, 32 de les 
queixes han estat per la manca 
de conformitat en la compra o en 
la prestació del servei; en el sec·
tor dels vehicles, hi ha 29 queixes 
per manca de conformitat en la 
compra o la prestació del servei.

L’hoteleria, qui més reclamacions 
genera a l’Atenció al Consumidor

Queixes dels usuaris
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El Govern destinarà 100.000 
euros a quatre projectes de re·
cerca relacionats amb el canvi 
climàtic. Aquesta partida cor·
respon a la convocatòria d’ajuts 
que es va treure al novembre del 
2015 i que està adreçada a insti·
tucions andorranes, públiques o 
privades, que desenvolupin pro·
jectes seleccionats en el progra·
ma Poctefa. El ministre d’Edu·
cació i Ensenyament Superior, 
Èric Jover, va recordar que un 
dels problemes amb què es tro·
ba Andorra és que pot partici·
par al Poctefa però no rebre part 
del finançament. Amb l’objectiu 
que aquest element no sigui una 
barrera, de potenciar el conei·
xement generat als Pirineus i 
d’afavorir el treball conjunt amb 
investigadors estrangers es va 
optar per oferir aquests ajuts.

En total es van rebre vuit sol·
licituds, una xifra satisfactòria 
pel ministeri. Quatre d’aquests 
es van descartar perquè no com·
plien el requisit d’haver estat 
seleccionats en el Poctefa. De 
les quatre seleccionades, tres 
estan presentades pel Cenma i 
una per Bomosa. Aquesta dar·
rera institució impulsa el pro·
jecte Ectopyr, “Els ectoterms 
pirinencs enfront del canvi cli·

màtic”. El Govern ha concedit 
20.500 euros per a la recerca 
que se sumen als 890.500 re·
buts del Poctefa. Quant al Cen·
ma, s’ha concedit 46.220 euros 
per al projecte Clim’py, “Carac·
terització de l’evolució del clima 
i provisió d’informació per a 
l’adaptació als Pirineus”. Ja va 
obtenir 567.189 euros del Poc·
tefa. També s’ofereixen 21.964 
euros per al projecte Florapyr, 
“Mantenir i desenvolupar les 
bases del coneixement sobre la 
flora dels Pirineus i els indica·

dors de seguiment relacionats 
amb el canvi climàtic”. La recer·
ca ja està dotada amb 534.780 
euros del Poctefa. Per últim, el 
projecte Canopee, “Canvi climà·
tic i adaptació dels boscos del 
Pirineu”, rebrà 11.315,20 euros 
que se sumen als 602.351 del 
Poctefa. 

Jover va explicar que aquest 
finançament permetrà que les 
institucions beneficiàries no ha·
gin d’aportar fons propis i tot i 
que no en tots els casos s’hagi 
concedit el 100% de l’import 

que demanaven això no condici·
onarà la investigació. El ministre 
també va destacar el fet que els 
quatre projectes estiguin relaci·
onats amb el canvi climàtic. Això 
evidencia el convenciment que 
aquest fenomen és un problema, 
i més en les zones de muntanya, 
i que cal impulsar investigacions 
per avançar·se a situacions fu·
tures. A més va destacar el bon 
nivell de les institucions andor·
ranes que treballen en el canvi 
climàtic i que ha permès impul·
sar projectes amb centres de re·
cerca estrangers reconeguts. 

Jover va subratllar que aques·
ta línia d’ajuts denota la clara 
voluntat del Govern d’apostar 
per la recerca perquè així es po·
den afrontar amb més garanties 
els reptes socials i avançar en la 
diversificació econòmica. Així, 
el 2016 ha estat l’any en què la 
inversió en aquest camp ha as·
solit un màxim històric, amb 
227.300 euros. L’any 2007 s’hi 
destinava 40.400 euros, el 2010 
eren 98.219, el 2011 va ser de 
121.464 i el 2015 es va quedar 
en 92.718 euros. De cara al fu·
tur, el ministre va indicar que a 
banda de fer créixer la partida 
també s’inclourà en les negoci·
acions per l’acord d’associació 
amb la UE la possibilitat d’obte·
nir finançament directe.

El Govern destina 100.000 euros a 
quatre projectes sobre canvi climàtic
Jover destaca que en la negociació amb la UE també es treballarà pel finançament per a recerca

ajuts per a investigació
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El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va comparèixer ahir.

jonathan gil

Sinistre

Una motorista va resultar 
ferida en un accident de 
circulació que va tenir lloc 
dilluns. Els fets van passar 
a les 20.55 hores, al punt 
quilomètric 0,5 de la CG4, 
a l’avinguda del Ravell de la 
Massana. En el sinistre s’hi 
van veure implicats dos vehi·
cles, una motocicleta Honda 
SH125 Scoopy i un turisme 
BMW 320, tots dos amb ma·
trícula del Principat. Segons 
va informar la Policia, inici·
alment hauria resultat ferida 
la motorista, una resident 
espanyola de 49 anys d’edat.

Una motorista 
ferida en un 
accident a la 
Massana
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Sant julià de lòria

Els Vespres d’Estiu de Sant 
Julià de Lòria porten aquest 
agost dues sessions espor·
tives. La primera serà avui 
amb una classe de cardio·
boxing a càrrec de Venancio 
Saldañas. Es tracta d’una ac·
tivitat cardiovascular en què 
es practiquen moviments de 
boxa amb un component ae·
ròbic. Serà a les 22h a l’avin·
guda Rocafort.

Vespres 
d’esports


