
Ja fa tres anys que caminem. Des de les primeres converses i reunions de treball, fins avui- dos anys després de 
la seva constitució oficial com a entitat - la CEA treballa i creix dia a dia,  gràcies als vuit socis individuals i a les 
catorze associacions que des d’un bon principi van creure en la necessitat de tirar endavant el projecte.

Socis i associacions que augmenten en nombre -dia a dia- fins fer de la CEA el que és avui:  una plataforma aglu-
tinadora dels sectors més significatius del teixit empresarial andorrà.

En aquests dos anys de funcionament com a entitat han estat moltes les sinèrgies compartides i els esforços de 
tots els socis i col·laboradors. Dedicació que s’ha vist recompensada a mesura que la confederació ha anat creixent 
fins esdevenir un interlocutor vàlid i valorat tant per l’administració com per l’opinió pública.

Avui presentem el resum del que han estat aquests primers dos anys de treball. Una feina que s’ha desenvolupat 
sota paràmetres d’eficàcia, discreció i constància i que avui tinc el plaer de presentar i agraïr a tots aquells socis i 
col·laboradors que l’han feta possible.

Ens trobem en un moment decisiu en el desenvolupament del país.  Es preveuen canvis importants que ens han 
de dotar dels instruments jurídics, fiscals i socials necessaris per encarar el futur amb les màximes garanties 
possibles.

Ens queda molta feina per fer i des d’aquestes línies revalido el meu compromís personal i el de l’actual junta 
directiva de continuar treballant com fins ara.

Fent la tasca que ens marca el dia a dia, però també la que ens ha de permetre planificar el futur a mig i llarg 
termini tant a nivell empresarial com a nivell de país.

Des d’aquí, aprofito per encoratjar la classe política andorrana a potenciar el consens en temes cabdals pel nostre 
desenvolupament econòmic més enllà dels colors de cap partit, i als empresaris els demanem que facin confiança 
en la CEA però també, i sobretot, que creguin en el futur d’Andorra.

Una vegada més, vull donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones i entitats que han fet possible dos anys 
de feina i encoratjar als socis nouvinguts a prendre part en una aventura que ens ha de portar a treballar plegats 
en el creixement del teixit empresarial nacional.

Ben cordialment

Sr. Xavier ALTIMIR PLANES
President CEA
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ORGANIGRAMA

L’assemblea general de la CEA  és l‘òrgan sobirà de decisió i de govern de la confedereació, se celebra dos cop l’any 
per passar comptes de l’activitat i dels resultats de l’entitat amb tots els associats. Està integrada per la totalitat 
dels membres i associats, cada soci individual o col·lectiu és representat per un sol representant.

La Junta Directiva de la CEA la composen actualment:

 PRESIDENT Sr. Xavier Altimir Planes Associació Transport de Mercaderies

 VICEPRESIDENT Sr. Antoni Armengol Aleix Associació Bancs Andorrans

 SECRETARI Sr. Miquel Pujal Laborda Associació Contractistes

 TRESORERA Sra. Montse Cardelús Maestre Casa Molines

 VOCALS Sr. Xavier Palou Solsona Unió Hotelera

  Sr. Andreu Armengol Pascuet Agrupació d’importadors i distribuïdors,  d’alimentació, 
begudes alcohòliques i vins d’Andorra

  Sr. J.Cristophe Queyroux Associació grans distribuïdors al detall

  Sr. Maite Mas Magallon Associació Importadors Vehicles

  Sr. Agustí Marfany Puyoles Associació Fabricants Tabac

  Sr. Miquel Medina Villuendas Ski Andorra

  Sra. Montserrat Ronchera Santacreu Associació Club de Màrketing d’Andorra

  Sra. Peggy Cerqueda Doncel Montaner & Associats

 DIRECCIÓ Sra. Conxita Mora Jordana

La junta directiva és l’òrgan col·legiat de govern, de gestió, d’administració i de direcció de la CEA. Es reuneix un 
cop al mes.

El treball de la CEA s’estructura actualment en tres comissions que treballen intensament en les diferents àrees 
assignades.



MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ÀMBIT JURÍDIC FISCAL

President de la comissió: Sr. Xavier Altimir Planes 

- Sr. Andreu Armengol Pascuet  (president de l’agrupació d’importadors i distribuïdors, 

   d’alimentació, begudes alcohòliques i vins d’Andorra)

- Sr. Josep Sarlé Guiu (president de l’associació d’entitats financeres d’inversió)

- Sr. Albert Mas Torres (patrocinador i membre de l’associació de grans distribuïdors al detall)

- Sr. Jean Christophe Queyroux (president de l’ l’associació de grans distribuïdors al detall)

- Sr. Antoni Armengol Aleix (director de l’associació de bancs andorrans)

- Sr. Miquel Pujal Laborda (president de l’associació de contractistes)

- Sr. Jordi Daban Alsina (president de l’associació d’hotelers d’Andorra) 

- Sr. Miquel Medina Villuendas (president de: Ski Andorra)

- Sra. Conxita Mora Jordana (directora de la CEA)

MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ÀMBIT LABORAL

Presidenta de la comissió: Sra. Peggy Cerqueda Doncel 

- Sra. Montserrat Ronchera Santacreu (presidenta del Club de màrketing d’Andorra)

- Sr. Antoni Armengol Aleix (director de l’associació de bancs andorrans)

- Sr. Miquel Pujal Laborda (president de l’associació de contractistes)

- Sr. Jordi Daban Alsina (president de l’associació d’hotelers d’Andorra) 

- Sr. Xavier Palou Solsona (president de la: Unió hotelera)

- Sr. Josep Manzano Castellblanqué (col·laborador de l’associació de grans distribuïdors al detall)

- Sr. Josep Silvestre Cahors (col·laborador de: Ski Andorra)

- Sr. David Hidalgo Vila (col·laborador de: Ski Andorra)

- Sra. Conxita Mora Jordana (directora de la CEA)

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Presidenta de la comissió: Sra. Montserrat Ronchera Santacreu 

- Sra. Montserrat Cardelús Maestre (Casa Molines, S.A.)

- Sr. Conrad Blanch Fors (conseller director general Nevasa)

- Sr. Manel Vela Pérez (president de l’associació d’agències de publicitat)

- Sr. Jean Christophe Queyroux (president de l’ l’associació de grans distribuïdors al detall)

- Sra. Conxita Mora Jordana (directora de la CEA)



INTRODUCCIÓ

Els darrers dos anys, la CEA ha assentat les bases del que ha estat el seu desenvolupa-
ment fins avui: Creació de les diferents comissions, estructuració de les distintes àrees 
de treball...una feina feixuga i discreta que es desenvolupa al marge de l’opinió pública 
amb l’objectiu de garantir una tasca seriosa i compromesa amb el món empresarial sense 
interferències externes.

Dos anys després de l’aprovació dels estatuts i amb un bon bagatge a l’espatlla, arri-
ba el moment de passar comptes amb els associats i donar-los complerta informació de 
l’activitat- intensa- que ha desenvolupat l’entitat en el període 2006-2007.

Avui la CEA representa els interessos de més de 550 empreses que sumen més de vint mil 
treballadors, la meitat de la població activa del país.

I continua creixent.
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Primer semestre 2006 

Ja en la primera reunió del comitè directiu,  
la CEA crea la primera comissió de treball 
que tracta -des d’aleshores- les qüestions 
d’àmbit laboral.

La principal missió que s’encarrega a 
aquesta comissió és analitzar i estudiar els 
diferents avantprojectes de lleis laborals i 
socials que s’estaven elaborant des del go-
vern, i redactar les propostes d’esmenes 
corresponents per sotmetre-les a l’aprova-
ció de la junta directiva. 

En enquesta línia la comissió estudia i analitza:

Avantprojecte de Llei de 
Seguretat i Salut en el Treball

Es consensua un document d’esmenes que es pre-
senta l’onze d’abril de 2006 a l’aleshores M.I. Minis-
tre de Justícia i Interior Sr. Josep Maria CABANES.

El Ministre es compromet a tenir la CEA informada 
del procés i a estudiar les propostes presentades 
abans d’entrar el text legal a tràmit parlamentari. 

La CEA transmet a l’executiu la por de repetir els 
errors que s’han viscut a l’estat francès i dema-
na que les noves lleis no perjudiquin irrevoca-
blement l’entramat empresarial del país, que és 
qui sosté l’economia nacional.

Es proposa- tenint en compte la delicada situa-
ció actual- que les noves lleis s’apliquin de for-
ma esglaonada durant els següents tres anys.

 Avantprojecte de llei de 
Llibertat Sindical 

De la mateixa manera, la comissió lliura l’u de juny 
de 2006 a l’aleshores M.I. Ministre de Justícia i In-
terior Sr. Josep Maria CABANES un document que 
recull els riscos que la CEA entreveu de l’aplicació 
del Projecte de Llei Sindical tal i com arriba a les 
seves mans i d’altra banda aporta algunes propos-
tes per resoldre la situació en favor dels treballa-
dors i dels empresaris, matisant que s’han de fer 
lleis adaptades a les necessitats del país.

Aquests són alguns dels arguments que recollia 
l’informe:
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En cas d’aprovar una llei sindical la CEA •	
defensa la modificació de la llei del con-
tracte de treball per garantir la representa-
ció dels treballadors en el si de l’empresa.
L’avantprojecte de Llei sindical correspon •	
en un 90% al text legal espanyol.
L’avantprojecte de Llei no permet que hi •	
hagi treballadors independents als Comitès 
d’empresa, ja que els membres del Comitè 
d’empresa han d’estar obligatòriament afi-
liats a la secció sindical. 
No es considera correcte que l‘únic repre-•	
sentant vàlid dels treballadors -sindicats o 
no- siguin els representants afiliats a sindi-
cats i no els treballadors escollits demo-
cràticament dins de l’empresa. 
Els treballadors no afiliats, queden desem-•	
parats en aquest avantprojecte de llei i 
sense representació, o bé es veuen obligats 
a sindicar-se.
Els empresaris reconeixen com a represen-•	
tants dels treballadors aquells assalariats 
que afiliats o no, representen els interessos 
del conjunt de les plantilles. 

 

Segon semestre 2006

Quotes d’Immigració 2006/2007 
La modificació prevista 
a la llei d’Immigració

El dia 29 de setembre es convoca una reunió urgent 
de la comissió d’àmbit laboral, després d’haver re-
but informació que el Consell de Ministres del dia 
27 de setembre no havia aprovat les quotes anuals 
que s’havien presentat prèviament a la CEA.

 
Es contrasta aquesta informació amb el Ministeri i 
es confirma que les quotes fixes s’han congelat 
momentàniament. La voluntat de Govern es canviar 
la Llei d’Immigració actual, i fins que no estigui 
aprovada la modificació de la llei, tant sols es do-
naran permisos de treball per fronterers, tot i que 
es mantindrà la quota d’hivern per a temporers: per 
a les Estacions de neu, l’hostaleria i els comerços 
relacionats amb el material d’esquí.

Segons les converses amb el M.I. Sr. Josep Maria 
CABANES del 16 d’octubre de 2006, el Ministeri té 
pràcticament enllestit el text definitiu que es podia 
tramitar en les setmanes següents.

El Sr. Ministre fa una explicació del contingut es-
sencial de la reforma de la Llei d’Immigració  i jus-
tifica les reformes proposades a la necessitat 
d’ajustar l’actual Llei que es va aprovar el 2002 a 
les noves tendències del mercat de treball , que no 
eren perceptibles el 2002. També comenta que el 
projecte de reforma de la Llei elaborat per el seu 
Ministeri s’ha traslladat a un advocat constitucio-
nalista per analitzar si alguna de les modificacions 
poden provocar problemes constitucionals.

Anuncia que aquest projecte de Llei podria ser 
aprovat en el proper Consell de Ministres i tot seguit 
entrar a tràmit al Molt Il·lustre Consell General.

La majoria de modificacions que es preveuen són 
de caire tècnic, i es remarquen tres punts que afec-
ten directament les empreses: 

“•	Hi	 ha	 una	 voluntat	 política	 clara	
de reduir considerablement  el re-
agrupament familiar.
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•	Es	vol	modificar	el	reglament	de	
les revisions mèdiques que que-
daria contemplat en la llei.

•	Els	treballadors	que	han	sol·licitat	
una demanda d’autorització de 
treball, haurien de romandre al-
menys durant un any treballant 
a l’empresa que els ha tramitat 
la demanda.

 ”

Art. 11.
Es un article tècnic de nul·la afectació pràctica, que pretén  poder gestionar millor les dades  sobre immigra-
ció, permetent, entre d’altres mesures el poder creuar dades amb la CASS, tenint en compte la Llei de Protec-
ció de Dades i evitant pràctiques fraudulentes.

Art. 28.
Fins ara, les empreses estrangeres podien venir a fer treballs temporals i contractar els seus propis tre-
balladors. En la reforma de la Llei es preveu que els treballadors tan sols podran romandre per un perío-
de de 6 mesos, essent necessari passar 5 mesos fora del país per poder renovar un altre cop el permís.

Art. 29.
Les quotes es donen per sector i es vol prohibir el canvi de sector per part dels treballadors durant els primers 
12 mesos. El consultor Constitucional ha dit que limitar-ho a 12 mesos s’aguanta legalment, però possible-
ment no es podrà fer per períodes superiors. 

Caldria tenir cura dels costos del permís de treball així com d’el manteniment de la quota per l’empresa, 
evitant que unes empreses esgotin la seva quota demanant treballadors i també pagant el cost del permís.

Els empresaris proposem  que en cas que el treballador causi baixa a l’empresa que li ha tramitat el 
permís de treball en un període inferior a un any a la seva contractació inicial per anar a treballar a 
una altre empresa, la primera empresa que el va contractar no perdi el consum realitzat de quota.

D’altra banda es proposa que per evitar aquest abús que existeix avui de rotació, l’empresa que ha 
sol·licitat l’autorització de treball per a un treballador, si aquest canvia d’empresa abans d’un termini 
estipulat es pugui recuperar l’import de l’autorització i fos la següent empresa que contracta qui es fes 
càrrec del cost del permís de treball, encara que el canvi d’empresa fos dins del mateix sector.

Aquest és el comentari del detall de les modificacions que proposa la CEA:
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Per altra part, a partir d’ara es diu que el cost per 
fer els tràmits del permís de treball serà de 300 €, 
en lloc dels 170 € actuals. Els representants dels 
empresaris manifesten que  veuen excessiu l’incre-
ment i com a conseqüència emfatitzen allò sol-
licitat en referència a la modificació de l’article 29  
de recuperació de l’import de permisos pagats per 
l’empresari quin treballador no acompleixi l’any 
d’antiguitat en l’empresa contractadora.

Es qüestiona quines mesures prendrà el Ministe-•	
ri si s’esgota la quota actual abans del 29 de 
setembre del 2007, i contesta que es tindrà cura 
de cada sector, i que no faltaran quotes quan si-
guin necessàries per a les empreses.

També comenta el Ministre que  les quotes seran •	
anuals i no semestrals com fins ara.

Es consulta sobre la possibilitat de portar treba-•	
lladors especialitzats de fora de la Unió Europea 
o de l’espai Schenguen. El ministre concreta que 
si un sector d’empresaris es posa d’acord en un 

perfil especialitzat i demana una  quota  acotada 
i especifica per a què necessita aquest tipus de 
treballadors,  el Ministeri arbitrarà fórmules adi-
ents per tal que puguin ésser contractats.

El Sr. Ministre es compromet a fer-nos entrega del 
redactat definitiu de la proposta de Reforma de la 
Llei d’Immigració a fi que puguem fer-li arribar una 
proposta d’esmenes abans de l’aprovació de la llei 
pel Consell de Ministres.

La Junta Directiva considera que caldrà fer esme-
nes a alguns articles de la nova Llei d’Immigració, 
sobre tot, al que concerneix el reagrupament fa-
miliar.  

Es coincideix en la necessitat d’establir unes 
condicions que afavoreixin d’interès  per venir 
a treballar a Andorra, i que cal ser realistes 
amb les mesures que es prenguin, que siguin 
adaptades a la realitat i les necessitats labo-
rals actuals.

Art. 52.
Amb voluntat d’integrar els immigrants, la llei vol proposar que les persones que acreditin que han su-
perat els cursos de català de Govern, se’ls pugui eximir d’una renovació del permís de treball.

Art. 65, 71 i 79.
Les modificacions proposades fan referència al Art. 29, és a dir, si el treballador canvia de sector dins 
del termini dels primers dotze mesos de contractació inicial, no se li renovarà el permís de treball.

Art. 87, 88 i 89.
La reforma pretén que el reagrupament familiar es pugui dur a terme tant sols a partir dels dos anys 
inicials  de permanència en el país i en cap cas abans, només quan els dos cònjuges vinguin junts si-
multàniament a treballar podran portar els fills o pares. Es tracta d’evitar reagrupaments de col·laterals 
en cadena. 

La CEA creu que aquesta mesura impossibilita la contractació de persones qualificades si han d’esperar 
dos anys per portar la família. Es suggereix que en la reforma s’estableixin mecanismes  que no perme-
tin el reagrupament  més ampli que la pròpia unitat familiar  convivèncial en origen.

Art. 127. 132 i 133.
S’augmenten els imports de les multes per infracció de la Llei. Quan es considera infracció greu l’import 
serà d’entre 1.000 i 3.000 €, i molt greu de 3.000 a 6.000 €.
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Segon semestre 2006 

Projecte Andorra 2020

La CEA mostra en repetides ocasions el seu 
descontentament en quant des de govern no 
es té prou en compte l’entitat a l’hora de 
buscar la seva complicitat en projectes de 
llei i projectes importants com el paquet de 
lleis laborals i socials o el projecte de l’AN-
DORRA 2020, del qual fa aquest comunicat 
públic que adreça al M.I. Cap de Govern.

En referència al projecte Andorra 2020, la comissió 
destaca:

•	Malgrat	que	el	diagnòstic	de	l’informe	McKinsey	
sembla adequat,  no es parla de dos punts cab-
dals: el calendari d’actuacions i els recursos que 
s’hi volen destinar.

•	Falta	precisió	i	el	contingut	encara	està	poc	defi-
nit.	Es	creu	que	segurament	McKinsey	ha	elabo-
rat també la part estratègica i de planificació del 
projecte malgrat que encara no s’hagi presentat.

•	Al	pla	li	cal	una	definició	clara	del	model	de	país.	
Es parla sovint de les pressions que Andorra rep 
des d’Europa, però el projecte no defineix gaire 
punts en aquest sentit, com per exemple si es pre-
tén continuar en la llista de paradisos fiscals o no.

•	No	es	fa	cap	referència	a	la	situació	de	les	des-
peses i inversions públiques actuals, que a més 
ja són insuficients, i tampoc es defineix com es 
distribuirà el pressupost públic per adaptar-lo als 
canvis previstos,  ni per executar el projecte An-
dorra 2020.

•	El	 projecte	 no	 aborda	 problemes	 cabdals,	 com	
per exemple, de quina manera Andorra s’adapta-
rà a Europa,  quin paper ha de tenir Andorra a 
Europa, com queda Andorra com a paradís fiscal 
o què passarà amb el secret bancari.

•	Es	 desconeix	 també	 com	 serà	 la	 repartició	 de	
poders en l’execució del projecte, i quina serà la 
conciliació entre Govern i Comuns.

•	Es	desconeix	si	una	part	del	finançament	del	pro-
jecte s’haurà de fer a través de les empreses del 
país -ja gravades per l’estat, els Comuns, i pel 
cost que representen els canvis que aporten les 
noves lleis-.
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•	Es	constata	que	fins	el	dia	d’avui,	 l’estat	no	ha	
participat a donar cap impuls a les empreses del 
país, i que el projecte no contempla tampoc cap 
actuació en aquest sentit ni preveu cap mesura 
d’ajuda a la subsistència i desenvolupament de 
les empreses existents.

•	El	projecte	tan	sols	fa	esment	del	pla	de	qualitat	
del comerç que sembla, compta amb una previsió 
pressupostària de 200.000 € per aquest any.

Conclusions:

La comissió opina que la participació i la implicació •	
de la CEA en el Projecte Andorra 2020 ha de ser 
directa i molt activa, i que s’ha de permetre a l’en-
titat conèixer tots els detalls, per poder participar-
hi des de l’inici i durant el seu desenvolupament. 

Cal recordar al Govern que les propostes de la •	
CEA tenen el suport i consens de la gran majoria 
d’empresaris del país.

Es considera molt important tenir una presència •	
regular i constant als mitjans de comunicació, 
amb missatges constructius i plens de contingut.

Altres Activitats 

La CEA comença a obrir-se a la societat i es co-
mencen a organitzar activitats destinades a acos-
tar els problemes actuals de l’empresariat nacional 
a tots els afiliats i a l’opinió pública en general.

S’acorda contactar per fer una xerrada el Director 
General d’ESADE, Sr. Carles LOSADA que accepta 
la proposta pel dia 13 de Novembre a la sala de 
l’hotel	Holliday	Inn	Crown	Plaza.

Carles Losada ofereix una interessant xerrada titu-
lada “Competitivitat, Empreses i Empresaris”, una 
visió àmplia i detallada sobre la importància de po-
sar al dia les estratègies empresarials per poder-
nos adaptar als temps canviants que generen les 
noves exigències del mercat.

Carlos Losada és Doctor en Administració i Direcció 
d’Empreses per ESADE-Universitat Ramon Llull, Lli-
cenciat en Dret  per la Universitat de Barcelona (1979) 
i Llicenciat en Ciències Empresarials i MDE per ESADE 
(1980).	També	és	Diplomat	per	la	Universitat	de	Har-
vard	(John	F.	Kennedy	School	of	Government,	1994).
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Assistència al Seminari: 
“Evolució Sindical i Social, 
Avantatges de la Llei Sindical 
i Convenis Col·lectius” 

La CEA assisteix el 10 de juliol de 2006 al seminari 
sobre la llei sindical que organitza el Comitè Sindi-
cal  Interregional (CSI PERIMED) .

La presentació incideix sobre la conveniència de 
conciliar la vida laboral i familiar  mitjançant la ne-
gociació col·lectiva. No fa esment de cap rol espe-
cífic del govern en aquestes mesures  socials.

Proposta de la Oficina d’Innovació 
Empresarial sobre el Fòrum 
“The Futur Of Europe Summit”

L’OIE, comunica l’organització del certamen “The 
Futur of Europe Summit”. Facilita un programa i 
demana patrocini i possibles inscripcions.

La Junta Directiva decideix no col·laborar com a 
patrocinador.

Pel que fa a la participació assistencial al Fòrum el 
preu es de 1.300 euros, i cada empresa decidirà la 
seva inscripció lliurement.
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UNICEF

UNICEF demana col·laboració en motiu de les fes-
tes de Nadal amb la utilització de les targetes de 
felicitació i els petits presents d’UNICEF,  així com 
la possibilitat d’associar-se a l’entitat.
 
S’acorda enviar un correu electrònic a tots els as-
sociats, per facilitar la seva participació.

Participació del Sr. Xavier Altimir, 
a les Jornades de 
Prada de Conflent

La Societat Andorrana de Ciències convida el Pre-
sident de la CEA Sr. Xavier ALTIMIR, a participar a 
les jornades de Prada de Conflent, el dissabte dia 
19 d’agost al Liceu Renouvier.

El tema de les Jornades es: ELS MODELS DE 
FISCALITAT PER A ANDORRA

El Sr. Xavier Altimir, participa amb la ponència: 
FISCALITAT,  ON ESTAN ELS LÍMITS?

Participació de la CEA
al Sopar Col·loqui i a les Taules 
de Treball del Cercle d’Economia

La Sra. Conxita Mora presenta a finals de setembre 
de 2006, una ponència en representació de la CEA 
al sopar col·loqui organitzat pel Cercle d’Economia  
amb el títol “CANVIEN LES REGLES DEL JOC 
ECONÒMIC?”

La CEA també participa en una taula de treball que 
el Cercle d’Economia organitza el dia 10 d’octubre.

Jornades de la SAC
“El Futur del Comerç Andorrà. 
Cap a On Anem?”

El Sr. Xavier ALTIMIR participa amb una ponència 
“EL COMERÇ, UN REPTE DE TOTS”, que a demanda 
de la CEA va redactar El Sr. Jordi BALLBÈ, membre 
associat.
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COMISSIÓ JURÍDICA I FISCAL

Segon semestre 2006 

TREBALL SOBRE EL GRUIX DE 
LES LLEIS ECONÒMIQUES I SOCIALS

La comissió Jurídica i Fiscal manifesta un 
cop més el malestar per la forma en què el 
govern ha entrat el paquet de lleis econòmi-
ques i socials: d’una manera precipitada,  
sense tenir en compte cap dels sectors im-
plicats, i en el període d’inici de vacances.

De manera general es considera que els 
projectes de llei poden aportar millores i 
que cal modernitzar l’economia nacional, 
però la CEA creu que canvis tan importants 
no es poden aplicar sense un ampli con-
sens polític, econòmic i social. 

“ Es fa especial èmfasi en la 
necessitat d’un consens polític, que 
garanteixi una estabilitat en els canvis 
aplicats davant un possible canvi de 
color polític del govern.

Es remarca que malgrat s’anunciï la 
voluntat d’eradicar la figura del pres-
tanoms, amb l’articulat de les lleis es 
constata que aquesta figura continu-
arà existint, tot i que es fa un pas a 
favor de les normes de transparència 
i de control.

Es fa evident que amb l’aprovació 
d’aquestes lleis no s’aconseguirà que 
Andorra surti de la llista de paradisos 
fiscals. ”
La junta Directiva aprova la proposta d’es-
menes als avantprojectes de les lleis que 
es presenten als tres grups parlamentaris,  
i que de forma resumida són les següents:
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Avantprojecte de Llei 
de Societats Anònimes 
i Responsabilitat  Limitada

La llei aporta més seguretat legal i jurídica, •	
i estableix una normativa moderna i actua-
litzada, tot i que alguns articles creen arbi-
trarietat i es proposa des de la comissió 
que quedin més ben definits.
Cal una llei prèvia que reguli el Registre de •	
Societats i alhora la figura del Registrador. 
El Registre augmenta les seves competèn-
cies i el volum de documents a verificar i a 
registrar, i cal garantir-ne la confidencialitat.
Es proposa augmentar el capital social de •	
3.000 euros a 6.000 euros per les Socie-
tats Limitades i de 30.500 euros a 60.000 
euros per les Societats Anònimes.

Avantprojecte de Llei 
de Comptabilitat 

Vist que la llei estableix una comptabilitat •	
obligatòria per a totes les empreses, es de-
mana que s’estableixi un model àgil, fàcil i 
flexible, que no obligui a crear estructures 
massa feixugues que moltes petites em-
preses no podrien suportar. 
Es fa indispensable fer una normativa que •	
reguli els requisits per a poder exercir com 
a comptable i/o auditor.
El dipòsit de comptes al Registre, amb la •	
mateixa presentació amb normes i models 
exactes, és obligatori per a tothom i se’n 
dedueix que ens dirigim a la creació d’im-
postos directes.
El projecte de Llei és massa obert, fixa al-•	
guns criteris i posa com a referència  les 
normes de Comptabilitat Internacionals, 
que són d’una aplicació massa complexa 
per a moltes petites empreses.
Es considera indispensable aprovar el Pla •	
General de comptabilitat nou mesos abans 
de l’aplicació de la llei ja que cal un temps 
d’adaptació per a les empreses.
Pel que fa a l’entrada en vigor de la llei, és •	
més realista en el moment de l’aparició al 
BOPA i l’aplicació en el nou exercici comp-
table, l’1 de gener del 2008, en lloc de l’ini-
ci del 2007 tal i com preveu la llei.
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COMISSIÓ JURÍDICA I FISCAL

Llei d’Inversions Estrangeres 
al Principat

Es considera necessari regular les Inversions 
Estrangeres al Principat d’Andorra, tot i que a parer 
de la CEA cal fer profundes modificacions al 
projecte de llei actual.

Els terminis d’obertura no han de ser tant 1. 
dràstics, s’ha de fer de manera prudent i 
progressiva, protegint els sectors més per-
judicats.
L’entrada de capital s’hauria de fer d’una 2. 
forma limitada i esglaonada en sectors bà-
sics de l’economia Andorrana
Els canvis radicals i irreversibles que pro-3. 
posa la llei, perjudiquen sectors clau del 
teixit econòmic del país.
El projecte de llei permet una discrecionali-4. 
tat per part del govern, que pot comportar, si 
les regles del joc no són fixades, l’arbitrarie-
tat i, en conseqüència, inseguretat jurídica. 
S’observa que el projecte de llei deixa total 5. 
llibertat, amb l’autorització del govern, a 
qualsevol Inversió Estrangera fins i tot dins 
les protegides i les limitades al 49%.
El redactat comporta la participació del 6. 
100% en tots els sectors, a uns de forma di-
recta i a d’altres amb autorització de Govern.
La distribució de les diferents activitats en 7. 
els tres annexos no respon a cap criteri ob-
jectiu sobre el perquè s’obren determinats 
sectors i professions i d’altres no. 
Es considera que l’annex I, d’obertura total 8. 
immediata, només hauria de referir-se a 
activitats inexistents a Andorra, activitats 
d’alt prestigi com clíniques i escoles o uni-
versitats de reconegut prestigi internacio-                 

nal, així com altres activitats orientades a 
l’exterior o destinades a captar una nova 
clientela de l’exterior.

Es considera que el projecte de llei no fomenta 
l’obertura de nous sectors i mercats, i cal evi-
tar que només representi canvis en la titularitat 
de les activitats o negocis ja existents.

A Andorra li interessa atraure empreses innovadores, 
que aportin un valor afegit i que generin riquesa.

Cal fixar prioritats amb visió àmplia i detectar qui-
na relació té cada actuació amb la següent.

Es creu que per què l’obertura representi una veri-
table expansió i creixement de la nostra economia, 
per atraure empreses estrangeres serioses, abans 
de l’entrada en vigor de la llei s’ha d’actuar com a 
mínim en els punts següents: 

Aplicació del Pla de qualitat de l’hostaleria •	
i el comerç.
Posta en funcionament de l’agència de •	
Turisme i Comerç.
Definir el paper d’Andorra a Europa.•	
Lleis laborals i socials.•	
Llei de les professions liberals.•	
Aplicació de la Llei de Comptabilitat dels •	
Empresaris.  
Aplicació de la Llei General de Fiscalitat •	
(substituint impostos actuals).
Començar a negociar convenis de doble •	
imposició.  

Les empreses solvents volen conèixer quines són 
les regles del joc, no els agraden les sorpreses. Si 
no es fa bé només atraurem empreses interessa-
des en aprofitar-se de la debilitat que avui pateixen 
alguns sectors i algunes empreses.
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“ Entenem que la cronologia 
programada per Govern no és la 
correcta. Abans que Andorra es 
pugui obrir a les Inversions 
Estrangeres cal un marc fiscal 
establert. ”
La CEA és contundent en aquest sentit.

Informe sobre el Projecte de Llei 
de Modificació de la Llei 
de Finances Comunals

A través de les dades que ens arriben d’alguns 
associats i després d’una àmplia anàlisi del 
contingut del text des de la CEA es creu que dins 
aquest text legislatiu es podrien trobar indicis 
d’anticonstitucionalitat.

Aquestes són les nostres conclusions:

La constitució reserva a la Llei qualificada •	
de delimitació de competències dels Co-
muns la determinació de les facultats eco-
nòmiques i fiscals del Comuns. 
Dins d’aquesta decisió legislativa cal situar •	
en tot cas la creació dels impostos comu-
nals i la definició dels seus elements més 
essencials a la Llei de Delimitació de Com-
petències dels Comuns.
La reserva de llei qualificada abasta els tri-•	
buts esmentats a l’article 80.2 de la Cons-
titució i també aquells altres que es puguin 
crear com a tributs propis dels Comuns.
La Llei de finances comunals no pot crear •	
directament un nou impost comunal. 
Aquesta creació s’hauria de fer mitjançant 
una modificació de la Llei qualificada de 
delimitació de competències dels Comuns. 
Sense aquesta actuació prèvia, la proposi-•	
ció de llei presentada al Consell General 
vulnera els articles 80.2 i 57.3 de la Consti-
tució i per tant es podrien determinar pos-
sibles indicis de inconstitucionalitat.

S’acorda fer arribar l’informe als Grups Parlamentaris 
vist que aquesta Proposta de Modificació de la Llei 
ha estat entrada a tràmit parlamentari.
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REUNIONS DE TREBALL

Primer semestre 2006

Sindicats: USDA-SAT

LA CEA es reuneix el 10 d’abril de 2006 amb repre-
sentants de l’USDA. Es comencen a apuntar pro-
postes de col·laboració encara que no es concreta 
cap en aquell moment.  Des de la CEA es vol cons-
cienciar al sindicat del delicat moment que viuen 
avui les empreses, i de la dificultat que representa 
per a l’empresari, haver d’assumir tot el cost que 
comporta l’aplicació de les noves lleis socials i la-
borals, així com la repercussió que pugui tenir en la 
situació laboral dels assalariats (disminució de 
llocs de treball, salaris ....)

El 2 de maig de 2006, la CEA es troba amb els represen-
tants del SAT, que proposen buscar punts de consens i 
fer una reunió amb els tres sindicats i les dues patronals 
a fi de trobar punts d’entesa per presentar al Govern.

El SAT2TICO fa arribar a la CEA la seva voluntat de 
mantenir una trobada amb la confederació.

PIME

El dia 24 d’abril de 2006 la CEA es reuneix amb els 
representants de la PIME. L’objectiu de la trobada 
és proposar a la PIME la possibilitat de confeccio-
nar una candidatura conjunta per a les eleccions 
del Consell d’administració de la CASS. La proposta 
va ser ben rebuda en un principi. Finalment, però, 
la PIME no participa en la candidatura conjunta, i 
tampoc presenta cap candidatura en solitari.

La CEA presenta una candidatura encapçalada pel 
seu president el Sr. Xavier Altimir amb la intenció de 
representar els associats dins el consell d’adminis-
tració de la CASS.

La candidatura de la CEA és votada majoritària-
ment per la patronal i Xavier Altimir defensa des 
d’aleshores els interessos dels patrons dins el si de 
la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. En 
aquest temps la CEA ha col·laborat en diversos as-
pectes amb la parapública, com ara en la redefini-
ció	de	la	seva	pàgina	web	per	tal	d’ampliar	i	millorar	
els serveis existents.

Foment del Treball

El president de la CEA, Xavier Altimir, i la Directora 
Sra. Conxita Mora es troben a Barcelona amb el 
president de Foment de Treball, el Sr. Joan Rossell.

La reunió, amb data 4 d’abril de 2006, a la seu de Fo-
ment, es va mantenir en un ambient molt cordial. Fo-
ment ofereix col·laboració absoluta i la seva intervenció 
per obrir les portes a la CEA en l’àmbit internacional.

Aquesta és una trobada important que estreny i 
potencia els llaços d’amistat i cooperació entre la 
patronal andorrana i Foment del Treball.

MEDEF

El dia 2 de maig de 2006 la CEA es troba amb els 
representants del MEDEF. Una reunió força produc-
tiva que serveix per conèixer les seves estratègies 
d’actuació i comunicació. Es fixa la importància de 
tenir una comissió permanent de comunicació. 
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La seva experiència els diu que els acords establerts 
entre patronals i sindicats, si es presenten al Govern, 
tenen pràcticament tanta força com si fos una llei.

Oficina d’Innovació Empresarial (OIE)

El dia 18 d’abril la CEA es troba amb el director de 
l’OIE. Bàsicament es van comentar les possibilitats 
de col·laboració i del concurs Premi Innovadors. 
-En aquest sentit la CEA disposa d’un dossier per 
a  les persones que estiguin interessades i que es 
pot consultar també a la pagina web de l’entitat.-

Associació de Consumidors 
i Usuaris  d’Andorra

El 16 de maig de 2006 l’ACU presenta a la CEA el 
model de Sistema Arbitral de Consum i es proposa 
que algun empresari de la CEA formi part d’un Tri-
bunal d’Arbitratge Empresarial. Els Arbitratges es 
fan per sectors, i les persones interessades en no-
menen per un servei i cas concret sempre i quan 
estigui relacionat amb el sector en qüestió. 

L’ACU proposa que hi hagi membres de la CEA que 
puguin fer de pèrits en casos que tinguin relació 
amb els sectors empresarials respectius. 

 
Segon semestre 2006

Sindicats: SAT2-TICO

El 22 d’agost es manté una trobada amb els repre-
sentants del SAT 2 TICO, el sindicat que aplega els 
treballadors de l’hostaleria i que segons els seus 
representants agrupa uns 475 afiliats.

El Sindicat lliura a la CEA un document que aplega 
les consideracions sobre qüestions que fan refe-
rència als avantprojectes i modificacions de les 
Lleis de Contracte Laboral, la Seguretat en el Tre-
ball i la Llibertat Sindical així com als convenis 
col·lectius. Aquest document té voluntat de ser una 
mena “d’Estatut del Treballador”.

El SAT 2 TICO constata la manca de consens 
d’aquest col·lectiu amb els altres dos sindicats na-
cionals. 

La CEA, aposta pel diàleg entre els sindicats per 
aconseguir esdevenir un interlocutor vàlid davant 
l’administració i es proposa  fer una reunió sobre 
les lleis Laborals i Socials amb la PIME i els tres 
Sindicats.

Contacte del Sr. Xavier Altimir 
amb el Director de COPCA

Arran la participació del Sr. Xavier ALTIMIR al cin-
què Esmorzar d’Innovació sobre la “Internacionalit-
zació avui” en la qual assistia com a ponent el Sr. 
Jordi SERRET, Director General del Consorci de pro-
moció Comercial de Catalunya (COPCA), el Sr. ALTI-
MIR va proposar al Sr. SERRET  establir una col-
laboració entre la seva organització i la CEA. El Sr. 
SERRET sembla disposat a buscar sistemes de col-
laboració conjunta.

NOTA: Cal recordar que la COPCA es l’instrument 
del Govern de la Generalitat de Catalunya per pro-
moure la internacionalització de la empresa catala-
na i la seva adaptació a les noves pautes de l’eco-
nomia mundial.
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REUNIONS INSTITUCIONALS

Primer semestre 2006

Reunió amb el Cap de Govern 
Sr. Albert Pintat 

A petició de govern, la CEA es reuneix amb el cap 
de l’executiu el Sr. Albert PINTAT el 23 de maig de 
2006. En la trobada el Cap de Govern anuncia que 
en breu es presentarà el projecte Andorra 2020 i 
anima la CEA a col·laborar-hi.

La CEA li transmet les inquietuds que generen entre 
els empresaris els projectes de lleis socials i labo-
rals i el Cap de Govern es mostra preocupat per 
l’actitud dels sindicats. 

La CEA arran de la trobada tramet una carta en la 
qual el president Xavier Altimir remarca els difícils 
moments que es viuen dins el sector empresarial i 
la transcendència que tindrà  tot el paquet de lleis 
econòmiques per a l’empresari andorrà. Així ma-
teix, Altimir remarca la voluntat de mantenir obert 
un canal de diàleg entre la CEA i l’executiu.

Segon semestre 2006

Trobada amb el Grup Parlamentari Liberal

A demanda de la CEA se celebra una reunió el 22 
de juny de 2006 on els representants de la CEA 
lliuren al Grup Parlamentari Liberal els documents 
amb les propostes de millora i esmena dels projec-
tes per a la Llei Qualificada de Llibertat Sindical i de 
Seguretat i Salut en el  Treball.

El Grup Parlamentari Liberal és conscient que hau-
rà de treballar tots aquests projectes de llei –Pro-
jecte de Llei de Seguretat i Salut en el Treball, Pro-
jecte de Llei de Llibertat Sindical, Projecte de Llei 
de Convenis Col·lectius, i la modificació de la Llei 
del Contracte de Treball- en el seu conjunt, i a de-
manda de la CEA es manifesta la voluntat clara de 
modificar la Llei sobre el Contracte de Treball.

El Pla manifesta que:

Es comprometen a continuar  les converses amb els 
agents socials al voltant d’aquest desenvolupament le-
gislatiu laboral a partir del següent curs parlamentari. 
Ens insten a presentar les anotacions que es creguin 
oportunes abans del 15 de setembre, data en què fina-
litza el període de presentació d’esmenes.

Els representants de la CEA opinen que:

• Els treballadors han d’estar representats per 
aquells que hagin estat escollits lliure i di-
rectament pels representats siguin afiliats o 
no a sindicats, és a dir, per membres del co-
mitè d’empresa o delegats de personal.

•	Es	proposa	que	s’estudiï	la	possibilitat	que	
la persona o persones que siguin escollides 
com a representants dels treballadors pu-
guin ser alhora la persona o persones res-
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ponsables de vetllar per la seguretat i pels 
interessos dels treballadors en els comitès 
de seguretat i salut en el treball. 

•	La	CEA,	insisteix	en	la	conveniència	d’afe-
gir la Llei de Representació Col·lectiva dels 
Treballadors a l’empresa abans d’habilitar 
la Llei de Llibertat Sindical.

•	El	govern	i	els	legisladors	han	de	considerar	
que els costos -en mitjana europea- de se-
guretat i salut laboral per a les empreses 
està al voltant  d’un 5% de la massa sala-
rial bruta, sempre en funció dels sectors.

•	Es	reclama	més	 informació	sobre	 les	 lleis	
econòmiques, i alhora es manifesta el ma-
lestar per no haver rebut l’esborrany de les 
lleis, ni haver estat consultats en cap mo-
ment sobre el contingut del redactat. En 
aquest sentit es notifica que el Govern en-
trarà a Tràmit Parlamentari el paquet de les 
lleis en tres o quatre dies i que a partir 
d’aquest moment es farà arribar a la CEA, 
una còpia de cadascuna d’elles 

•	La	CEA	recomana	prudència	i	seny	en	els	ter-
minis d’aplicació de les lleis socials i laborals, 
ja que la seva aplicació afecta molt directa-
ment i d’una manera significativa el pressu-
post de les empreses. Tots hem de ser cons-
cients de les dificultats que estant patint la 
majoria d’empreses del país, fet al qual cal 
afegir la modificació de la llei de la CASS, que 
també incidirà en els costos empresarials.

•	Es	recorda	que	Andorra	no	pot	fer	un	salt	
de mínims a màxims en un termini tant 
breu de temps.

Referent al projecte de Llei de Societats ens anun-
cien que bàsicament els canvis que aporta estan 
relacionats en què tota societat haurà de tenir una 
activitat i una obertura de comerç, i sinó s’haurà de 
dissoldre, tindrà també l’obligació de presentar els 
comptes que es regularan i s’estandarditzaran amb 
un  model definit per la Llei de Comptabilitat.

El projecte de Llei d’Inversió estrangera contempla-
rà  tres tipus d’activitat i s’estableix una nomencla-
tura interna.

Sectors tradicionals - , la participació del 33% 
estrangera s’incrementa fins al 49%, passant al 
100% en un termini de 10 anys.
Sectors estratègics -  necessitaran una autorit-
zació de Govern el permís dels quals s’atorgarà 
en funció de l’interès que representi per al país.
Noves tecnologies -  obertura 100%, s’hauran de 
referenciar amb una nomenclatura interna.

Trobada amb el Grup Parlamentari 
CDA - Segle XXI

Seguint amb la ronda de reunions que s’han anat 
fent amb tots els representats dels Grups Parla-
mentaris, el 12 d’octubre de 2006 la CEA es troba 
amb els representants de CDA-Segle XXI Enric Tar-
rado i Lourdes Font.

Els representants de CDA i Segle XXI es mostren 
molt disposats a col·laborar amb la CEA i a tenir en 
compte les demandes i suggeriments de l’entitat.
Se’ls fa entrega del document que la CEA ha redactat 
referent a les esmenes dels projectes de les lleis de 
Societats, Comptabilitat i Inversions Estrangeres.
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REUNIONS INSTITUCIONALS

Trobada amb el Grup Parlamentari 
Socialdemòcrata

De la mateixa manera la CEA es troba amb el presi-
dent del grup parlamentari socialdemòcrata Jaume 
Bartumeu, i el conseller Jordi Font amb qui comen-
ten les esmenes que la comissió de treball de la 
Confederació Empresarial Andorrana ha fet al gruix 
de lleis econòmiques i socials que estan en curs.

El gruix de les propostes s’entrega als socialdemòcra-
tes perquè les puguin tenir en compte. 

Dinar de Treball amb el M.I. Sr. Cap de Govern 

A demanda institucional, la CEA es reuneix amb el 
cap de l’executiu i els ministres de Finances i Eco-
nomia, el 13 d’octubre de 2006.

Al llarg de la reunió es comenten diversos temes 
sobre la situació actual andorrana, centrats bàsi-
cament en les 3 lleis econòmiques.

El Govern manifesta la voluntat d’escoltar les de-
mandes i inquietuds de la CEA i els representants de 
la CEA aprofiten per a proposar una fórmula que ens 
podria permetre ser interlocutors privilegiats amb el 
M.I. Govern: Mantenir reunions periòdiques de 
treball amb representants de la CEA i els dife-
rents Ministres segons els temes d’interès. 

La proposta cau bé i es decideix que la primera re-
unió de treball podria ser conjuntament amb els 
Ministres de Finances i Economia per tractar les 
lleis econòmiques.

Reunió a la Seu de la CEA amb els M.I. 
Ministres De Finances, El Sr. Ferran Mirapeix 
i el d’Economia, El Sr. Joel Font

Creació del Registre de Societats i Normativa 
Corresponent

A demanda de la CEA es manté una nova trobada el 
31 d’octubre amb el M.I. Sr. Ferran MIRAPEIX, Mi-
nistre de Finances, amb la intenció de fer-li tot un 
seguit de demandes, suggeriments i propostes.

Arran els suggeriments de la patronal Mirapeix co-
menta que no es crearà la figura del Registrador 
com en altres països, ja que, es creu que pot gene-
rar conflictes vist que no hi ha criteris unificats.

D’altra part es mantindrà la necessitat d’obtenir 
l’autorització per part de Govern, i s’està  pensant 
en la implicació o participació dels Notaris pel que 
fa les autoritzacions.

La CEA remarca la necessitat de reduir el temps 
d’espera que es necessita actualment per l’aprova-
ció de l’autorització d’una Societat. Des del Govern 
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ens diuen que en aquest moment es treballa per 
poder reduir en més d’un 50% el temps d’espera 
actual.

Es pretén aconseguir que els tràmits d’autorització 
puguin realitzar-se en tant sols un mes, en lloc dels 
sis actuals. 

El Ministre diu que el Registre donarà publicitat tant 
dels Socis com dels administradors d’una Societat, 
i que aquest Registre serà públic, per tant tothom 
podrà sol·licitar informació.

Pla General de Comptabilitat

El Ministre afirma que el Pla General de Comptabi-
litat es pretén aprovar en el primer període de Ses-
sions del 2007, i la seva aplicació es preveu a prin-
cipis del 2008. 

Aquest calendari dóna - a parer de l’executiu- un 
marge de temps suficient per a què el Govern pugui 
aprovar el Pla General de Comptabilitat amb l’anti-
cipació necessària a l’aplicació de la llei.

Pel que fa a les NIC (Normes Internacionals de 
Comptabilitat), els Ministres consideren que donen 
una imatge de modernitat al país i veuen com un 
avantatge la competitivitat que pot generar entre 
les empreses. Creuen que no suposarà cap proble-
ma per Andorra. 

La CEA comenta que Europa està treballant en les 
normes NIC per a PIMES, i destaca que la majoria 
de les empreses andorranes tenen menys de cinc 
empleats, el que fa innecessària l’aplicació de les 
Normes Internacionals Comptables, així com la 
presentació dels comptes auditats.

En aquest sentit, els ministres creuen que a Andorra 
seran poques les empreses que hagin d’aplicar les 
NIC i que hagin de presentar els comptes  auditats.

Lleis de Professions Liberals

El Sr. Joel FONT ratifica que es mantindrà el Decret 
de Drets Econòmics de les Professions Lliberals 
actualment en vigor. 
Respecte a una normativa que reguli les Professi-
ons Lliberals se’ns comunica que s’està treballant 
en l’elaboració de la llei corresponent, que s’està 
consensuant amb les Professions afectades i que 
podria ser una realitat en els propers mesos.

Aquesta llei també vol regular el sector sanitari. 

Fiscalitat

Pel que fa la fiscalitat el Govern vol aplicar dues 
formes impositives :

1.Agrupar els impostos indirectes (ISI, IPI , IAC i 
IMI) en un únic tribut anomenat IGI  (Impost Ge-
neral Indirecte)  i que s’aplicarà amb el 4%, per 
tant no suposarà un augment dels costos, 

2.Un nou Impost sobre societats que estarà entre el 
5% i el 10%, 

Aquest dos impostos s’aplicaran al mateix temps.

Els comerços que disposen de forma jurídica 
personal, que no són S.A., ni S.L., estaran exempts, 
ja que es  considera que suporten un risc personal 
molt elevat i d’altra part, el dia que tinguem convenis 
de doble imposició aquestes empreses no podran 
exportar, perquè no són societats jurídiques.       
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REUNIONS INSTITUCIONALS

Se’ns comunica que el Govern no vol aplicar cap 
impost sobre la renda de les persones físiques ni 
sobre el patrimoni. 

Es constata que les taxes comunals representen un 
greuge fiscal molt important per a les empreses.

El Sr. MIRAPEIX considera que  la pressió fiscal to-
tal no hauria de ser superior al 25% del PIB, i que 
cal limitar la quantitat d’imposició total, és a dir, la 
conjunta entre Govern i Comuns.

El Ministre d’Economia, comenta que la CASS, té 
previst augmentar les cotitzacions passant del 
18% al  20% -compartit entre empresari i treballa-
dor- aquest tant per cent seria suficient per cobrir 
les necessitats financeres de l’entitat i del país. 

Es pregunta al Ministre quin percentatge dels In-
gressos de l’estat representa l’IMI, i ens respon que 
continua sent l’ingrés més important de l’estat i 
que s’estima entre un 75% i un 80%.

ANDORRA: 
Paradís Fiscal / Relacions amb Europa

Pel que fa al concepte de Paradís Fiscal figurem a 
la llista negra de l’OCDE com a Paradís Fiscal , i el 
M.I. Govern no pensa actuar en aquest sentit. Ens 
manifesten que els convenis de Doble Imposició es 
fan entre dos països i no amb Europa.
S’han d’establir al seu parer convenis amb països 
que tinguin una imposició homologable a la d’An-
dorra, com exemple Irlanda 13%, Malta 10%, i 
destaquen que el que ha de ser homologable és el 
tipus d’impost i no el percentatge.

Referent al secret bancari, el govern considera que 
sortir de la llista de Paradisos Fiscals, no suposa 
perdre el secret bancari, sinó que passa per adop-
tar un conveni de doble imposició i permetre l’inter-
canvi d’informació entre les parts que formen part 
del conveni. 

Segons el ministre, cal incentivar les empreses del 
país a exportar el seus serveis. No ens hem de limitar 
a Espanya i França, tenim altres països que no ens 
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consideren Paradís Fiscal. Per obtenir convenis de do-
ble imposició, no tan sols hem de fer-ho amb els paï-
sos veïns, ho podem  fer amb el Regne Unit, Estats 
Units, etc. El futur d’Andorra no depèn d’obtenir els 
convenis amb Espanya i França, el mercat pot ser molt 
més ampli i especialment en el sector de serveis. 

Ampliació Prevista per l’Executiu per a 
les Noves Lleis i els Futurs Canvis Econòmics
  

Aprovació de les lleis econòmiques, fiscals i ne-•	
gociació dels convenis de doble imposició.
Pel que fa a la Llei d’Inversions Estrangeres i pels •	
convenis de doble imposició, cal una reciprocitat. 
El govern ja té definits els sectors econòmics in-
teressats en instal·lar-se al nostre país.

 
Segons estudi de l’OCDE, on es separen els països 
en funció del grau de protecció sobre el seu PIB 
(economia), el ministre ens diu que el país més pro-
tegit es Islàndia amb un valor de protecció del 40%, 
i el que menys Irlanda amb un 5%, Espanya i Fran-
ça estan al voltant d’un 10%,  

Andorra sota els mateixos barems està protegit al 
62%, però, amb l’obertura que aplica la llei d’inver-
sions estrangeres passaríem al 54%. 

Es comenta que el model suís disposa de 2 sistemes 
de regulació i que no és un exemple de tancament.

I es demana reciprocitat per a que les empreses 
nacionals no tinguin inconvenients a l’hora de fer 
prestacions de serveis fora del país, de la matei-
xa manera que no es posen traves a les empreses 
estrangeres a l’hora de fer negoci a Andorra. 

Caldrà valorar molt bé què ens aporta l’obertu-
ra en comparació al tancament actual.

Reunió amb el Ministeri de Cultura

El 4 d’octubre, el Ministeri de Cultura presenta a la 
CEA l’estudi sociolingüístic del 2004, Una informa-
ció que compara amb les dades obtingudes els 
anys 1995 i 1999.

Aquest estudis ens demostren una disminució sig-
nificativa de l’indicador del català, principalment 
causada pel descens de l’ús, al contrari que el cas-
tellà que ens mostra una evolució positiva, per tant 
s’ha produït un deteriorament de la posició del ca-
talà envers la resta de llengües que es parlen a 
Andorra.

El Sr. Jordi GALLARDO, ens comenta quina creu que 
és la línea de actuació, proposant que:

S’ofereixin cursos de català de tres o quatre hores •	
diàries, a aquelles persones que estan tramitant 
el permís de treball, acreditat amb un certificat 
l’assistència a les classes. 
El Ministeri d’Interior hauria d’acreditar el •	
coneixement del català i donar privilegi a l’hora 
de la renovació dels permisos a les persones que 
demostrin millor nivell de català que a l’hora 
d’haver obtingut el permís per primer cop. 
Ski Andorra, ofereix cursos acadèmics intensius •	
gratuïts pels seus empleats. Aquest cursos 
s’haurien de personalitzar per empreses o 
sectors. 
A nivell salarial cal incloure una valoració a la •	
persona que parli català o que vulgui millorar el 
nivell. 

De cara al 2008 hi ha una proposta de col·laboració 
amb un programa de qualitat amb el comerç que 
ens presentaran quan el tinguin enllestit.
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Primer semestre 2006

Canvis en la Junta Directiva 

L’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra 
renova la seva Junta Directiva. Així,  el fins alesho-
res president, el Sr. Manel PICART cessa com a 
representant de l’Associació d’Importadors de Ve-
hicles d’Andorra a l’Assemblea General de la CEA i 
en conseqüència també com a membre de la Junta 
Directiva. La Junta Directiva, acorda substituir el 
Sr. Manel PICART, per la nova Presidenta de l’Asso-
ciació d‘Importadors de Vehicles d’Andorra, la Sra. 
Maite MAS MAGALLON.

La Junta Directiva de la  CEA agraeix al Sr. Manel 
PICART, la tasca desenvolupada dins la CEA.

Assemblea General  

L’Associació Andorrana d’Agències de Publicitat 
(AAAP) renova la seva Junta Directiva, essent el 
nou President el Sr. Manel VELA.

La Junta Directiva constata i accepta que el nou re-
presentat de l’Associació Andorrana d’Agències de 
Publicitat a l’Assemblea General serà a partir 
d’aquesta data el nou  President de l’Associació el Sr. 
Manel VELA en substitució de la Sra. Marina FITE, i 
es proposarà la ratificació d’aquesta substitució a la 
Propera Assemblea General. Per agrair a la Sra. Ma-
rina FITE la seva col·laboració i participació, tant en 
el procés constituent, essent-ne membre fundadora, 
com en el posterior desenvolupament.

Segon semestre 2006

Canvis en la Junta Directiva 

L’Associació Ski Andorra ha procedit a la renovació 
de la seva Junta Directiva, i, alhora, ens comunica 
la  composició de la nova Junta essent el President 
el Sr. Josep Mª CAMP ARENY. 

La Junta Directiva acorda substituir el Sr. Conrad 
BLANCH	FORS,	pel	nou	President	de	Ski	Andorra,	el	
Sr. Josep Mª CAMP ARENY.

La Junta Directiva de la  CEA aprofita per agrair al Sr. 
Conrad	BLANCH	FORS,	la	seva	col·laboració	i	partici-
pació, tant en el procés constituent, essent-ne mem-
bre fundador, com en el posterior desenvolupament.
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ALTRES 

Acords de la Junta Directiva 
del Dia 30 de Març del 2006 

Un Decret del M.I. Govern de data 22/02/06 proposa 
mesures cautelars de matriculació en els camions i 
maquinària relacionats amb treballs i moviments de 
terres. Arran aquesta resolució es planteja la conve-
niència que la CEA actuï en suport del sector.

L’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra pre-
senta un recurs al M.I. Govern, en contra del Decret.

Després d’analitzar el cas, es decideix que la CEA 
pot actuar en defensa del sector afectat i hi mani-
festa públicament el seu suport, ja que no perjudica 
cap altre sector representat pel col·lectiu. 

Així doncs, la CEA fa pública una carta de suport 
explícit que defensa els drets del sector.

Gestió

Han	 traslladat	 la	 seva	Seu	Social	 i	 disposen	d’un	
armari, utilitzen la sala de reunions i mantenen la 
seva secretaria pròpia:

L’Associació de Transportistes de Mercaderies•	
L’Associació de Transports de Viatgers •	
L’Associació d’Agències de Publicitat•	
L’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics•	

L’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra 
ocupa un espai de 41m2, situat a continuació de la 
Sala de Reunions. 

La quota a satisfer per aquests serveis és de cinc 

cents euros l’any (500 €) més el cost d’adquisició 
de l’armari. En cas de utilitzar el servei de Secreta-
ria es factura per hores al preu de 15 €/hora.

La junta Directiva del dia 30 de març acorda oferir 
a totes les Associacions afiliades a la CEA, la pos-
sibilitat d’utilitzar la Sala de Reunions de la Confe-
deració, de forma gratuïta, dues vegades a l’any.

Noves Afiliacions 

A.E.A.T.
Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, 
empresa dedicada a l’arrendament d’apartaments 
turístics, representada en l’assemblea General per 
la	seva	Presidenta,	la	Sra.	Valerie	LACKNER.

SIA
Empresa dedicada a importació i venda al major 
d’aparells electrònics, representada en l’assemblea 
General pel seu Gerent, el Sr. Joan BABOT PORTELL.

La Junta Directiva acorda la incorporació  de 6 so-
cis  individuals i 1 col·lectiu.
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ASSEMBLEA GENERAL DEL 
19 DE JUNY DEL 2006 

Pressupost 2006

INGRESSOS
QUOTES ASSOCIACIONS MÉS DE 50 EMPLEATS (10)  15.000 € 
QUOTES ASSOCIACIONS MENYS DE 50 EMPLEATS (3)    600 €
QUOTES SOCIS INDIVIDUALS DE MÉS DE 50 EMPLEATS (2)    3.000 €
QUOTES SOCIS INDIVIDUALS DE MENYS DE 50 EMPLEATS (6)    1.200 €
QUOTES PART PROPORCIONAL 2 €/EMPLEAT (25.000)  50.000 €
APORTACIONS PATROCINADORS (5 X 15.000 €) 75.000 €
TOTAL INGRESSOS 144.800 €
  
DESPESES   
LLOGUER (160m2 x 10,34 €/m2) =1.654,40 €/mes 19.853 €
LLOGUER APARCAMENT 70€/mes    840 €
SUBMINISTRES (llum, telèfon,...)   5.000 €
SALARIS 70.000 €
PÀGINA WEB 2.000 €
CONSULTORÍA, ASSESSORAMENTS  20.000 €
REPRESENTACIÓ, VIATGES, DESPLAÇAMENTS   10.000 €
AMORTITZACIONS   5.000 €
TOTAL DESPESES  132.693 €
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Reunió amb el M.I. 
Sr. Cap de Govern

Es recorda que fins ara la CEA ha demostrat la 
seva voluntat de col·laboració amb el M.I. Govern i 
que ha fet un vot de confiança tant en les línees 
d’actuació i propostes, com al Projecte Andorra 
2020.

La junta Directiva manifesta la seva disconformitat 
tant en les actuacions com en la forma en què 
s’apliquen aquestes accions en els següents punts:
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1.Recessió econòmica actual: crisi del co-
merç i l’hoteleria:
Cal mantenir la competitivitat de les nos-
tres empreses
La pressió fiscal actual ofega alguns sectors

Intrusisme : cal un control a les empreses de 
fora que operen al país sense contribuir a les 
arques de l’estat en detriment de les empre-
ses andorranes

 2.Cal una fiscalitat assumible pel teixit em-
presarial del país:

Cal una visió global de país en quant a fis-
calitat: No es pot acceptar que Comuns apli-
quin augments desmesurats de tributs i im-
posició paral·lela per part de l’estat.

La pressió fiscal no pot comportar el tanca-
ment de moltes empreses, cal prendre cons-
ciència que hi ha sectors que estan fortament 
gravats pels Comuns i per Govern

La fiscalitat no ha de representar en cap 
cas un fre al creixement que acabi ofegant 
la nostra economia ja molt debilitada

3.El discurs polític no ha de ser contradictori 
amb les línies d’actuació:         

La Junta Directiva considera que el model 
fiscal que es proposa no està prou definit i 
això fa difícil la possible avaluació de les 
futures imposicions.

Es fa arribar una carta al govern on es demana sobre:

•	L’augment	 de	 la	 partida	 destinada	 a	
funcionament i en concret a salaris

•	Precisions	sobre	el	model	fiscal	i	econòmic	
que se’ns proposa

La CEA demana respostes clares i precises als se-
güents interrogants:
   
•	Quin	serà	el	model	de	l’IGI?
•	Quina	és	 la	possibilitat	d’un	IVA	real?	Està	

definitivament descartat?
•	Quin	serà	l’impacte	sobre	l’Import	de	Merca-

deries?
•	A	quins	impostos	substituirà	l’Impost	sobre	

les Societats?
•	Quin	és	l’import	total	de	la	pressió	fiscal	actu-

al incloent-hi els impostos i taxes comunals?
•	Com	preveu	el	M.I.	Govern	que	les	empre-

ses andorranes continuïn sent competitives 
i així poder atraure noves activitats amb 
una imposició no competitiva ?

•	El	Govern	ha	quantificat	que	ha	representat	
per les empreses l’augment dels impostos 
l’any 2006? 
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Projectes de Llei del Codi de 
Relacions Laborals, de Llibertat 
Sindical i de Seguretat 
i Salut en el Treball 

Atenen a les demandes de la CEA, l’executiu retira 
els primers esborranys de les tres lleis i lliura uns 
nous textos.

El dia 2 de maig s’estudien la Proposta de Llei de 
Llibertat Sindical i atenent a la complexitat de les 
altres dues lleis s’estableix  el següent programa de 
treball:

Anàlisi  del Projecte de Llei del codi de Relacions 1. 
Laborals del TÍTOL I al TÍTOL III inclòs
(dies 9 de maig – 16 de maig)
Anàlisi del Projecte de Llei del Codi de Relacions 2. 
Laborals TÍTOL IV. 
(dia 17 de maig)
Anàlisi del Projecte de Llei del Codi de Relacions 3. 
Laborals TÍTOLS V- VI- VII- VIII i IX. 
(dia 24 de maig)
Projecte de Llei de Seguretat i Salut en el Treball. 4. 
(15 de juny)
Projecte de Llei de la CASS.5. 

Referent a la Modificació de la Llei del Contracte 
Laboral es presenten 80 esmenes gairebé totes de 
caire tècnic:

- Un dels canvis importants és el còmput 
anyal de 1.800 hores, tot i que serà neces-
sari especificar en quins àmbits es pot apli-
car ja que no queda clar. 

- El còmput horari anyal obligarà a les empre-
ses a planificar les jornades laborals i els 
horaris. Aquesta planificació implicarà uns 
costos, però d’altra part permetrà una millor 
utilització dels temps reals de treball.

- Les atribucions dels representants dels tre-
balladors estan centrades en el control del 
que fa la empresa en l’àmbit del compliment 
de la legislació laboral i en les negociacions 
col·lectives. 

- La negociació col·lectiva dóna un marge 
més ampli als representants dels treballa-
dors. 

- Per a les empreses de menys de 20 treba-
lladors no hi haurà Delegat de personal, 
però sí poden escollir una persona que faci 
d’interlocutor amb l’empresari sense ser un 
delegat, simplement serà nomenat per te-
mes concrets. 
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Pel que fa a la Llei de Seguretat i Salut en el treball:

- S’entén el termini d’aplicació a cinc anys 
vista,  ja que és la  més complexa d’aplicar, 
podent-la considerar una llei, en el seu àm-
bit, a nivell europeu .

- El projecte de llei preveu un programa de 
màxims que representarà moltes dificultats 
d’aplicació i un cost molt important per a les 
empreses.

- L’ homologació de les empreses especia-
litzades en Seguretat i Salut en el treball 
tindrà un nivell d’exigència i un cost molt 
alt per a aquestes empreses. Es comenta 
que l’aprovació i aplicació d’aquesta llei pot 
representar un increment mig de 5,5% de la 
massa salarial.

- El projecte de llei determina que no hi podrà 
haver cap mena de relació entre la empresa 
prestatària del servei de seguretat i la em-
presa receptora, això pot ser complicat de 
resoldre en el context empresarial andorrà.

- La Junta Directiva insisteix en el redactat 
de la “Disposició transitòria” que preveu 
un termini de cinc anys per a la implantació 
de les mesures de prevenció a les empre-
ses mentre que al mateix temps i de forma 
contradictòria exigeix el compliment de les 
seves obligacions en el centre de treball, 
fet que deixa els empresaris en situació 
d’indefensió. D’altra banda cal veure com 
es regula la implantació de la formació a 
les empreses especialitzades a les quals es 
demanen 5 anys de pràctiques.

A proposta de la Comissió Laboral i desprès de les 
modificacions escaients la Junta Directiva aprova les 
propostes d’esmenes que es lliuren al M.I. Sr. Antoni 
RIBERAYGUA el dia 3 de juliol.

La CEA proposa la creació de l’Institut Nacional de 
Seguretat i Salut en el Treball per tal d’ajudar a su-
pervisar l’aplicació de la llei i el compliment de les 
normatives.
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COMISSIÓ JURÍDICA I FISCAL

Estudi del projecte de Llei i del Reglament de 
l’Impost sobre les plusvàlues en les Transmis-
sions Patrimonials Immobiliàries. 

Els promotors exposen els punts de la Llei que con-
sideren que afecten directament el seu sector, tot i 
que manifesten que el redactat de la Llei no deixa 
clar que l’impost afecti les promocions. 

•	Sembla	que	el	càlcul	de	la	Plusvàlua	genera-
da es faria en base a les taules que el M.I. 
Govern utilitza com a índex de preus de mer-
cat per  l’ITP. 

•	En	 l’actualitat	 es	desconeix	públicament	els	
barems que s’utilitzaran i no sembla que hi 
hagi voluntat de publicar-los oficialment. 
Tampoc es coneix el tipus de documentació 
que s’exigirà.

•	Tant el projecte de Llei com el Reglament 
deixen un marge discrecional massa am-
ple al M.I. Govern, permetent situacions 
d’arbitrarietat i creant incertesa i insegu-
retat als administrats.

Els promotors sol·liciten que no hi hagi retroacti-
vitat en l’impost, és a dir, que no s’apliqui a les 
promocions iniciades abans de l’entrada en vigor de 
la Llei, tot i que consideren que existeixen poques 
possibilitats que s’accepti aquesta demanda.

•	Proposen	que	no es gravi la primera transmis-
sió, vist que tracta de la seva pròpia activitat em-
presarial, i ja esta gravada per l’IPI,(Impost sobre la 
Producció Interna) per tant, la Promoció es consi-
dera a nivell Fiscal com una Producció.

A títol d’informació els promotors aporten unes da-
des que han calculat en base als m2 de construcció 
autoritzats pels Comuns segons  les xifres publica-
des pel Butlletí Mensual de Conjuntura : les taxes 
satisfetes als Comuns en quant a permisos de 
construcció durant l’any 2004 són: 55.000.000 €.

•	Es denuncia: la manca d’informació sobre 
aquesta llei i la precipitació de la seva apli-
cació i l’entrada en vigor al dia següent. 

•	El	redactat	de	la	llei	i	l’aplicació	de	l’impost	
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comporten errors i dificultats que es podien 
haver evitat consultant els sector afectats.

La Comissió opina que la CEA ha de ser contundent 
amb el sistema impositiu, exigint un sistema just i 
equilibrat i alhora assumible pel teixit empresarial.

•	Cal	 una	 reflexió	 seriosa	 sobre	 el	 sistema	
impositiu general i el model que es vol apli-
car, tenint en compte la situació econòmica 
del País i la pressió fiscal avui dia existent.

•	L’equilibri	de	l’economia	passa	per	una	visió	
global de país en quant a fiscalitat.

•	Les	 empreses	 tenen	un	 sostre	 en	quant	 a	
costos, i l’estat té l’obligació de vetllar per 
què la fiscalitat no ofegui l’economia o freni 
el creixement.

El cas del l’impost de Plusvàlues és un 
exemple clar de la improvisació i injustícia 
en quant als impostos: grava un sol sector 
directament sobre els beneficis i és l’únic 
sector que ha de presentar comptes i do-
cuments.

•	Tenim	 seriosos	 dubtes	 que	 aquest	 impost	
actuï com a efecte desactivador de l’espe-
culació.

•	Tindrà	una	 incidència	directa	en	 l’augment	
del preu de mercat de l’habitatge i dels lo-
cals comercials. 

L’aplicació de l’ISI, IAC i IPI també presenta injustí-
cies flagrants: hi ha sectors que hauran generat 
beneficis directament provocats per la diferència 
entre l’ISI repercutit i l’import pagat  al M.I. Go-
vern.

•	Com a empresaris hem d’exigir una fis-
calitat justa, equilibrada i assumible que 
ens permeti seguir sent competitius.

•	Si	es	vol	un	país	modern	i	avançat	s’ha	
de contribuir a les arques de l’estat, 
però, cal un control acurat de la despesa 
pública i frenar la desmesurada dimen-
sió del sector públic.
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REUNIONS DE TREBALL

Taula d’Habitatge: 
Informe de la participació 
a la taula d’habitatge

Hi	ha	dues	menes	d’ajudes:

Ajudes per accedir a l’habitatge  Subvencions al lloguer
 Crèdits a l’emancipació
 Borsa d’habitatge

Ajudes per a la compra Exempció del ITP a la compra del primer habitatge
 Exempció a la plusvàlua a la reinversió en primer habitatge

El 2005 varen tenir 473 sol·licituds i varen concedir 445 ajudes per valor de 478.525 €.
El 2006 varen tenir 600 sol·licituds i varen concedir 506 ajudes per valor de 901.170 €.

Els crèdits a l’emancipació destinats als joves donen un crèdit a interès 0%. 
El 2005 es varen demanar 3 i es varen concedir 3. 
El 2006 es va demanar 1 i es va concedir 1. 
L’ajuda màxima per persona es de 3.000 €.

Ajudes a l’establiment: Ajuts a les persones que es canvien de pis per tal de recondicionar l’immoble.

La borsa d’habitatge esta funcionant poc, hi tenen 12 llogaters i 7 propietaris que s’hi acullen.

De les mesures per l’accés a la compra es basen en les exempcions fiscals, i respecte a la exempció 
del ITP, durant els 6 mesos del 2006 es varen demanar 32 exempcions i es varen concedir 25 per 
valor 270.000 €. La exempció de la plusvàlua entrada en vigor al Gener del 2007, han fet 6 sol·licituds 
i de moment 5 concedides per valor 66.000 €.

Un nou projecte: 

“Andorra muda’t” 
Té previstes 3 fases, una a curt, altra a mig i la tercera a llarg termini que pretenen aconseguir la 
adequació de les vivendes (calderes, calefacció, estructura, etc) als mínims requerits per Govern per 
a poder-hi viure, i s’hi destinaran ajudes per tal de realitzar aquestes reformes.
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Eleccions al Consell d’Administració de la  
Caixa Andorrana de Seguretat Social

Durant el mes de gener se celebren eleccions al con-
sell d’administració de la CASS. La CEA decideix pre-
sentar una candidatura el president de la CEA, Xavier 
Altimir, encapçala la candidatura. Es prepara una 
professió de fe en la que entre altres aspectes es re-
marca la voluntat de millorar tot un seguit de serveis 
per tal de facilitar la tasca als empresaris.

Amb el suport dels empresaris que van a votar 
s’aconsegueix una plaça a la taula del consell de la 
parapública des d’on es tiren endavant les següents 
propostes.

Participació de la CEA

Propostes de la comissió tècnica de la CEA per a la 
reforma i millora de la pàgina interactiva de la 
CASS on participa activament: 

 Fulls de Cotització
•	Incloure	en	els	fulls	de	salari	informació	se-

parada per disposar de dades fidels sobre 
salari base.

•	Evitar	duplicar	les	tramitacions.
 

Altes I Baixes
Actualment ja es poden fer les altes i baixes 
via Internet, proposem ampliar aquest ser-
vei amb la primera matriculació.

•	Buscar	una	 fórmula	d’intercanvi	de	dades	
entre la CASS i el Ministeri d’Immigració a fi 
d’evitar la presència física de l’empresari a 
la CASS, un cop lliurada tota la informació 
per part del treballador. 

•	L’empresari	hauria	de	tenir	accés	a	la	infor-

mació d’altes, baixes o renovació de baixes 
per malaltia. 

•	Tramitació	 immediata	 entre	 el	metges	 i	 la	
CASS, aprofitant el sistema ja establert 
de la tarja sanitària. Les altes i les baixes 
mèdiques s’haurien d’implantar electròni-
cament.

•	Es	donen	casos	de	treballadors	que	es	man-
tenen en plantilla durant uns dies en dues 
empreses. És necessari que cada cop que 
un treballador es dóna d’alta en una empre-
sa diferent, s’hagi de donar de baixa prè-
viament de l’anterior empresa i que aquesta 
n’estigui assabentada.

•	La	consulta	de	la	vida	laboral	hauria	de	ser	
immediata.

Signatura Digital
•	És	imprescindible	oferir	el	màxim	de	garan-

ties en aquest tema, vist que no disposem 
d’una llei que el reguli.

Modificació de Dades per Part de l’Afiliat
•	Els	afiliats	poden	modificar	les	seves	dades	

administratives “on line”, fins i tot les que 
afecten directament a l’empresa (canvi de 
domicili, de classe de cotització A,B,C ). 

•	Considerem	que	els	canvis	que	afectin	di-
rectament l’empresa, l’empresa n’ha d’estar 
informada, a fi d’evitar declaracions errò-
nies i desplaçaments dels afiliats en hores 
de treball.

Altres Consideracions
•	Preveure	la	possibilitat	d’una	implicació	di-

recta dels assalariats en la planificació de 
la seva vellesa.  

•	Abans	 d’adoptar	 les	 futures	modificacions	
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REUNIONS INSTITUCIONALS

seria bàsic poder visualitzar una maqueta 
dels serveis “on line”. 

•	Fer	 totes	 les	 gestions	 administratives	 “on	
line” possibles, sense necessitat de des-
plaçaments de les empreses i treballadors, 
d’aquesta manera tothom (empresa, CASS i 
afiliats guanyaran en productivitat.

•	Cal	evitar	les	modificacions	a	la	llei	que	pu-
guin estar en contradicció amb la futura le-
gislació per no incórrer en despeses i gestions 
innecessàries.

Totes aquestes propostes s’adrecen a la Di-
recció de la CASS.

Reunió amb el Ministre de Finances 

El 19 d’abril es manté una nova trobada oficial amb 
el Ministre de Finances.

La CEA havia proposat amb anterioritat el següent 
ordre del dia:

1.Fixació d’un calendari de treball (reunions 
mensuals de màxim 2 h.).

2.Visió del creixement del PIB a cinc anys 
vista.

3.Perspectives de creixement dels dife-
rents sectors econòmics.

4.Model Fiscal i preguntes que se’n deriven:
•	Quin	serà	el	model	de	l’IGI?
•	Quina	 és	 la	 possibilitat	 d’un	 IVA	 real?	

Està	definitivament	descartat?
•	Quin	serà	l’impacte	sobre	el	cost	d’im-

portació	de	Mercaderies?
•	Quins	impostos	substituirà	l’Impost	so-

bre	les	Societats?

•	S’ha	avaluat	la	pressió	fiscal	actual	inclo-
en-t’hi	els	impostos	i	taxes	comunals?

•	Com	preveu	el	M.I.	Govern	que	les	em-
preses andorranes continuïn sent com-
petitives i atraure noves activitats amb 
una	imposició	no	competitiva?

•	El	Govern	ha	quantificat	que	ha	repre-
sentat per les empreses l’augment dels 
impostos	l’any	2006?

  
- El Ministre recorda que totes les mesures i pro-

postes que fa el M.I. Govern deriven de l’estudi 
Mckinsey que defineix el punts forts i les debili-
tats de l’economia del país. 

- El Pla d’actuacions definit en el projecte Andorra 
2020 no dóna solucions miraculoses sinó actua-
cions i canvis que es podran apreciar a 10 anys 
vista.  

- És un projecte obert, on poden participar els ac-
tors implicats i on es pot contrastar si les inicia-
tives proposades són les correctes o no. 

- Andorra 2020 fixa el creixement per l’any 2020 
en 90.000 habitants.

Quant a la preocupació per la recessió econòmica.

- Les importacions han augmentat durant principis 
del 2007  igual que la massa salarial, i entén que 
aquests es consideren indicadors reals. 

-	 Hi	ha	un	excés	d’oferta	en	determinats	sectors.

Referent a la fiscalitat:

- La voluntat de Govern és la implantació de un IGI 
(Impost General Indirecte) adequat al país que 
permeti seguir sent competitius mantenint un 
diferencial fiscal. 

- Es podrien aplicar reduccions de L’IGI en el cas 
d’algun sector més perjudicat, en base a estudis 
de mercat i uns criteris fixats per llei.
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- L’IGI substituiria l’actual IMI, IAC, ISI i IPI.
- D’altra part es pretén implantar un impost de So-

cietats.
- L’IGI representarà una diferència important re-

punte respecte d’un IVA vist que no es podrà 
desgravar la mercaderia de sortida a la Duana, 
per tant no hi haurà retorn de l’impost.

- El Ministre considera que les noves mesures Fis-
cals i Econòmiques provocaran un creixement en 
el Sector Serveis.

Reunió amb el Ministre de Finances 

El dia 18 de maig se celebra una altra reunió amb el 
Ministre de Finances a la seu de la Confederació.
El Ministre presenta el nou model fiscal. 

Diu que: 
- La voluntat de l’actual equip de Govern es man-

tenir una pressió fiscal baixa en relació als països 
veïns, i en tots els casos que no sigui  superior 
al 25% del PIB,  remarcant que avui la pressió 
fiscal es situa en el 19% en relació al  PIB. 

- D’aquest 19% la CASS, representa una part im-
portant amb un 6,5%, el Govern un 8% i els Co-
muns un 4,5%.

- Per fer front a les inversions necessàries i a les 
despeses de funcionament l’estat ha d’arribar a 
tenir uns ingressos de 400.000.000 € anuals.

- D’aquest ingressos està previst que un 33% es 
destinin a inversions, el 33% a despeses co-
rrents i el 33% restant a transferències.

- Pel que fa a la proposta fiscal, d’una part es vol 
agrupar tots els impostos avui existents (IMI, ISI; 
IPI; IAC) en un sol impost similar a l’ IVA que seria 
del tipus mig del 4%. 

- Referent a l’ISI tant pel de serveis com pel del 
sector financer seria del 0%,1%,4%, 7%  segons 
els casos,  però no del 12% com actualment.

- Es vol implantar una llei especifica destinada 
a gravar els carburants, l’alcohol i el tabac que 
s’anomenaria “llei d’impostos especials” i que 
gaudiria d’un percentatge especial (reduït) per a 
aquest sector.

- Es creu que el projecte de reforma fiscal més el 
paquet de lleis econòmiques millorarà molt cla-
rament la competitivitat del país.

La CEA  proposa:

“ Crear una comissió de treball i 
nomenar un equip tècnic amb  
assessors fiscals a fi de treballar 
conjuntament amb Govern i la 
Cambra		de	Comerç.	”
Pel que fa al secret bancari, el Ministre afirma que 
el Govern no cedirà en aquest àmbit i que volen 
preservar-lo, seguint l’exemple de  Luxemburg que 
tampoc ha cedit malgrat s’haurà de matisar i esta-
blir condicions.

Quant a la reforma del Reglament de l’impost de 
Plusvàlues, un dels canvis que es vol aplicar entre 
altres, és agilitzar l’obtenció dels certificats, i  que 
la liquidació de l’impost es faci al moment d’escrip-
turar i si hi ha lloc a revisió es faci posteriorment. 
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REUNIONS INSTITUCIONALS

Reunió amb el Ministre de Justícia i Interior

El dia 29 de maig es reuneix una delegació de la 
CEA amb el Ministre de Justícia i Interior.

Atenent el canvi del titular del Ministeri de Justícia i 
Interior, la Confederació, sol·licita la reunió a fi de 
comprovar si se seguirà en la mateixa línia de dià-
leg i col·laboració i si es mantindran els mateixos 
textos pel que fa als projectes de lleis laborals i 
socials.

El Ministre manifesta:

- Es detecta que la nostra societat s’està empo-
brint, no només en la part econòmica, sinó tam-
bé en la part social. 

- Es constata l’augment dels problemes estructu-
rals de la família, i també l’augment de la delin-
qüència. El Ministre considera que aquests pro-
blemes han estat en gran part provocats per la 
política d’immigració que s’ha fet els últims anys.

- La política d’immigració actual, representa a pa-
rer del ministre, unes càrregues i uns costos que 
de seguir en aquesta línea, la Seguretat Social no 
podrà assumir, i es considera que d’aquí a deu 
anys, el model serà inviable, insostenible i inas-
sumible, i ens anuncia que la seva voluntat es ini-
ciar una nova direcció en política d’immigració.

- El reagrupament familiar que ja representa avui 
un cost molt alt a l’estat i a la Seguretat Social, 
si no es controla posaria en perill poder garantir 
les prestacions socials de les persones que avui 
viuen a Andorra.

- Els canvis tot i que són significatius i represen-
ten un esforç important per part dels empresaris, 
la voluntat del minsiteri és que l’aplicació de les 
noves mesures no sigui traumàtica i es faci de 
manera progressiva, i alhora conjuntament amb 
els empresaris.

- Es mostra preocupat que el país aculli famílies 
problemàtiques en lloc de famílies estructurades 
i amb qualitat de vida, en aquest sentit ens co-
munica que es vol augmentar la qualificació dels 
immigrants comunitaris establint les quotes per 
perfils de treball i salaris mitjos per cada qualifi-
cació.

- Pel que fa als treballadors no comunitaris 
s’acceptaran persones altament qualificades i 
amb experiència demostrable pel lloc de treball 
que hauran d’ocupar.

El M.I. Sr. Riberaygua ens diu que els pactes ante-
riors amb els Ministres se’ls mirarà, però que no se 
sent lligat a ells.

- Pel que fa a les quotes fixes diu que s’establirien 
per sectors i per categories professionals, atri-
buint un salari mínim de contractació per cate-
goria obeint a la voluntat de contractar personal 
més qualificat amb salaris més alts. 

- Les quotes pels extracomunitaris també es faran 
per categories de treballadors, essent destinades 
únicament a treballadors altament qualificats i 
hauran d’acreditar l’experiència en el lloc de tre-
ball sol·licitat,  i es serà molt exigent  en el com-
pliment del que marca llei.

- Les properes quotes seran quantitatives però també 
qualitatives, i que per tant sense prendre mesures 
dràstiques, cal canviar la línea, buscant aconseguir 
reduir la rotació de personal a les empreses. 

- Els treballadors que ja tenim al país i que hi viuen 
fa anys ho han de poder fer dignament i amb un 
salari adequat, garantint el benestar de tots els 
que avui viuen i treballen a Andorra, però cal 
també ser exigents amb els requisits dels nous 
immigrants.
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D’altra banda:  

- El Ministeri vol utilitzar la quota de temporers 
per assolir les demandes que no puguin estar 
cobertes amb la quota fixa, vist que contractar 
temporers no implica reagrupament familiar, ni 
un increment desmesurat de càrregues per a 
l’estat.

- Pel que fa les revisions mèdiques dels immi-
grants ens diu que s’està parlant per què es facin 
al país d’origen a través de les Ambaixades

-	 Hem	de	ser	sobirans	a	l’hora	de	fixar	les	pautes	
quant a immigració, altra cosa es l’obligació que 
tenim de garantir els drets socials i la qualitat de 
vida dels ja residents.

- Creu necessari i convenient legislar i autoritzar el 
dret de vaga.

“ Els representants de la Confede-
ració manifesten la seva preocupa-
ció per l’intrusisme que avui exis-
teix a Andorra. ”
El Sr. Ministre ens proposa que tots els casos que 
detectem d’intrusisme els hi comuniquem i es com-
promet a fer les inspeccions necessàries i aplicar 
les sancions previstes per la llei.

“ La CEA reitera que s’ha de ser 
conscient del cost afegit que re-
presentarà per a les empreses 
l’aplicació de les lleis, laborals i 
socials, malgrat siguin necessàri-
es, sumat als nous impostos i l’apli-
cació de les lleis econòmiques i la 
pressió fiscal dels Comuns, és un 
conjunt de factors que repercuti-
ran negativament en la nostra com-
petitivitat. ”
El Sr. Ministre considera que la competitivitat no ha 
d’estar en el preu sinó en la qualitat, per a ell el 
client ideal és el de classe mitja i mitja alta. 

El Sr. Ministre ens anuncia que també pretén iniciar 
una reforma profunda de la Justícia.

Referent als Projectes de Llei del Codi Laboral, de 
Seguretat i Salut en el Treball i de Llibertat Sindical, 
seguim el mateixos paràmetres de treball, i  dispo-
sem fins a finals de juny per presentar-li els sugge-
riments o esmenes escaients. 
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Trofeu Desman

Es fa arribar a tots els associats informació sobre 
“Les Trobades Transpirinenques de l’Empresa”, que 
es celebren els dies 15,16 i 17 de juny. 

El dia 25 d’abril es distribueix la documentació als 
assistents a la Junta Directiva a fi que les empre-
ses i institucions que estiguin interessades puguin 
constituir equips i participar en aquesta trobada. 

Alhora s’acorda enviar a tots els associats un correu 
electrònic amb la proposta, els preus i el programa. 

Subrogació d’un Contracte de Patrocini 

En la Junta Directiva del dia 25 d’abril el Sr. Jean 
Christophe QUEYROUX en nom de Grup Pyrénées, i 
actuant en la seva qualitat de Patrocinador, sol·licita 
a la Junta Directiva la subrogació del Conveni de Pa-
trocini signat per 4 anys entre Grup Pyrénées i la 
Confederació en data 10 de febrer del 2006 a favor 
de l’Associació de Grans Distribuïdors al Detall.

La Junta Directiva accepta aquesta substitució de 
Patrocini, quedant supeditada la seva signatura del 
nou contracte de Patrocini amb l’Associació de Grans 
Distribuïdors al Detall.

Vist que ha transcorregut un any de la signatura del 
Contracte de Patrocini amb Grup Pyrénées, el nou 
contracte amb l’Associació de Grans Distribuïdors 
al Detall es signarà pel termini restant, es a dir tres 
anys amb les mateixes condicions que l’anterior.

Canvi de Presidència 
de la Comissió Laboral

En la Junta Directiva del dia 25 d’abril, la Sra. Mont-
serrat	RONCHERA,	actual	presidenta	de	la	Comis-
sió Laboral, proposa que la Presidenta de dita co-
missió sigui la Sra. Peggy CERQUEDA . S’acorda la 
proposta.

Creació d’una Comissió Tècnica 
sobre Fiscalitat, adscrita 
a la Comissió d’Àmbit Jurídic i Fiscal

Es proposa crear  una comissió tècnica sobre fisca-
litat adscrita a la comissió d’àmbit jurídic fiscal a fi 
de poder fer l’estudi tècnic i el seguiment de la nova 
legislació sobre fiscalitat.

La comissió estarà formada pels membres següents:
El Sr. Josep Sarlé Guiu, president de l’associació 
d’entitats Financeres.
El	 Sr.	 Lluís	 A.	 Kinder	 Espinosa,	 advocat	 col-
laborador.
El Sr. Antoni Armengol Aleix, director de l’associació 
de Bancs Andorrans.
El Sr. Ramón Oliva Cuscullola, subdirector general 
de Grup Pyrenées.   
El Sr. Xavier DEU, director de l’Associació de Cons-
tructors   
El Sr. Ciprià Garcia Moyano, representant de la EFA 
(soci patrocinador). 
Es proposa que assisteixi algú per part de Ski An-
dorra però de moment no disposem del nom del 
representant.  
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Organització d’una Conferència 
Patrocinada per Fimarge 

Títol de la Conferència: “Internacionalització de 
l’empresa andorrana. Aspectes fiscals i d’altres”.

Data i lloc: l’acte es fa el dia 19 de juny al Park 
Hotel.

Ponents i participants:
El M.I. Sr. Ferran Mirapeix, Ministre de Presidència 
i Finances
El Sr. Xavier Altimir, President de la CEA
El Sr. Josep Sarlé, Conseller Delegat de Fimarge
La Sra. Carme Rozpide, directora de Meesperson 
Intertrust Espanya. 
El Sr. Eduard Gónzalez, cap del departament de 
Trust Services de Fimarge.
L’acte ha estat moderat per la Sra. Conxita Mora. 

Proposta de Col·laboració amb la OIE 
en el “Premi Innovadors 2007”

El dia 22 de juny la OIE fa una presentació de la 
funció	de	l’OIE	i	del	projecte:	“THE	FUTURE	OF	EU-
ROPE SUMMIT” als membres de la Junta Directiva. 

Ens lliura la publicació de la seva memòria d’activitats 
del 2006 i projectes per al 2007 que es distribueix als 
membres de la Junta Directiva el dia 30 de maig.

S’adjunta alhora el plec de bases per participar en 
el Premi Innovadors que se celebrarà per segon any 
consecutiu amb col·laboració de la Cambra de Co-
merç Indústria i Serveis d’Andorra. 

Es creu oportú proposar a l’OIE que si es vol una 
participació important d’empresaris andorrans el 
preu hauria de ser força més accessible,  aconse-

guint així què Andorra com a país s’impliqui en 
aquesta iniciativa. 

Informe de les Reunions Mantingudes amb 
el Ministeri de Justícia i Interior Sobre les 
Quotes d’Autoritzacions de Sojorn i Treball

El dia 3 de juliol del 2007 a les 12.00h se celebra 
una reunió al Ministeri d’Interior amb el M.I. Sr. An-
toni Riberaygua Sasplugas, Ministre de Justícia i In-
terior i el Sr. Xavier Bardina Pau, Secretari d’Estat 
del Ministeri de Justícia i Interior, per part de la CEA 
assisteixen els següents membres: el Sr. Xavier Alti-
mir Planes (president), el Sr. Jordi Daban Alsina i la  
Sra. Núria Machordom Pi en representació de l’As-
sociació	d’Hotelers	d’Andorra,	el	Sr.	Josep	Manzano	
Castellblanqué en representació de Grup Pyrénées, 
el Sr. Xavier Deu Pujal en representació de l’associ-
ació	de	contractistes,	el	Sr.	Lluís	A.	Kinder	Espinosa,	
advocat i la Sra. Conxita Mora Jordana (directora).

El M.I. Sr. Antoni RIBERAYGUA ens presenta el De-
cret del Reglament de Quota General d’Autoritzaci-
ons de Residència i Treball i d’Autoritzacions de 
Treball Fronterer que preveu una quota general de 
més o menys de 600 treballadors i que estableix 
alhora per primer cop una taula amb salaris mínims 
pel que fa a la contractació de treballadors a través 
de la quota.

Des de la CEA es considera que els salaris mínims 
proposats no s’ajusten a la realitat dels salaris que 
existeixen avui en el mercat intern.

Es sol·licita al Ministre endarrerir una setmana 
l’aprovació del Decret d’autoritzacions de treball. La 
CEA es compromet fer una proposta sobre la grae-
lla de salaris mínims abans d’una setmana, i es fixa 
el dilluns dia 9 com a data límit.
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D’altra part es constata que en els salaris mínims 
que ha establert el Ministeri s’ha pres com a refe-
rència la mitja dels salaris globals que inclouen 
hores extres i complements i que s’hauria de pren-
dre com a referència el salari base.

Pel que fa a les titulacions i l’experiència demostra-
ble que es vol exigir als extracomunitaris es qüesti-
ona el sistema que pugui acreditar dits requisits, i 
el Ministre manifesta que es farà a través les Am-
baixades de cada país.

La Comissió Laboral es va reunir el dia 6 de juliol a 
fi d’elaborar una proposta de la graella de salaris 
que el Ministeri volia adjuntar a la quota.

Desprès d’estudiar i avaluar les diferents graelles 
que van portar les diferents associacions en base 
als salaris que estaven aplicant, es va consensuar 
una graella entre els assistents.

COMENTARIS AL DECRET DE REGLAMENT 
DE QUOTA GENERAL D’AUTORITZACIONS 
DE RESIDÈNCIA I TREBALL

ASPECTES GENERALS
El Decret pretén prioritzar una quota qua-
litativa més que quantitativa, si s’exigeix 
una qualitat i es restringeix la quantitat pot 
representar un obstacle a l’hora de cobrir 
les necessitats reals de les empreses, i 
d’alguns sectors.

Referent a les autoritzacions pels no comu-
nitaris, en el cas de l’hoteleria i les esta-
cions d’Esquí, el criteri de treballador quali-
ficat i experiència dilatada no és un requisit 
necessari i no representa cap solució.

Potser caldria en un futur estudiar la pos-
sibilitat d’aprovar quotes amb condicions 
determinades adaptades a cada sector.

Tot i que entenem i recolzem en part la 
línea que vol adoptar aquest ministeri, 
creiem que és important tenir en compte 
la necessitat real del país i aportar-hi les 
millors solucions.

DECRET
En el paràgraf 5 de l’exposició de motius 
entenem que on diu “es fa necessària la 
fixació de salaris intermedis” hauria de dir 
“es fa necessària la fixació de salaris mí-
nims”.

Article 2 – Apartat 2:
La suma de la repartició de la quota per 
sectors (700) no correspon amb el total 
d’autoritzacions (620).

Article 2 – Apartat 3 :
Proposem canviar el redactat per a una mi-
llor comprensió:
3. Les Empreses de més de 10 assalariats 
poden obtenir en el marc d’aquesta quo-
ta un nombre d’autoritzacions que repre-
senti com a màxim el 10% de la mitjana 
d’assalariats que tenien registrats a la 
CASS entre l’1 de juliol del 2006 i el 30 de 
setembre del 2006, (per a tots els sectors a 
excepció de l’hoteler, que en podrà obtenir 
el 15%).

Article 3:
Aquest article fa referència al salari base 
corresponent a la jornada legal ordinària 



M
EM

ÒR
IA

 2
00

7 
/ F

un
cio

na
m

en
t

47

de treball establert en la Classificació Sa-
larial d’Immigració. Entenem que hauria de 
parlar de salari base legalment establert al 
Principat (no s’haurien de crear diferències 
entre salari base de tota la massa salarial 
d’Andorra i salari base de les autoritzacions 
de treball a través de la quota).

Article 4: 
Considerem que pot ser complicat obtenir 
certificats expedits, l’autoritat competent sen-
se determinar quina autoritat es qualifica com 
a competent i qui determinarà si s’accepta 
una autoritat com a competent o no. 

D’altra banda no és evident que una autori-
tat pugui acreditar i certificar l’experiència 
mínima d’un professional.

Si no es presenta aquest certificat en el mo-
ment de la sol·licitud es donarà el permís de 
treball?

COMENTARIS A LA TAULA DE 
CLASSIFICACIÓ SALARIAL D’IMMIGRACIÓ

Considerem que aquesta taula representa 
un error fonamental:  entenem que s’hauria 
de fer una distribució per categories i no per 
agrupacions. Tot i així vist del poc temps 
del què es disposa per estudiar aquesta 
taula salarial, hem seguit el mateix criteri 
que ha escollit el Ministeri.

Adjuntem la nostra proposta de Taula de 
Classificació de Salaris Mínims d’Immigració, 
que ha estat elaborada mitjançant la infor-
mació de les graelles salarials de les se-
güents associacions:

- Associació de Contractistes
- Associació d’Agències de Publicitat
- Associació d’Hotelers d’Andorra
- Associació de Transports de Mercaderies i  
   Carburants
- Esquí Andorra
- Grup Pyrenées
- Mercacenter
- Andimesa

Per a les categories menys qualificades, 
proposem que el Ministeri fixi com a salari 
base mínim a la Taula Salarial d’Immigració, 
el salari base que per Decret, Govern fixa 
periòdicament (anyal o semestral) per als 
treballadors d’Andorra.

Considerem que de no fer-ho així no es 
respectarien els més elementals principis 
d’equitat i justícia que han d’atribuir el ma-
teix salari per a la mateixa funció i categoria 
a tots els treballadors, ja siguin presents al 
país o nouvinguts subjectes d’aquesta quo-
ta o altres quotes posteriors.

En el cas que el M.I. Govern consideri que 
és necessari actualitzar l’actual salari mí-
nim, més enllà del mecanisme automàtic 
de l’aplicació directa de l’IPC, pensem que 
seria oportú establir uns mecanismes de ne-
gociació entre Govern i els Agents Socials del 
País.
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Informe de la Comissió Jurídic Fiscal 
Sobre la Llei d’Impostos Especials

La Comissió  Jurídic Fiscal es reuneix en les ofici-
nes de la Confederació Empresarial Andorrana, el 
dia 30 d’agost a fi d’analitzar l’Avantprojecte de Llei 
d’Impostos Especials.

•	Es	considera	que	de	manera	general	aquest	
avantprojecte no simplifica res ni aporta res 
de nou, simplement crea una nova figura 
impositiva: IE.

•	Es	 valora	 si	 la	 voluntat	 de	 Govern	 seria	
d’una part dotar-se de la facultat de poder 
modificar les taxes amb facilitat i d’altra 
part adaptar-se a la legislació Europea.

•	Cal	passar	el	missatge	a	Govern	que	aques-
ta nova llei no ha de servir per incrementar 
impostos. 

•	No	seria	oportú	aprofitar	aquesta	nova	llei	
per incrementar les diferències avui ja exis-
tents i és necessari mantenir les diferències 
en les figures impositives aplicades als di-
ferents productes.

•	Aquesta	 Llei	 no	 preveu	 la	 possibilitat	 de	
recuperar la taxa en el cas de retornar mer-
caderies, o en el cas de fabricació  per ex-
portació.

•	Aquesta	nova	llei	hauria	de	legislar,	regular	i	
modificar algunes mancances que presenta 
la Llei del Codi de Duana, al qual fa referèn-
cia en varies ocasions l’articulat d’aquest 
Avantprojecte de Llei d’Impostos Especials.

•	La	 comissió	 considera,	 que	 	 únicament	 el	
M.I. Consell General hauria de tenir la potes-
tat de  modificar les taxes, en conseqüència 
s’hauria d’especificar i determinar molt bé 
quines són les atribucions que s’atorguen al

 
M.I. Govern en la Disposició Addicional Se-
gona de la Llei.

•	Cal	conèixer	quina	és	la	previsió	de	calen-
dari per l’aprovació d’aquesta llei.

“ S’acorda des de la CEA lliurar al 
Ministre de Finances un informe 
dels punts genèrics amunt detallats 
i d’altra part cada associació farà 
les seves consideracions en els 
apartats que l’afecten, directament 
al Ministre. ”
Reunió amb la Cambra de Comerç i l’EFA

El Sr. Xavier Altimir va mantenir una reunió amb el 
President de la Cambra de Comerç i amb el Sr. Joan 
Tomàs com a representant de la EFA. Vista la situ-
ació econòmica que viu el país,  van valorar la pos-
sibilitat de consensuar una postura conjunta esta-
blint propostes d’actuacions en els punts més 
rellevants : fiscalitat, comerç, Europa, .....
La Junta Directiva considera adequada la proposta. 
En aquest sentit la CEA proposarà uns punts a 
l’igual que les altres dues entitats a fi de poder 
crear una taula de treball i consensuar les propostes 
a presentar als grups polítics. 
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Reunió amb el Cercle d’Economia Sobre 
“l’Evolució del Sector Públic Andorrà”

El dia 26 de setembre s’entrega als membres de la 
Junta Directiva  la còpia d’un estudi que ens ha adre-
çat del Cercle d’economia, d’assalariats i salari mitjà 
per sectors d’activitat de gener 2003 i gener 2007. 

Sobre aquest estudi cal destacar el següent:

Increment dels assalariats 2003 a 2007 10,87%
Increment ass. Adm. pública 2003 a 2007 23.63%
Increment salari mig 2003 a 2007 17,70%
Increment salari mig Adm. pública 2003 a 2007 20,40%

Alguns membres comenten que les  demandes de 
treball per accedir al sector públic és molt 
més elevada que pel sector privat ja que aporta 
més seguretat al demandant.

Proposta de Col·laboració amb Xina 
Gestió per Establir Contactes Empresarials 
amb la Xina

S’ha mantingut una reunió amb l’empresa Xina 
Gestió el dia 4 de setembre a les 10h30.

Xina Gestió, és una companyia que neix amb l’ob-
jectiu de donar suport a les empreses i institucions 
dels nostre àmbit amb projectes relacionats amb la 
Xina, proporcionant eines perquè els clients valorin 
la viabilitat dels seus projectes, assessorant amb 
les solucions més adients i proporcionant el suport 
i el seguiment de cada projecte. 

Es considera, en general, un projecte interessant. 

S’apunta la possibilitat d’organitzar un viatge a la 
primavera  buscant la participació del M.I. Govern. 

Reunió amb el Departament 
de Política Lingüística de M.I. Govern
 
El Sr. Joan SANS URGELL, Cap del Servei de Política 
Lingüística ens explica que des de fa dos anys el 
departament de política lingüística disposa d’un 
servei de voluntariat. 

Aquest servei coordina trobades de  persones vo-
luntàries que parlen habitualment el català  amb 
persones que no el parlen i desitgen aprendre’l. 

La funció consisteix en  què “la parella lingüística” 
es trobi almenys una hora a la setmana durant deu 
setmanes per parlar en català.  

Actualment hi ha unes 30 parelles lingüístiques. 

S’acorda que un cop disposem de la informació que 
rebrem per correu electrònic del Servei de Política 
Lingüística s’enviarà a tots els membres associats 
de la Confederació.

Informe Encarregat per l’AdHA Sobre
la Llei d’Immigració

A fi de poder disposar d’una eina de reflexió i alhora 
de possibles propostes de millora al Projecte de 
Modificació de la Llei d’Immigració, l’Associació 
d’Hotelers	d’Andorra	encomanat	al	Bufet	Garrigues	
un dictamen sobre la Llei i les Quotes d’Autorització 
de Treball, donat que el sector de l’hoteleria és un 
sector molt afectat per la necessitat de mà d’obra.

El Sr. Jordi Daban, ens comenta que la nova Llei 
d’immigració no contempla gairebé cap dels punts 
que havia plantejat la CEA en les reunions amb el 
Ministeri.
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L’AdHA	creu	que	la	solució,	vist	que	la	 llei	 ja	està	
entrada a tràmit Parlamentari és fer el planteja-
ment directament als Grups Parlamentaris. En 
aquest	 sentit	 l’AdHA	 ha	 fet	 arribar	 una	 còpia	 de	
l’estudi del Gabinet Garrigues als tres Grups Parla-
mentaris amb l’objectiu d’aportar, si encara és pos-
sible, modificacions i millores a la Llei.

“ •	Es	creu	que	és	necessari	saber,	
quin criteri s’ha seguit per establir 
la quota i quin se seguirà per a les 
autoritzacions.
•	 Es	 considera	 que	 la	 graella	
salarial va en contra d’un precepte 
de la constitució que és la llibertat 
empresarial i que a més de crear 
inseguretat jurídica comporta un 
greuge comparatiu.  ”
La Junta Directiva opina que serà insostenible per a 
algunes empreses  regularitzar i equiparar salaris 
en un moment d’alentiment econòmic, acorda adre-
çar una carta al M.I. Ministre de Justícia i Interior i 
als tres Grups Parlamentaris informant del nostre 
suport  a l’informe del Bufet Garrigues. 

En la carta adreçada al M.I. Ministre de Justícia e 
Interior s’acorda fer esment, una vegada més, que 
la Graella salarial adjuntada a la Quota crea un 
greuge comparatiu amb els treballadors fix i que 
representa una intervenció directa de l’Estat en la 
Gestió de les Empreses.

“ Insistim també que cal vetllar 
per la supervivència de les empre-
ses, i tenint en compte l’alentiment 
actual de l’economia, es fa insoste-
nible per a les empreses regularit-
zar i equiparar els salaris dels tre-
balladors contractats a través de la 
quota amb els dels fixes.  ”
Documentació Sobre el Pressupost 
de l’Estat per l’Exercici 2008

En la Junta Directiva del 24 d’octubre s’entrega als 
assistents una còpia del Projecte de Pressupost de 
l’Estat pel exercici 2008, enviat pel Ministeri de 
Presidència i Finances. 

Es comprova que és comparable al pressupost de 
l’any anterior, però alhora es constata que no té cap 
relació el pressupost aprovat amb el pressupost 
executat. 
Veiem que ni Turisme, ni Economia preveuen parti-
des per pal·liar la baixada d’aquests indicadors. 

Es proposa que si algun sector considera oportú 
demanar informació més aprofundida o té pregun-
tes concretes, les faci arribar a la direcció abans 
del 20 de Novembre i se sol·licitarà als tècnics de 
Govern que aportin les respostes en la propera Jun-
ta Directiva.
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Reunió amb la Directora de Treball
la Pime, l’USDA i el SAT2 Tico

El passat 14 de novembre la directora de Treball, 
Sra. Iolanda FONT proposa crear una taula de co-
municació i informació integrada per representants 
de les patronals i dels sindicats.

En el decurs de la reunió els representants de la 
CEA manifesten que aquesta taula de treball sense 
la participació del Ministre seria poc transcendent.

“ Tal com ja s’havia suggerit ante-
riorment des de la confederació es 
torna a plantejar la necessitat de 
crear un Consell de Treball amb la 
participació del Ministre i la repre-
sentació degudament regulada de 
Patronals i Sindicats.  ”

Proposta de la Comissió Laboral per a la 
Creació del Consell de Treball d’Andorra 

La proposta de la creació del Consell de Treball 
obeeix al nou context legislatiu que s’aprovarà en 
breu i que crearà nous escenaris pel que fa a la 
negociació i a la representació dels treballadors 
tant en temes laborals com en seguretat i salut en 
el treball.

D’altra banda la llei sindical permetrà als Sindicats 
organitzar-se i alhora intervenir en decisions en què 
fins ara no podien participar.
Es comenta que a Espanya i a la Generalitat de Ca-
talunya ja existeix aquest òrgan. 

Es precisa que en la proposta que es presenta no 
s’ha copiat el model espanyol, tant sols s’han d’esco-
llir les fórmules que s’ha comprovat que funcionen.

Si s’aconsegueix tenir representants de treballadors 
la utilitat de la taula serà pel Ministeri una garantia 
amb tots els punts que s’aconsegueixin consensuar 
entre totes les parts.
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Proposta de Creació 
del Consell de Treball 
d’Andorra

DECLARACIÓ FUNDACIONAL:
L’especial conjuntura socio-laboral que vivim en 
el nostre Principat d’Andorra, coincidint amb un 
intens desenvolupament legislatiu en matèria 
laboral condueix inexorablement cap a la recer-
ca de solucions dialogades en un entorn en el 
que l’entesa al voltant dels principis més ele-
mentals de les relacions laborals ha de superar 
entrebancs i intransigències poc oportunes a 
l’hora d’aconseguir el consens sobre les bases 
d’aquests principis fonamentals que han de re-
gular les relacions laborals en el futur.

Es per això que el M.I. Govern d’Andorra, mi-
tjançant el seu Ministeri de Justícia, Interior i 
Treball, les Organitzacions Empresarials Confe-
deració Empresarial d’Andorra i Petita i Mitjana 
Empresa, les Organitzacions Sindicals, Unió 
Sindical d’Andorra, Sindicat Andorrà de Treba-
lladors.....................................

Acorden: Constituir el Consell de Treball del 
Principat d’Andorra quines finalitats, composició 
i metodologia de treball es detallen tot seguit.

DEFINICIÓ:
El Consell de Treball és l’òrgan consultiu de 
què es dota el Govern d’Andorra i més concre-
tament el Ministeri d’Interior, Justícia i Treball 
en matèria laboral per tal d’informar, conèixer 
l’opinió i establir consens quan calgui a criteri 
del propi Ministre.

COMPOSICIÓ:
Ministeri d’Interior, Justícia i de Treball, Sindicats 
legalment constituïts i les Grans Associacions 
Patronals legalment constituïdes (CEA, PIME 
.....), tots de manera paritària i amb un màxim de 
cinc representants per cada un dels tres àmbits.

Un cop aprovades i en vigor la Llei de Llibertat 
Sindical i el Codi de Relacions Laborals, sen-
se variació en el nombre dels representants de 
l’àmbit Empresarial i Sindical, la seva composi-
ció podrà ser modificada en els termes que la 
nova legislació estableixi en matèria de repre-
sentativitat.

PRESIDÈNCIA:
La Presidència correspon al Ministre d’Interior, 
Justícia i Treball, que convocarà i moderarà les 
reunions, i qui excepcionalment podrà delegar 
les seves funcions. 

SECRETARIA:
La funció de secretaria del Consell s’encomanarà 
per designació directa del President a un mem-
bre representant del Ministeri en el Consell, que 
a instàncies del President cursarà les convoca-
tòries i aixecarà actes de les reunions.

PORTAVEUS DE CADA ÀMBIT:
Per cada un dels tres àmbits integrants del 
Consell de Treball en funció del temari a trac-
tar hi haurà un portaveu únic per cada punt de 
l’ordre del dia designats expressament al prin-
cipi de cada reunió, ja sigui ordinària com ex-
traordinària. Aquest portaveu serà qui tindrà la 
facultat d’expressar opinions durant la reunió. 
El President sempre que ho cregui oportú po-
drà intervenir i concedir la paraula a un altre 
membre del Consell no nomenat portaveu que 
demani participar en el debat.
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ACORDS:
Els acords i resolucions  es prendran sempre 
per consens.

PERIODICITAT DE LES REUNIONS:
Reunions Ordinàries: Un cop cada tres mesos.
Reunions Extraordinàries: 
•	A	convocatòria	del	President	del	Consell	quan	
ho consideri oportú
•	A	instàncies		dels	representants	de	les	Patro-
nals i/o Sindicats mitjançant petició expressa 
raonada dirigida a la Secretaria i amb el vist i 
plau preceptiu del President.

CONVOCATÒRIES DE REUNIONS ORDINÀRIES:
Per a les reunions ordinàries del Consell el 
President convocarà amb un mínim de 20 dies 
d’antelació amb inclusió de l’ordre del dia, data, 
hora i lloc de reunió.

Prèviament la secretaria del Consell amb deu 
dies d’antelació a la data mínima d’emissió de 
la convocatòria, demanarà als integrants del 
Consell les propostes d’inclusió de punts de 
l’ordre del dia.

CONVOCATÒRIES DE REUNIONS 
EXTRAORDINÀRIES:
Amb un mínim de tres dies d’antelació amb 
ordre del dia detallat i amb un breu informe 
de justificació de la urgència.

Prèviament la Secretaria del Consell amb dos 
dies d’antelació a la data mínima d’emissió 
de la convocatòria haurà rebut la petició de 
convocatòria amb el detall del temari a trac-
tar i amb el motiu de la urgència raonat.

En qualsevol cas correspondrà al President la 
decisió final de convocatòria extraordinària.

TEMARI COMPETENCIAL DEL CONSELL DE 
TREBALL:
En l’àmbit legislatiu:
•	Avantprojectes	de	Lleis	i	Reglaments	de	
    l’àmbit laboral.

En el moment present: 
•	Llei	de	Llibertat	Sindical.
•	Codi	de	Relacions	Laborals.
•	Llei	de	la	Seguretat	i	Salut	en	el	Treball.
•	Llei	d’Immigració.
•	Llei	de	la	Caixa	Andorrana	de	la	Seguretat		
   Social

Quotes d’Immigració: 
•	General.
•	De	temporers

Negociació col·lectiva d’Àmbit Nacional: 
•	Acords	Marc	de	Mínims.

Formació professional:
Solució mitjançant d’intermediació de conflictes 
laborals d’Àmbit Supra-empresa, de Sector o 
Nacionals. 

Alguns membres de la Junta Directiva feliciten el 
treball intens i constant de la Comissió Laboral i 
sol·liciten que aquesta felicitació consti en acta.
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Informe de la Participació 
a la Taula de Turisme 

Diferents membres en representació de la CEA han 
assitit a les diferents reunions del Grup de Treball 
de Turisme, del Consell Assessor de l’Agència An-
dorra 2020, presidida pel Senyor Antoni Puigdellí-
vol, ministre de Turisme i Medi Ambient.   

El Programa Andorra 2020 és un dels temes que es 
presenten en una de les trobades.

Acte seguit es passa a exposar els punts de l’ordre 
del dia que són els següents:

1.Pla de millora de l’atractiu de la natura: 
El pla proposa les següents actuacions :
-  Millorar la imatge general i l’atractiu d’Andorra 

com a destí turístic.
-  Desenvolupar atractius claus de la natura i po-

tenciar el turisme d’estiu.
- Fomentar centres d’activitat relacionats amb la 

natura, com les estacions de  
   muntanya i la millora dels refugis turístics.
-  Desenvolupament de productes micróturístics 

especialitzats

Com a prova pilot pel Juny 2008, s’han triat el refugi del 
Coma Pedrosa i el de Juclar per la seva rehabilitació. 

Es vol publicar un díptic especial que es presentarà 
a FITUR, amb les noves ofertes que es podran oferir 
a partir del proper any (fauna, flora). 

2.Pla de qualitat dels allotjaments turístics:
Es preveu que la societat Andorra Turisme comenci 
a funcionar 1 de gener de 2008, estarà ubicada al 
C/ Dr. Vilanova 13, 3r. Es preveu que en dos anys 
aquesta oficina es pugui traslladar a l’antic edifici 
de Bombers del Carrer Bonaventura Riberaygua.

El nou portal d’Internet ja està adjudicat, la primera 
fase està prevista pel dia 14 de desembre i la sego-
na per finals d’abril. 

S’ha proposat un portal promocional, dinàmic i en 
el que s’ofereixen productes.

En l’apartat: “ planifica el teu viatge”, s’oferiran ho-
tels i restaurants.

3.Nova campanya de promoció turística:
La despesa de la planificació de mitjans per la 
campanya d’esquí 2007-2008 és la següent:
750.000,00,- € per Espanya 
750.000,00,- € per França
150.000,00,- € per Portugal 
150.000,00,- € per Benelux 
110.000,00,- € per el Regne Unit.

Es farà un curs específic de formació, es parlarà 
amb	l’Associació	d’Hotelers	per	saber	el	hotels	que	
col·laboraran per deixar les sales. Se’ns comenta 
que esperen més participació que l’any passat. 

4.Expo Zaragoza 2008
S’entrega als assistents un dossier de premsa de la 
“EXPO ZARAGOZA 2008” que se celebrarà sota el 
lema: Aigua i desenvolupament sostenible.

Les dades son del 14 de juny al 14 de setembre de 2008, 
cal destacar que el dia 24 de juliol és diada nacional. 

S’esperen 7,5 milions de visitants.
Hi	participaran	a	la	exposició	102	països	i	totes	les	
comunitats autònomes.

El pavelló d’Andorra disposarà de 340 m2 repartits 
en dues plantes. 

D’altra part s’informa que s’ha organitzat amb la 
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col·laboració de FEDA un espectable de llum i aigua 
al voltant de Caldea pels propers dies 21,22 i 23 de 
desembre. 

En el decurs d’aquestes trobades també es parla 
de les diferents propostes que es volen posar en 
marxa des de l’executiu per tal d’impulsar el co-
merç.

Es remarca la necessitat de:

•	Disposar	d’una	llei	del	comerç
•	Elaborar	i	aplicar	un	pla	de	qualitat	del	comerç
•	Optimitzar	el	sistema	arbitral	del	consum
•	Dinamització	dels	eixos	comercials.

De la mateixa manera es posen sobre la taula al-
tres de les iniciatives del pla Andorra 2020, com 
ara el desenvolupament d’una o dues atraccions 
emblemàtiques, projecció de pols de qualitat i valo-
ració d’altres possibles pols.

Cal millorar la imatge d’Andorra com a destinació 
de viatge:

•	Pla	de	millora	de	l’atractiu	de	la	natura
•	Millora	dels	allotjaments	turístics
•	Potenciació	del	Romànic
•	Ampliar	l’oferta	d’oci	nocturn
•	Treball	conjunt	i	coordinat	de	les	diferents	admi-

nistracions.
 

Informe de la Participació al Sopar Col·loqui 
Sobre “Pressupostos Comunals, Que Volem?” 
Organitzat Pel Cercle d’Economia

El dia 19 de novembre el Sr. Xavier ALTIMIR i la Sra. 
Conxita MORA van assistir al sopar col·loqui organitzar 
pel Cercle d’Economia sobre les Finances Comunals.

La taula estava formada pel Sr. Lluís Alonso, Cate-
dràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat 
de Barcelona, Sr. Jaume Calvò, tresorer del Partit 
Liberal d’Andorra, Sr. Manel Casal, membre del Co-
mitè Executiu del PS i el Sr. Cerni Escaler secretari 
d’Organització de les Joventuts d’Esquerra Verda.

El Sr. Alonso va fer un històric sobre l’origen i el 
poder dels Comuns des del punt de vista legal.
Els altres ponents van exposar la seva visió de les 
finances comunals centrant-se en la contenció de 
la despesa i l’equilibri pressupostari sense apro-
fundir en punts concrets.

Noves Afiliacions

SOCIS INDIVIDUALS 
Sol·licituds aprovades per la Junta Directiva del dia 
14 de febrer del 2007

SAME: Empresa dedicada a instal·lacions elèctri-
ques, representada en l’Assemblea General pel Sr. 
Francesc GRAN FORNELL.

TÈCNIQUES D’AVANTGUARDA: Empresa dedicada 
a consulta d’Aplicacions Informàtiques i Subminis-
trament de programes, representada en l’assem-
blea General pel Sr. Alfons MIRALLES BELLERA.

AEDES TRUST S.A.: Empresa dedicada a Assesso-
rament i prestació de serveis administratius, repre-
sentada en l’Assemblea General pel Sr.Roland DES-
TRÉE GRIMALDI.

2+DOS: Empresa dedicada a Assessorament 
d’Empreses, Auditories i Assessoria Fiscal repre-
sentada en l’Assemblea General pel Sr. Pere PRÀ-
XEDES RIGOL.
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Sol·licituds aprovades per la Junta Directiva del dia 
22 de juny del 2007

EUROCONSULT S.A.: Empresa dedicada a Serveis 
d’Enginyeria, representada en l’Assemblea General 
pel seu Director General Sr. Joan ALTIMIR PLANES.

Sol·licituds aprovades per la Junta Directiva del dia 
24 d’octubre del 2007
SOFTWARE EUROPEU S.L.: Empresa dedicada a 
Consulta d’Aplicacions Informàtiques i Subminis-
trament de Programes, representada en l’Assem-
blea General pel Sr. Esteve BERTEIL TISSEYRE. 

XINA GESTIÓ: Empresa dedicada a intermediació 
amb empreses xineses i andorranes sense predo-
mini de productes, representada en l’Assemblea 
General pel Sr. Eric BATOLOMÉ LEVOS.

SOCIS  COL·LECTIUS
Afiliació aprovada per la Junta Directiva del dia 21 
de març del 2007

FIABCI-ANDORRA: Associació de la Delegació Na-
cional de la Federació Internacional de les Professi-
ons Immobiliàries, representada en l’Assemblea 
General pel seu President el Sr. Joan BAUCIS QUER.

Afiliació aprovada per la Junta Directiva del dia 30 
de maig del 2007

PROPIETARIS DE TERRES ANDORRANES:  Associa-
ció destinada a la gestió de propietats representa-
da en l’Assemblea General per la seva presidenta 
Sra. Montserrat  CARDELÚS MAESTRE.

Notificació de Baixes Voluntàries d’Afiliats

ADE CONSULTORS: Empresa dedicada a Serveis de 
Consultoria d’Empresa, representada pel Sr. Salva-
dor SASTRE ILLA, el motiu, tancament de l’empresa.

La baixa es va aprovar en Junta Directiva el dia 14 
de febrer del 2007.

PROPIETARIS DE TERRES ANDORRANES:  Associ-
ació destinada a la gestió de propietats representa-
da en l’Assemblea General per la seva presidenta la 
Sra. Montserrat  CARDELÚS MAESTRE, el motiu, 
manca de disponibilitat pressupostària.

La baixa s’aprova en la Junta Directiva del dia 28 de 
novembre del 2007.

Substitució de dos Membres 
de l’Assemblea General

Amb data 1 de febrer el Comitè Executiu d’Esquí 
Andorra adreça una carta a la Confederació sol-
licitant substituir el Sr. Josep Mª CAMP ARENY re-
presentant a l’Assemblea General pel Sr. Miquel 
MEDINA VILLUENDAS. 

Amb data 14 de febrer l’empresa CTA (consultors i 
tècnics associats) ens va notificar un canvi de di-
recció en la seva empresa i va sol·licitar substituir 
el seu representant en l’Assemblea General,  la Sra. 
Beatriz PINTOS pel Sr. Antoni CERQUEDA GISPERT.

La Junta Directiva del dia 14 de febrer va aprovar 
aquestes dues substitucions i va acordar sotmetre-
ho a la ratificació de la propera Assemblea General.
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Substitució de Representants 
a la Junta Directiva de la CEA 

L’Associació de Grans Distribuïdors al Detall 
ens ha notificat que ha  procedit a la renovació de 
la seva Junta Directiva, i, alhora, ens ha comunicat 
la  composició de la nova Junta essent el President 
el Sr. Jean Christophe QUEYROUX.

L’Associació de Fabricants de Tabac ens ha noti-
ficat que ha procedit a la renovació de la seva Jun-
ta Directiva i alhora ens comunica la composició de 
la nova Junta essent el President el Sr. Agustí MAR-
FANY PUYOLES.
      
La Junta Directiva del dia 14 de febrer i del dia 25 
d’abril respectivament van constatar que el Sr. Ch-
ristian Georges PEREZ PRADERE cessava com a 
representant de l’Associació de Grans Distribuïdors 
al Detall i que el Sr. Josep Maria CASES RIBALTA 
cessava com a representant de l’Associació de Fa-
bricants de Tabac a l’Assemblea General de la CEA 
i en conseqüència també com a membres de la 
Junta Directiva.

La Junta Directiva acorda substituir el Sr. Christian 
Georges PEREZ PRADERE, per el nou President Sr. 
Jean Christophe QUEYROUX, i sustituir el Sr. Josep 
Maria CASES RIBALTA pel nou President Sr. Agusti 
MARFANY PUYOLES.

Dimissió d’un membre de la Junta Directiva

El dia 14 de febrer el Sr. Gerard SANTOS FAUGERAT 
va presentar la seva dimissió com a membre de la 
Junta Directiva, per motius personals i de manca 
de disponibilitat.
La Junta Directiva accepta la dimissió.

En la Junta Directiva del dia 14 de Febrer del 2007 

el President Sr. Xavier ALTIMIR PLANES proposa 
substituir la vacant produïda a la Junta Directiva 
pel Sr. Gerard SANTOS FAUGERAT pel Sr. Miquel 
MEDINA VILLUENDAS, representant d’Esquí Andor-
ra i sotmetre aquests canvis a la ratificació de la 
propera Assemblea General.

Una vegada legalitzades aquestes substitucions la 
Junta Directiva de la Confederació queda formada 
pels següents membres :

1.Xavier ALTIMIR PLANES , President
2.Antoni ARMENGOL ALEIX, Vice-President
3.Miquel PUJAL LABORDA, Secretari
4.Montse CARDELÚS MAESTRE, Tresorera
5.Xavier PALOU SOLSONA, vocal
6.Andreu ARMENGOL PASCUET, vocal
7.Jean Christophe QUEYROUX vocal,
8.Maria Teresa MAS MAGALLON, vocal
9.Montserrat	RONCHERA	SANTACREU,	vocal
10.Agusti MARFANY PUYOLES, vocal
11.Miquel MEDINA VILLUENDAS, vocal
12.Margarida CERQUEDA DONCEL, vocal    

NOTA ALS ASSOCIATS: Recordem que tenen a la 
seva disposició totes les actes de les Juntes 
Directives així com les Actes de les Comissions de 
treball.

Si és del seu interès poden participar a totes les 
comissions de treball a saber: Àmbit Laboral, Fis-
cal, Comunicació i Seguiment de la CASS.

Restem a la seva disposició per a qualsevol com-
plement d’informació, i alhora rebre les seves in-
quietuds i suggeriments.
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ASSEMBLEA GENERAL DEL 
19 DE DESEMBRE DEL 2006 

Pressupost 2007

INGRESSOS 
QUOTES ASSOCIACIONS 46.425 € 
QUOTES SOCIS INDIVIDUALS     7.160 €
LLOGUER DESPATX CONTRACTISTES    5.475 €
LLOGUER SALA    2.070 €
APORTACIÓ PATROCINADORS   77.625 €
TOTAL INGRESSOS 138.755 €
  
DESPESES  
LLOGUER	DESPAXT	I	PARKING	 28.000 €
ELECTRICITAT    1.100 €
TELÈFON, ADSL, IRIS DUO   1.900 €
DESPESES VARIES (neteja, premsa, mat.oficina)   8.670 €
PAGINA WEB   1.300 €
SALARIS 73.785 €
CONSULTORIA ASSESSORAMENT 12.000 €
REPRESENTACIÓ ACTES, DESPLAÇAMENTS    7.000 €
AMORTITZACIONS   5.000 €
TOTAL DESPESES  138.755 €

NOTA: S’ha aplicat un 3,5% d’IPC a totes les partides del pressupost.

“  Volem una expansió i un creixement 
real per a la nostra economia, des de 
la CEA participarem i col·laborarem 
per aconseguir-ho. ”
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POSICIONAMENT DE LA CEA 
SOBRE LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
ANDORRA 2020

La Confederació Empresarial Andorrana valora molt 
positivament la iniciativa i la voluntat de planificar i 
resoldre els problemes econòmics i socials del País.

Pensem que la nostra participació i implicació en el 
desenvolupament del projecte ha de ser directa i 
molt activa.

Un cop estudiada la documentació lliurada, creiem 
que no queda prou definit quins són els objectius i 
les accions prevists en aquest projecte.

L’acció principal sembla enfocada en un conjunt de 
lleis que es vol aprovar sota la tutela del Projecte 
Andorra 2020.

Entenem que el projecte és incomplert i que presenta 
mancances i interrogants de cabdal importància, que 
se’ns haurien de clarificar, i dels quals destaquem:

A. CLARIFICAR LA DEFINICIÓ ESTRATÈGICA I LA 
PLANIFICACIÓ :
•	Definir	el	model	de	país.
•	 Definir	 dels	 objectius	 i	 prioritats	 de	 “Andorra	

2020”.
•	Estratègia	a	seguir	en	el	posicionament	d’Andorra	

a Europa.
•	Definir	la	posició	referent	a	Paradís	Fiscal	i	Secret	

Bancari.
•	Planificació	i	calendari	d’execució.

B. DEFINIR EL PLA DE FINANÇAMENT I  EL MODEL 
FISCAL
•	Definir	el	pla	de	finançament	(recursos	necessaris	

per l’execució del projecte).
•	Establir	les	fonts	de	finançament.
•	Definir	la	distribució	i	projecció	anuals	de	les	par-

tides pressupostaries. 
•	Definir	el	model	fiscal.							

C. ESTABLIR EL ROL I LA INTERVENCIÓ DELS ACTOR 
S POLÍTICS I SOCIALS
•	Establir	la	conciliació	entre	Govern	i	Comuns	(par-

ticipació executiva, econòmica....).
•	Definir	la	participació,	intervenció	i		distribució	de	

poders en l’execució del Projecte (Ministeris, Co-
muns, Cambra de Comerç, CEA ......).

La CEA té la voluntat de participar i col·laborar en 
l’execució del Projecte Andorra 2020, aportant pro-
postes constructives, avalades per la majoria dels 
sectors empresarials i empresaris del país. En 
aquest sentit, i amb intenció de participar des de 
l’inici sol·licitem, d’una part establir una comunica-
ció fluida i constant amb les persones que lideren el 
projecte, i d’altra part conèixer tots els detalls del 
projecte.

Creiem que la participació de la CEA es bàsica i im-
prescindible per aconseguir el millor futur econòmic 
i social que el país es mereix. 

Andorra la Vella, 20 de juliol del 2006.

COMUNICAT DE PREMSA 
SOBRE LES LLEIS ECONÒMIQUES

Després de diferents reunions la Comissió de Comu-
nicació proposa Fer un comunitat de premsa en la 
línea del que s’ha acordat en el punt anterior, afegint 
un apartat en forma de proposta que comporti les 
diferents actuacions a seguir i els terminis que con-
siderem adequats (calendari d’actuacions) transcrit 
a continuació.

COMUNICAT DE LA CONFEDERACIÓ 
EMPRESARIAL ANDORRANA

Volem reiterar el nostre malestar per la forma en que 
s’han entrat les lleis: d’una manera precipitada, sen-
se tenir en compte cap dels sectors implicats, i en el 
període d’inici de vacances.



DO
CU

M
EN

TS
 A

NN
EX

 

61

Tot i que estem convençuts que cal modernitzar la 
nostra economia, considerem que canvis tan impor-
tants no es poden aplicar sense un ampli consens 
polític, econòmic i social.

Entenem que el consens polític és imprescindible 
per garantir una estabilitat, que no es pot posar en perill 
per un canvi de color polític del Govern, com és im-
prescindible un consens amb els empresaris que 
hauran d’adaptar-se als canvis que no seran pocs.

Cal tenir clar que el paquet de lleis econòmiques no 
aconseguirà que Andorra surti de la llista que el con-
sidera un Paradís fiscal.

Malgrat s’anuncií la voluntat d’eradicar els presta-
noms, amb l’articulat de les lleis es constata que 
aquesta figura continuarà existint, tot i que es fa un 
pas en les normes de transparència i de control.

LLEI DE SOCIETATS ANÒNIMES 
I RESPONSABILITAT LIMITADA

La llei aporta més seguretat legal i jurídica, tot i que 
alguns articles creen arbitrarietat i s’han de definir 
millor.

Abans que entri en vigor la llei, cal una altra llei que 
reguli el Registre de Societats i alhora la figura del 
Registrador. El Registre augmenta les seves compe-
tències i el volum de documents a verificar i a regis-
trar, i cal garantir una confidencialitat.

LLEI DE COMPTABILITAT DELS EMPRESARIS

Vist que la llei estableix una comptabilitat obligatòria 
per a totes les empreses, cal establir un model 
àgil, fàcil i flexible, que no obligui a crear estructu-
res massa feixugues que  moltes petites empreses 
no podrien suportar. 

És indispensable fer una normativa que reguli els re-
quisits per exercir com a comptable i/o auditor.

El dipòsit de comptes al Registre, amb la mateixa 
presentació amb normes i models exactes, és obli-
gatori pera  tothom, se’n dedueix que es va a la cre-
ació d’impostos directes.

La llei és massa oberta, fixa alguns criteris i posa 
com a referència  les normes de Comptabilitat Inter-
nacionals, que són d’una aplicació massa complexa 
per a moltes petites empreses.

És indispensable aprovar el Pla General de comp-
tabilitat nou mesos abans de l’aplicació de la llei, 
cal un temps d’adaptació per a les empreses.

És més realista l’entrada en vigor de la llei en el mo-
ment de l’aparició al BOPA i l’aplicació en el nou 
exercici comptable, el 1 de gener del 2008, en lloc 
de l’inici del 2007 com preveu la llei.

LLEI D’INVERSIONS ESTRANGERES 
AL PRINCIPAT

OPINIÓ:
Tot i que cal fer profundes modificacions al projecte 
de llei actual, considerem necessari regular les Inver-
sions Estrangeres al Principat d’Andorra, sempre i 
quan, els terminis d’obertura no siguin tant dràs-
tics, creiem que es una Llei positiva en un futur (ni 
el moment es oportú, ni la forma que proposa la llei).

L’entrada de capital s’hauria de fer d’una forma li-
mitada i escalonada en sectors que actualment 
son el pilar de l’economia Andorrana. Els canvis ra-
dicals e irreversibles que proposa la llei, perjudiquen 
sectors clau del teixit social del país.

Un obertura precipitada i desmesurada podria re-
presentar la fi de moltes empreses, s’ha de fer de 
manera prudent i progressiva, protegint els sectors 
mes perjudicats.

ANÀLISI:
La llei permet una discrecionalitat per part de Go-
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vern, que pot comportar, si les regles del joc no són 
fixades, l’arbitrarietat i, en conseqüència inseguretat 
jurídica. 

S’observa que la llei deixa total llibertat, amb l’au-
torització de Govern, a qualsevol Inversió Estrangera 
fins i tot les protegides i les limitades al 49%. El re-
dactat comporta la participació del 100% en tots els 
sectors, a uns de forma directa i a d’altres amb au-
torització de Govern.

La distribució de les diferents activitats en els tres 
annexes no respon a cap criteri objectiu sobre el 
perquè s’obren determinats sectors i professions i 
altres no. Entenem que en l’annex I, d’obertura total 
immediata nomes hauria de referir-se a activitats 
inexistents a Andorra, activitats d’alt prestigi com 
clíniques i escoles o universitats de reconegut pres-
tigi internacional, i altres activitats orientades a l’ex-
terior o a captar una nova clientela de l’exterior que 
avui no té Andorra.

Si l’obertura només representa canvis en la titulari-
tat de les activitats o negocis ja existents, un canvi 
de propietari no genera riquesa pel país, sinó única-
ment pels particulars que venguin els seus negocis. 

A Andorra li interessa atraure empreses innovadores, 
que aportin un valor afegit i que generin riquesa.

Amb voluntat de col·laboració i participació 
aportem:

LA NOSTRA PROPOSTA:
Entenem que per aconseguir l’objectiu buscat, cal 
fixar prioritats, tenir una visió amplia per conèixer 
quina relació i implicació té una actuació amb la 
següent.

Per què l’obertura representi una veritable expan-
sió i creixement de la nostra economia, per 
atraure empreses estrangeres series, hem d’ac-
tuar com a mínim en els punts següents: 

l. Consolidar i reactivar la nostra economia.
2. Lleis Societats i comptabilitat. 
3. Lleis laborals i Socials, regular el mercat de tre-

ball, i apostar per una mà d’obra de qualitat. 
4. Llei General de Fiscalitat. 
5. Definir el paper d’Andorra amb Europa. 
6. Disposar d’unes infraestructures correctes.

Creiem que les empreses serioses volen conèixer 
quines són les regles del joc, no els agraden les sor-
preses, si no actuem així, faltarem al nostre objectiu  
i només atraurem empreses interessades en aprofi-
tar-se de la debilitat que avui pateixen alguns sec-
tors i algunes empreses.

No confonguem creació amb substitució!!

PROPOSEM EL SEGÜENT CALENDARI

2007 - Consolidar i reactivar la nostra economia
 - Aplicació del Pla de qualitat de l’hostaleria 

i el comerç,
  - Posta en funcionament de l’agència de Tu-

risme i Comerç
 -  Definir el paper d’Andorra a Europa
 -  Lleis laborals i socials
 -  Llei de les professions lliberals

2008 Aplicació de la Llei de Comptabilitat dels 
Empresaris  

2009 Aplicació de la Llei General de Fiscalitat 
(substituint impostos actuals)

Paral·lelament des d’ara començar a negociar conve-
nis de doble imposició,  amb la garantia de tenir un 
calendari i un pla d’actuacions consensuat i acor-
dat amb els sectors polítics, econòmics, i socials.
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COMUNICAT DE PREMSA 
SOBRE IMPOST I PROPIETAT 

Cada cop es fa mes palès que Andorra esta vivint 
una desacceleració econòmica i que el comerç i el 
turisme passen per un moment de crisi.

L’Anuari que va presentar BPA el passat 30 de no-
vembre confirma que el país passa per una etapa de 
recessió i  que la crisi del 2005 s’ha intensificat du-
rant el 2006.

L’Anuari constata també que la construcció, un dels 
principals motors econòmics comença a tenir pro-
blemes i experimenta un alentiment rellevant.

Des de la CEA constatem que la situació és preocu-
pant i que cal prendre mesures que no representin 
un fre directe al creixement.

El preu de l’habitatge tant de lloguer com de compra 
continua sent un problema important sense resoldre i 
cal ser prudents a l’hora d’aplicar mesures que poden 
repercutir directament en el seu cost.

La proposta de modificació de la llei de Finances 
Comunals que pretén permetre als comuns cobrar 
fins a 200 euros per metre quadrat en les llicències 
de construcció i l’increment de quasi un 100% en 
edificis de més de 500 m2, que ja aplica el Comú 
d’Andorra la Vella  (altres segurament el seguiran) no 
sembla que hagi de contribuir a abaratir els preus de 
l’habitatge, ni dels locals comercials, ni tampoc a  
afavorir el sector de la construcció.

Cal destacar que el preu de construcció ja es veurà 
incrementat amb el 15% de cessió obligatòria de sol 
als Comuns previst en els Plans d’Urbanisme, i  val la 
pena recordar que repercutirà directament en el cost 
de construcció i per tant en el preus de mercat.

Si bé és comprensible la necessitat recaptatòria 
d’ingressos tant per part del Govern com dels Co-

muns, cal buscar mesures més justes que no perju-
diquin els sectors més debilitats. (No cal oblidar 
l’arribada de la nova fiscalitat).

A l’entendre de la CEA és important evitar aplicar me-
sures, ja sigui per part de Govern com dels Comuns, 
que representin un fre directe al creixement i acabin 
ofegant la nostra economia ja molt debilitada.

És necessari buscar opcions més justes   que contri-
bueixin a facilitar l’expansió i el creixement econò-
mic i social.

Junta Directiva, 19 de desembre del 2006

COMUNICAT DE PREMSA: ENTREVISTA 
AMB EL M.I. SR. CAP DE GOVERN  
DEL 01-03-07

Els representants de la Confederació Empresarial An-
dorrana han manifestat al M.I. Senyor Cap de Govern:

1.La preocupació  per la recessió econòmica actu-
al, i la crisi que pateix el comerç i l’hoteleria:
- Cal mantenir la competitivitat de les nostres em-

preses.
- La pressió fiscal actual està ofegant varis sectors.
- Intrusisme : cal un control a les empreses de fora 

que operen al país sense contribuir a les arques de 
l’estat en detriment de les empreses andorranes.

 2.És imprescindible que la futura fiscalitat sigui 
assumible pel teixit empresarial del país:
- Cal una visió global de país en quant a fiscalitat: 

No es pot acceptar que Comuns apliquin aug-
ments desmesurats de tributs i imposició paral-
lela per part de l’estat.

- La pressió fiscal no pot comportar el tancament de 
moltes empreses, cal prendre consciència que hi 
ha sectors que estan fortament gravats pels Co-
muns i per Govern.
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- La fiscalitat no ha de representar en cap cas un 
fre al creixement perquè pot acabar ofegant la 
nostra economia ja molt debilitada

3.El discurs polític no ha de ser contradictori 
amb les línies d’actuació:
A títol d’exemple: No es pot anunciar que es vol facili-
tar l’accés a l’habitatge ja sigui de lloguer o de com-
pra, i frenar els preus, i al mateix temps aplicar mesu-
res impositives que repercuteixen molt directament 
sobre el cost de la construcció, i sobre el preu final de 
mercat i sobre els preus dels lloguers.

COMUNICAT DE PREMSA SOBRE 
LLEIS SOCIALS I LABORALS 17-07-07

La CEA ha presentat el passat dia 3 de juliol al M.I. 
Sr. Antoni RIBARAYGUA , la seva proposta d’esmenes 
i comentaris tant de fons com de contingut a  fi de 
millorar les tres lleis.

Cal destacar que s’ha establert un canal de col-
laboració i comunicació amb el Ministeri de Justícia 
i Interior, per poder treballar conjuntament entre tots 
els actors socials implicats i aportar les millores ne-
cessàries per aconseguir les lleis mes adequades

LLEI DE LLIBERTAT SINDICAL I CODI DE RELACIONS 
LABORALS

Aquestes dues lleis estableixen els mecanismes per 
crear Sindicats forts i realment representatius dels 
treballadors. 

Permetrà als empresaris tenir interlocutors vàlids i 
representatius dels treballadors, ja sigui en el si de 
l’empresa ja sigui a l’hora de negociar convenis col-
lectius d’àmbit d’empresa global o sectorial.

També permet als treballadors d’escollir represen-
tants  que els garanteixin la defensa  dels seus inte-
ressos reals i específics.

El codi de relacions laborals representa una millora 
substancial ja que és un pas endavant en la clarifi-
cació i regulació de les condicions de treball entre 
empresaris i treballadors, si bé representarà un cost 
important per a les empreses.

LLEI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Entenem que es una llei necessària i prioritària.
El text que s’està treballant és d’una aplicació molt 
complexa.
Creiem  que cal simplificar i actualitzar la seva apli-
cació per què sigui operativa.
No és cap garantia tenir lleis que desprès no es po-
den aplicar ni fer complir a causa de la seva com-
plexitat.

És una còpia de la llei Espanyola, en la qual s’han 
suprimit alguns apartats que al nostre entendre ge-
neren mancances.
La llei espanyola està en vies de actualització i mo-
dificació i algunes parts de la llei encara no s’han 
pogut aplicar eficaçment.
Caldria tenir amb compte la possibilitat de no apro-
var una llei que pot estar desfasada sobre tot si es té 
en compte que la llei Espanyola va ser aprovada fa 
12 anys, i el redactat de Govern  preveu un termini 
d’aplicació de 5 anys desprès de la seva aprovació.

LLEI DE LA SEGURETAT SOCIAL

Partim de la base que el sistema de Seguretat Soci-
al que tenim és acceptable i majoritàriament eficaç, 
es pot dir que és un bon sistema.

La realitat fa  que s’ha d’actualitzar per fer front a les 
necessitats actuals, però actualitzar no vol dir revo-
lucionar.

És important establir prestacions socials però hem de 
quedar-nos amb un sistema sostenible i assumible 
econòmicament tant per la CASS com per l’Estat, sen-
se que representi a una recaptació suplementària 
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prop dels treballadors i de les empreses.

La CEA creu que és necessari que es creïn prestaci-
ons socials per  a les persones necessitades però no 
per a tothom.

Entenem que el sistema ha d’estar adaptat a les ne-
cessitats reals del país, i és important que el país hi 
pugui fer front econòmicament, per tant ha de ser un 
sistema assumible i perdurable en el temps.

La CEA està esperant la decisió de la Comissió “Ad 
Hoc” un cop hagin analitzat els diferents estudis 
econòmics, per adoptar una posició definitiva.

COMUNICAT DE PREMSA 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

La junta Directiva del 26 de setembre després d’ava-
luar la situació econòmica que viu actualment el 
país emet el següent comunicat :

L’alentiment que viu l’economia del país es fa palpa-
ble en tots els sectors, no podem únicament seguir 
constatant una realitat que tots sabem, cal concen-
trar els esforços en buscar solucions.

Un cop més volem insistir en que és imprescindible 
un CONSENS POLÍTIC I SOCIAL de cara  als canvis 
que ha de viure Andorra.

Entenem que la supervivència i l’evolució del país 
és, en aquests moments més important que els in-
teressos dels Partits Polítics.

En la recerca de solucions cal tenir molt clar quin és 
l’entorn econòmic, fiscal i social en què s’ha de tre-
ballar per poder subsistir i superar aquest alentiment 
de l’economia. 

La majoria d’empreses pateixen una davallada signi-
ficativa en la seva facturació, en canvi estan supor-

tant un increment en les despeses, vinculat princi-
palment a impostos i costos socials.

Volem recordar que  l’aprovació i posterior aplicació 
dels projectes de llei que el Consell General pretén 
realitzar en breu, afegirà encara més costos a les 
empreses, el que podria provocar el tancament d’al-
gunes d’elles.

Quant a fiscalitat cal ser prudents i assegurar la 
subsistència de les empreses, en cas contrari la ne-
cessitat recaptatòria de l’estat no complirà amb les 
expectatives i pot implicar majors problemes econò-
mics i socials.

Cal tenir molt clar quina és la màxima fiscalitat que 
pot suportar el país.

Constatem que l’augment més important dels im-
postos ha vingut majoritàriament dels Comuns, que 
molt sovint els han aplicat de manera imprevista, 
improvisada i han resultat discutibles en quant a co-
herència política i fins i tot legitimitat.

A la vista de les properes eleccions comunals, con-
siderem que els candidats haurien de pronunciar-se 
clarament sobre la política fiscal que voldran aplicar 
els propers 4 anys de mandat al Comú, ja que com a 
empresaris no podem seguir afrontant més impostos 
sense una adequada planificació.

Andorra la Vella 1 d’octubre del 2007


