DOSSIER AFILIACIÓ UHA

Unió. Professionalisme i Participació.
La UHA és una associació empresarial formada per bona part
dels establiments del sector de l’hostaleria i la restauració.
El principal objectiu es satisfer les necessitats constants que van
sorgint als professionals del sector, treballant junts per defensar
els interessos comuns.
Les opinions i inquietuds dels nostres associats son el nostre pilar
fonamental. Ajuda a agilitzar la seva activitat empresarial i a
aconseguir un negoci més competitiu.

Antic Carrer Major, 18
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 809 602
Fax +376 861 539
uhotelera@uha.ad
www.uha.ad

MISSIÓ:
SATISFER LES EXPECTATIVES DELS SEUS AFILIATS,
CONTRIBUINT AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR.

VISIÓ:
REPRESENTAR I DEFENSAR ELS INTERESSOS DE TOT EL
SECTOR I APROFUNDINT EN ELS DELS NOSTRES ASSOCIATS.
CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT I A LA PROFESSIONALITZACIÓ DEL SECTOR
ESTABLIR UN DIÀLEG CONSTANT AMB ELS AFILIATS PER RECOLLIR LES SEVES INQUIETUDS I LES SEVES PROPOSTES.
ASSEGURAR QUE L’AFILIAT PERCEP EL VALOR QUE GENERA
L’ASSOCIACIÓ PEL SECTOR I EN PARTICULAR PER A CADA
ASSOCIAT.

VALORS CORPORATIUS:
-IMPLICACIÓ I COMPROMÍS
-PROFESSIONALISME I CONFIANÇA
- ADAPTABILITAT
-TRANSPARÈNCIA
-MILLORA CONTÍNUA
-ESTUSIASME I IL·LUSIÓ
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HISTÒRIA

La UHA va ser creada el 31 de maig del 1961 per un grup de 42 empresaris
de l’hoteleria, amb l’objectiu de representar i defensar els interessos dels seus associats davant les altres institucions i a l’hora potenciar el sector turístic del Principat.
La UHA s’ha marcat uns objectius basats en la participació activa de tots els associats, on s’aporten les seves idees i inquietuds, per a contribuir de forma dinàmica a
desenvolupar projectes que aporten valor als seus negocis empresarials,i a la vegada milloren i potencien el sector de l’hostaleria i la restauració en general.
El passat dia 15 de setembre es va elegir la nova junta de la UHA i el seu President,
el Sr. Manel Ara, va explicar el nou pla estratègic introduint un nou disseny de
l’estructura, l’organització, el funcionament i els àmbits d’actuació de l’associació.
La nova junta ha dissenyat uns nous objectius i d’aquesta manera incrementar el
valor marca de la UHA tenint en compte la nostra important responsabilitat social
corporativa, per tal d’aportar més valor a l’associat, millorar la seva participació activa i implementant contínuament nous projectes sempre a través de la professionalització i la confiança que ens caracteritza.
La UHA és un important interlocutor molt respectat i amb una forta representativitat
al Principat, actualment compta amb 173 establiments associats i un dels nous objectius és aconseguir augmentar aquest nombre. Amb el màxim suport d’associats,
el rol de la UHA podrà ser encara major.
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SERVEIS QUE OFEREIX LA UNIÓ HOTELERA D’ANDORRA
Els principals serveis que s’ofereix la UHA als seus associats són els següents:

ATENCIÓ A L’ASSOCIAT:
La UHA disposa d’un local situat a l’antic carrer Major núm.18 d’Andorra la
Vella.
El secretariat tècnic pot atendre qualsevol consulta per e-mail, telèfon o personantse a l’oficina per tal de resoldre el dubte o aportar informació a l’associat.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIONS D’INTERÈS :
D’una banda, la UHA comunica per e-mail als seus associats tots els temes
d’interès i d’informació privilegiada relacionada amb el sector al país, demanant
l’opinió dels afiliats, exposant els nous projectes que s’organitzen i enviant les dades estadístiques d’ocupació del sector turístic al país, així com altres informacions
d’interès.
D’altra banda, la informació d’interès general es pot consultar mitjançant la nostra
pàgina web: www.uha.ad
La informació publicada és variada: conferències, actes públics, formacions, accions de promoció, notificacions de noves lleis o reglaments, novetats tecnològiques,
accions de govern, etc...

ASSESSORAMENT JURÍDIC:
La UHA ofereix un servei jurídic a disposició de l’associat que desitgi assessorament sobre qualsevol problema o dubte professional. Aquest servei es pot tramitar per mail, telèfon o personant-se a la consulta de l’advocat en cas de necessitat.

BORSA DE TREBALL:
La UHA disposa de la Borsa de treball publicada a la nostra pàgina web per
a una banda, captar professionals en recerca de treball i per altra banda, expressar
les necessitats de personal dels establiments associats. Per tant, la Borsa de treball
serveix com a intermediari entre l’oferta i la demanda de treball del país en el sector
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de l’hostaleria i la restauració. El seu objectiu principal és facilitar la relació entre
l’empresari i el treballador amb la finalitat d’aconseguir satisfer les necessitats en
RRHH dels associats. La web permet difondre les propostes de treball i recollir les
eventuals candidatures.

ADHESIÓ A LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL ANDORRANA (CEA):
Tots els associats de la UHA fan part de la CEA, i poden gaudir de tots els
serveis que ofereix aquesta entitat que defensa professionalment els interessos
patronals.
La UHA participa molt activament en la CEA, donada la importància del sector en el
pes total de l’economia del Principat.
La CEA està assumint un rol essencial en la defensa dels interessos patronals, en
totes les negociacions sobre les futures lleis laborals i fiscals. També, desenvolupa
activitats de foment del coneixement i relacions internacionals i nacionals d’interès
pel nostre sector.

RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES (ANDORRA TURISME I EL MINISTERI DE TURISME, COMUNS, CCIS, etc):
L’associació representa al sector en les diferents Taules de Turisme on es
debaten diferents temes relacionats amb el turisme, promocions, màrqueting, creació i millora de productes i molts altres temes.
Donada la seva representativitat, l’associació és un interlocutor respectat i escoltat
per les entitats públiques del país, fent d’intermediaris entre associats i Administracions públiques on s’expressen i es fan valer les opinions dels associats en tots els
diferents aspectes.

ESTADÍSTICA D’OCUPACIÓ HOTELERA:
La UHA ha continuat el recull d’estadístiques d’ocupació hotelera iniciat per
l’ADHA.
La UHA sintetitza la informació estadística que rep del sector i la posa a disposició
dels seus associats.
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FORMACIÓ I FOMENT DEL CONEIXEMENT:
L’associació ofereix als associats un programa anual de formacions, destinades als empresaris i a tots els treballadors amb l’objectiu de contribuir a la professionalització del sector.
Per altra part, s’organitzen sessions informatives, conferències i xerrades per difondre el coneixement en tots els temes d’interès per l’hoteleria.

PROMOCIÓ DEL SECTOR:
L’associació ha organitzat i consolidat les Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorra sota la denominació “Andorra a Taula”, amb l’objectiu de contribuir a
promocionar la restauració andorrana, dins i fora del país.
En la mateixa línia, es treballa en la promoció del sector, i en el suport
d’esdeveniments que permetin incrementar l’ocupació hotelera.
La UHA participa activament en la configuració dels productes que es promocionen
des del Govern.

DEBATS ESTRATÈGICS SOBRE EL FUTUR DEL SECTOR:
L’ associat disposa d’un entorn organitzat per a poder expressar les idees i
opinions dels professionals del sector i debatre plegats sobre les millors estratègies
pel futur.
La UHA canalitzarà els resultats dels debats per defensar les estratègies resultants
on s’escaigui i influir de forma activa en la política turística del país.
Les vies per debatre i recollir les opinions de tots els associats són els fòrums de la
web i la participació en les reunions de la Junta de la UHA.
Aquestes reunions estan obertes a tots els associats que desitgin donar la seva
opinió, participar i influir en les activitats i desenvolupament del sector.

SERVEI DE NÒMINES:
La UHA també ofereix als associats que ho desitgin, per un cost molt competitiu, un servei de gestió administrativa de tots els tràmits relacionats amb les
nòmines dels seus treballadors, les altes i les baixes a la CASS, les declaracions a
la CASS etc..
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SOL·LICITUD AFILIACIÓ A LA
UNIÓ HOTELERA D’ANDORRA (UHA)
RAÓ SOCIAL*

ADREÇA*
POBLACIÓ*
PARRÒQUIA*
TEL.*

FAX.*

EMAIL ESTABLIMENT*
WEB DEL ESTABLIMENT*
HOTEL*

APARTHOTEL*

APARTAMENTS*

RESIDÈNCIA*

HOSTAL*

CÀMPING*

RESTAURANT*

BAR*

ALTRES*

ESTRELLES*

1*

2*

3*

4*

SEGELLS ESPECIALS*
QUALITAT*

CONGRESSOS*

NEGOCIS I REUNIONS*

ESPORTIU*

GASTRONÒMIC*

TERMAL*

A PEU DE PISTES*

BENESTAR*

ALBERG INCLÒS EN GR*

CAS D’UN RESTAURANT:
CAPACITAT
NOMBRE DE TAULES
DIA DE DESCANS SETMANAL*
DATES DE TANCAMENT*
TIPUS CUINA*
ESPECIALITAT*
MENU/CARTA*

NOMBRE HABITACIONS*

NOMBRE LLITS

5*

Antic Carrer Major, 18
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 809 602
Fax +376 861 539
uhotelera@uha.ad
www.uha.ad

DADES CONFIDENCIALS:
TITULAR
REPRESENTANT LEGAL
REPRESENTANT A UHA
Nº REGISTRE DE COMERÇ
Nº NRT
EMAIL REPRESENTANT UHA
MÒB. REPRESENTANT UHA
EMAIL DADES OCUPACIÓ
NOMBRE D’EMPLEATS

TA

TB

CUINA

TA

TB

RESTAURACIÓ

TA

TB

RECEPCIÓ

TA

TB

HABITACIONS

TA

TB

MANTENIMENT

TA

TB

ALTRES

TA

TB

PERÍODE D’OBERTURA

EL SOTASIGNANT QUE REPRESENTA AQUESTA ESTABLIMENT DESITJA
ASSOCIAR-LO A LA UNIÓ HOTELERA D’ANDORRA (UHA) A COMPTAR DE LA
DATA DE LA PRESENT SIGNATURA.
A .................................................. EL .......DE..............................DEL ................
* En signar aquest document l’associat autoritza a la UHA a difondre aquestes dades (marcades amb un asterixi),
per a fer accions comercials i promocionals, dins i fora del Principat, així com per publicar-les a la web de la Unió
Hotelera d’Andorra.
D’acord amb el que estableix l’article 23 de la Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals, l’associat té dret a
sol·licitar a la UHA que les dades que són objecte de tractament siguin corregides, si són errònies.
Per a l'exercici del dret de rectificació, la UHA pot sol·licitar a la persona interessada que aporti els documents
necessaris per acreditar la correcció i la realitat de les noves dades, i pot rebutjar la sol·licitud si aquests documents
no són aportats per l’associat o si l’associat no acredita la realitat de les noves dades.
En qualsevol cas, la UHA ha de comunicar a l’associat la denegació de la sol·licitud, o la correcció efectiva de les
dades, dintre d'un període màxim d'un mes, a comptar del moment en què rebi la sol·licitud de l’associat, si la
sol·licitud ja va acompanyada de tots els documents necessaris per comprovar la realitat i la correcció de les noves
dades, o a comptar del moment en què la UHA rebi la totalitat d'aquests documents.
L’associat podrà en tot moment, sol·licitar a la UHA que les dades que són objecte de tractament siguin suprimides.
L’associat serà responsable de la veracitat de les dades que figuren en el present qüestionari i exonera a la UHA de
totes les responsabilitats i/o reclamacions que aquesta pugui incórrer a conseqüència del contingut, veracitat i/o
altres, de les dades figurant en el present qüestionari.
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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

El sotasignant senyor/a
..............................................................................................................
autoritzo a la Unió Hotelera d’Andorra per carregar en el compte següent les quotes
anuals o altres càrrecs excepcional que escaiguin.

ENTITAT BANCÀRIA / POBLACIÓ

IBAN

A.......................................EL..........DE........................................DEL.......................

SIGNATURA

UNIÓ HOTELERA d’ANDORRA
QUOTES D’ADHESIÓ 2017
RESTAURANTS / BARS / CAFETERIES

276,37 €

DISCOTEQUES / PUBS / CAMPINGS / ALTRES

331,00 €

QUOTA FIXA HOTELS ( DE 1* A 5*)

110,33 €

QUOTA VARIABLE HOTELS:

HOTELS 1*

4,45 € / habitació

HOTELS 2*

5,52 € / habitació

HOTELS 3*

7,77 € / habitació

HOTELS 4*

11,03 € / habitació

HOTELS 5*

15,48 € / habitació

Els imports corresponent a les quotes fixes i variables són anuals.
Les quotes d’afilició es líquiden trimestralment.

