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de recollida de medicaments, aliments i material per a gossos i gats.

Per més informació, truqueu al 818 451, o bé al 327 098.

DISSABTE 02 de juliol

a l’illa Carlemany
de 12 h a 19 h

6

Els empresaris, a partir d’avui,
podran fer el dipòsit de comptes
via Internet gràcies que el Govern
ha posat en marxa la certificació
electrònica o firma digital, va ex-
plicar ahir en una roda de premsa
Jordi Casadevall, secretari gene-
ral del Govern. El dipòsit de
comptes l’han de presentar a fi-
nal de mes i serà la primera vega-
da que ho podran fer en aquesta
modalitat, tot i que també ho po-
dran fer per la via tradicional,
com fins ara. Així doncs, de mo-
ment aquesta firma electrònica
només servirà per a l’àmbit em-
presarial i no perquè les persones
facin tràmits a títol individual pe-
rò la idea és que s’ implementi de
mica en mica a altres àmbits. En
aquest sentit, s’espera que el pri-
mer semestre del 2017 es pugui
utilitzar per fer les cotitzacions de
la CASS. En altres tràmits que
també es preveu implementar
pròximament aquest sistema és a
la factura electrònica i a la pre-
sentació en concursos públics. 

“La certificació electrònica és
com el passaport electrònic, són
les dades personals”, va exposar
Casadevall. I va destacar que els
avantatges d’aquesta firma elec-
trònica són que no es pot falsifi-
car, alterar i és irrevocable. 

El seu funcionament, va asse-
gurar Casadevall, és “senzill” i
anirà com les targetes de coorde-
nades dels bancs. El secretari de

l’executiu va anunciar que les
persones que vulguin la certifica-
ció electrònica podran demanar-
la al Govern, mentre que els em-
presaris a la Cambra de Comerç.
A la roda de premsa hi havia el
president d’aquesta entitat, Marc
Pantebre, que va valorar positiva-
ment la iniciativa, que “redueix el
temps d’espera de les gestions
administratives”.   

Els empresaris podran utilitzar aquesta certificació a partir d’aquest mes

La firma electrònica s’estrena
amb el dipòsit de comptes

NÚRIA SEGURA INSA
Andorra la Vella

ETECNOLOGIAATRÀMITS PER INTERNET

La forta tempesta que va caure
ahir a la tarda a Sant Julià de Lò-
ria va inundar la carretera gene-
ral 1 a l’altura de la Borda Saba-
ter, i va causar afectacions a
Aixirivall i a Fontaneda. Van
arribar a caure, en poc més de
dues hores, prop de 60 litres per
metre quadrat. 

A la carretera general 1, la in-
tensitat de la pluja va embussar
els embornals, així que es va co-
mençar a omplir la carretera
d’aigua. Mentre els bombers i
l’àrea de Conservació i Explota-

ció de Carreteres (COEX) duien
a terme les tasques de desem-
bussament, es va haver de tallar
parcialment la carretera i donar
pas alternatiu als vehicles, cau-
sant retencions que no van su-
perar els dos quilòmetres, se-
gons l’Agència de Mobilitat. 

La tempesta també va provo-
car esllavissades de terra i pe-
dres a la carretera d’Aixirivall i
Fontaneda. El COEX va dur a
terme les tasques de neteja del
vial per facilitar el pas dels vehi-
cles, però, segons el mateix de-
partament, seria necessari rea-
litzar-hi avui una actuació
definitiva.

Una forta tempesta inunda 
la CG-1 a Sant Julià i causa
afectacions a Aixirivalll

G. A.
Andorra la Vella

XAVIER PUJOL

SUCCESSOSAVAN CAURE 60 LITRES EN DUES HORES

BANDORRA LA VELLA. La variació interanual estimada de l’IPC del mes
de juny continua sent negativa (-1%), segons el càlcul de l’indicador
avançat, fet públic pel departament d’Estadística. En cas de confirmar-
se, suposaria una nova baixada respecte a l’índex registrat el mes ante-
rior, que mostrava un descens del 0,9%. 

L’IPC avançat del juny cau fins a l’1% negatiu

BANDORRA LA VELLA. El ministre de Comerç, Francesc Camp, i el rec-
tor de l’UdA, Miquel Nicolau, van lliurar els premis als tres millors
plans d’empresa de la 16a edició del Taller d’emprenedors. Van ser un
projecte basat en la cosmètica natural mitjançant plantes, un de dis-
seny d’espais interiors per a mascotes i un d’ensinistrament de gossos.

El Taller d’emprenedors ja té guanyadors 

en breu

BANDORRA LA VELLA. La ministra
de Cultura, Joventut i Esports, Ol-
ga Gelabert, i el secretari d’Estat
d’Esports, Jordi Beal, van entre-
gar ahir un premi a l’escola fran-
cesa de Santa Coloma per la im-
plicació del centre escolar en la
celebració de la la setena Cursa
popular Illa Carlemany en la jor-
nada dedicada a l’esport per a to-
t hom.

Reconeixement a l’escola
francesa de Santa Coloma


