L'objectiu de l'UHA és satisfer les necessitats constants que van sorgint als professionals del sector, treballant junts per
defensar els interessos comuns.

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.
La 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
122 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
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 (uhotelera@uha.ad) telèfon (+ 376 809602) o personant-se
a l’oficina per tal de resoldre el dubte o aportar informació a l’associat.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIONS D’INTERÈS:
D’unabanda,laUHAcomunicapere-mailalsseusassociatstotselstemesd’interèsid’informacióprivilegiadarelacionada 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 informacionsd’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 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.

RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES (ANDORRA TURISME I EL MINISTERI
DETURISME, COMUNS, 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, f ent
d’intermediaris entre associats i Administracions públiques on s’expressen i es fan valer les opinions dels associats en tots
els diferents aspectes.
Assessoramentjurídic

Borsa detreballpròpia

Relacions amblesinstitucions
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Informacióprivilegiada

ESTADÍSTICA D’OCUPACIÓ HOTELERA:
L’associació sintetitza la informació estadística que rep del sector i la posa a disposició dels seus associats.

FORMACIÓ I FOMENT DELCONEIXEMENT:
L’associacióofereixalsassociatsunprogramaanualdeformacions,destinadesalsempresarisiatotselstreballadorsamb l’objectiu de
contribuir a la professionalització delsector.
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.
Enlamateixalínia,estreballaenlapromociódelsector,ienelsuportd’esdevenimentsquepermetinincrementarl’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.
Aquestesreunionsestanobertesatotselsassociatsquedesitgindonarlasevaopinió,participariinfluirenlesactivitats
idesenvolupament del sector.

SERVEI DENÒMINES:
La UHA també ofereix als associats que ho desitgin, per un cost molt competitiu, un servei de gestió administrativa de tots
elstràmitsrelacionatsamblesnòminesdelsseustreballadors,lesaltesilesbaixesalaCASS,lesdeclaracionsalaCASS etc..

Estadístiques

Formació

Debatsestratègics
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Servei denòmines

SOL·LICITUD AFILIACIÓ A LA UNIÓHOTELERA D’ANDORRA (UHA)

ADREÇA
POBLACIÓ
PARRÒQUIA
TEL.

FAX.

EMAIL ESTABLIMENT
WEB DE L'ESTABLIMENT

HOTEL

APARTHOTEL

APARTAMENTS

RESIDÈNCIA

HOSTAL

CÀMPING

RESTAURANT

BAR

ALTRES

ESTRELLES

1*

2*

3*

4*

5*

SEGELLS ESPECIALS
QUALITAT

CONGRESSOS

NEGOCIS I REUNIONS

ESPORTIU

GASTRONÒMIC

TERMAL

A PEU DE PISTES

BENESTAR

ALBERG INCLÒS EN GR

EN CAS DE RESTAURANT
CAPACITAT
NOMBRE DE TAULES
DIA DE DESCANS SETMANAL
DATES DE TANCAMENT
TIPUS CUINA
ESPECIALITAT
MENU/CARTA

NOMBRE HABITACIONS

NOMBRE LLITS

4

DADES CONFIDENCIALS:
TITULAR FISCAL
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 SOTASIGNAT QUE REPRESENTA AQUEST ESTABLIMENT DESITJA ASSOCIAR-LO A LA UNIÓ HOTELERA
D’ANDORRA (UHA) A COMPTAR DE LA DATA DE LA PRESENTSIGNATURA.

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

*Ensignaraquestdocumentl’associatautoritzaalaUHAadifondreaquestesdades(marcadesambunasterixi),peraferaccionscomercials
ipromocionals,dinsiforadelPrincipat,aixícomperpublicar-lesalawebdelaUnióHotelerad’Andorra.
D’acordambelqueestableixl’article23delaLleiQualificadadeProtecciódeDadesPersonals,l’associattédretasol·licitaralaUHAqueles
dadesquesónobjectedetractamentsiguincorregides,sisónerrònies.
Peral'exercicideldretderectificació,laUHApotsol·licitaralapersonainteressadaqueaportielsdocumentsnecessarisperacreditarla
correccióila realitatdelesnovesdades,ipotrebutjarlasol·licitudsiaquestsdocumentsnosónaportatsperl’associatosi l’associatno
acreditalarealitatdelesnovesdades.
Enqualsevolcas,laUHAhadecomunicaral’associatladenegaciódelasol·licitud,olacorreccióefectivadelesdades,dintred'unperíode
màximd'unmes,a comptardelmomentenquèrebilasol·licituddel’associat,silasol·licitud javaacompanyadadetotsels documents
necessarispercomprovarlarealitatilacorrecciódelesnovesdades,oacomptardelmomentenquèlaUHArebilatotalitatd'aquests
documents.
L’associatpodràentotmoment,sol·licitaralaUHAquelesdadesquesónobjectedetractamentsiguinsuprimides.L’associatserà
responsabledelaveracitatdelesdadesquefigurenenelpresentqüestionariiexoneraalaUHAdetoteslesresponsabilitatsi/o
reclamacionsqueaquestapuguiincórreraconseqüènciadelcontingut,veracitati/oaltres,delesdadesfigurantenelpresentqüestionari.
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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

El sotasignat 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 2022

RESTAURANTS/BARS/CAFETERIES

292,15€

DISCOTEQUES/PUBS/CAMPINGS/ALTRES

349,89€

QUOTAFIXAHOTELS(DE1*A5*)

116,62€

QUOTA VARIABLE HOTELS:
HOTELS1*

4,69€/habitació

HOTELS2*

5,81€/habitació

HOTELS3*

8,21€/habitació

HOTELS4*

11,65€/habitació

HOTELS5*

16,35€/habitació

Les quotes d ’afiliació es liquiden trimestralment.
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