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Presentació 
Xavier Altimir, President de la CEA

El 2009 ha estat un any complicat 
per a les empreses del país. La CEA ha 
encarat les dificultats amb propostes i 
projectes concrets, per tal d’incidir en 
les reformes d’àmbit econòmic i social 
que el nostre país necessita i que afecten 
directament les nostres empreses.

Aquestes propostes es van iniciar 
amb les esmenes i propostes de millores 
al paquet de Lleis Fiscals que el Govern 
va entrar a tràmit parlamentari. En 
aquest sentit, hem plantejat canvis per a 
que aquesta reforma estigui orientada a 
dotar-nos d’uns impostos homologables 
amb Europa sense que això signifiqui un 
augment de la pressió fiscal que 
suportem els empresaris. Així mateix, 
considerem que el model impositiu ha 
de servir per a que les empreses 
andorranes puguin operar sense 
limitacions fora d’Andorra, considerant 
necessària la signatura de convenis de 
doble imposició amb els principals països 
amb els quals es relacionen les empreses 
andorranes.

També, la CEA ha tingut un paper 
rellevant en les diferents sessions de 
treball de la Taula de Desenvolupament 
Econòmic que ha organitzat el Govern. 
Mol tes de les propostes de l a 
Confederació han estat avalades pels 
membres d’altres entitats empresarials i 
socials del país.  Esperem, ben aviat, 
veure’n els resultats.

Les sessions de treball han anat 
encaminades a plantejar propostes 
concretes que permetin reactivar 
l’economia, així com revisar el model 
econòmic que fins ara ha dotat de 
prosperitat a Andorra, amb l’objectiu de 
retornar la confiança malmesa per una 
conjuntura econòmica no massa 
favorable.

Hem continuat amb la tasca de fer 
la CEA més forta i més representativa. 
Per això, durant l’any 2009 hem treballat 
per tenir nous afiliats que comparteixen 
la missió que la Confederació té 
encomanada.

Però la nostra tasca no es pot 
centrar només en l’àmbit nacional; la 
nostra obertura en les relacions 
internacionals i l ’associacionisme 
empresarial han estat dos dels objectius 
principals de l’any 2009.

En aquest sentit, hem signat un 
acord marc de col·laboració amb la 
PIMEC, una de les patronals catalanes 
amb més re l l evànc i a de l te ix i t 
empresarial català; així com amb la 
Bulgarian Industrial Assotiation – Union 
of the Bulgarian Business-. Aquestes 
relacions ens han de permetre poder 
gaudir de l’experiència i de sinèrgies 
comunes.

El teixit empresarial andorrà no pot 
mantenir-se al marge del que passa a 
Europa, per això durant el 2009 hem 
iniciat contactes per integrar-nos a la 
UEAPME (Union Européenne de 
l’Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises).

En  aquest sentit, i pensant en el 
futur i en el relleu generacional, hem 
impulsat la constitució de la branca de 
Joves Empresaris de la CEA, i treballem 
per coordinar la seva integració a la 
JEUNE (Jeunes Entreprises de l’Union 
Européenne).

DESTACAT:

CAPÍTOL 4
LA CEA DIA A DIA
El treball en les comissions ha anat 
encaminat a plantejar propostes 
concretes que permetin reactivar 
l’economia, així com revisar el 
model econòmic que fins ara ha 
dotat de prosperitat a Andorra.

CAPÍTOL 5
TAULES DE 
DESENVOLUPAMENT
La CEA ha encarat la col·laboració  
amb les institucions amb propostes 
i projectes concrets, per tal 
d’incidir en les reformes d’àmbit 
econòmic i social que el nostre 
país necessita, i que afecten 
directament les nostres empreses.

CAPÍTOL 9
RELACIONS 
INSTITUCIONALS
La CEA ha estat present en el 
debat electoral amb una sessió 
pública de preguntes adreçades a 
tots els candidats a les urnes.

CAPÍTOL 10
RELACIONS 
INTERNACIONALS
La CEA ha signat un acord marc de 
col·laboració amb la PIMEC, una de 
les patronals amb més rellevància 
del teixit empresarial català; així 
com amb la Bulgarian Industrial 
Assotiation.
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President :
Sr. Xavier Altimir Planes
Associació Transportistes, Mercaderies i 
Carburants d’Andorra (ATMA)

Vicepresident :
Sr. Joan Jiménez Gonzàlez
Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra 
(ACODA)

Secretari :
Sr. Xavier Palou Solsona
Unió Hotelera (UH)

Tresorera :
Sra. Montserrat Cardelús Maestre
Molines Patrimonis

Vocals :
Sr. Antoni Armengol Aleix
Associació de Bancs d’Andorra (ABA)

Sr. Andreu Armengol Pascuet 
Associació d’Importadors i Distribuïdors 
d’Alimentació, Begudes Alcohòliques i Vins 
d’Andorra (AIDABAVA)

Sra. Peggy Cerqueda Doncel
Montaner & Associats

Sr. Higini Cierco Noguer
Associació de Fabricants de Productes de Tabac 
d’Andorra (AFPTA)

Sr. Jordi Galobardas Asturgó
Associació  de Promotors Immobiliaris

Sr. Miquel Medina Villuendas
Ski Andorra

Sr. J.Cristophe Queyroux
Associació Grans Distribuïdors al Detall 
(AGDD)

Sra. Montserrat Ronchera Santacreu
R Consultors

Sr. Enric Bartumeu Maza
Gremi de Joiers i Rellotgers 

Directora:     

Sra. Mònica Codina Tort

3. ORGANIGRAMA
JUNTA DIRECTIVA

L’assemblea general de la CEA és l’òrgan sobirà i de 
decisió de la Confederació. 

Se celebra dos cop l’any per aprovar el pressupost i 
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 
està representat per un únic representant.

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

La Junta de la CEA la composen actualment:
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Membres de la Comissió d’àmbit jurídic i fiscal

President de la comissió: 
Sr. Xavier Altimir Planes (President de la CEA)

- Sr.  Antoni Armengol Aleix (ABA)
- Sr.  Andreu Armengol Pascuet  (AIDABA)
- Sr.  Valeriano Collado (Unió Hotelera)

- Sr. Lluís Kinder Espinosa (Advocats i Consultors)
- Sr. Pere Chica Lozano (ADEFI)
- Sr. Jordi Daban Alsina (ADHA) 

- Sr.  Albert Esteve Garcia (NAGrup)
- Sr. Eduard Jordi Bober (OCPS)
- Sr.  Albert Mas Torres (Mercacenter)

- Sr. Miquel Medina Villuendas (Ski Andorra)
- Sr. Ramon Oliva Cuscullola (Pyrénées)
- Sr. Carles Pascuet Casanovas (ACODA)
- Sr. Xavier Palou Solsona (Unió Hotelera)

- Sr. Miquel Pujal Laborda (Ass. de contractistes)
- Sr. Jean Christophe Queyroux (AGDD)
- Sr. Josep Sarlé Guiu (FIMARGE)

- Sr. Jaume Vilanova ( GrandValira)
- Sra. Mònica Codina Tort (directora de la CEA)

Membres de la Comissió d’àmbit laboral i social

Presidenta de la comissió: 
Sra. Peggy Cerqueda Doncel (Montaner & Associats)

- Sr. Xavier Altimir Planes (President de la CEA)
- Sr.  Antoni Armengol Aleix (ABA)
- Sra. Pilar Buscall (Associació Transport Viatgers)

- Sr. Carles Calvo (HOTANSA)
- Sr.  Valeriano Collado (Unió Hotelera)
- Sr. Jordi Daban Alsina (ADHA) 

- Sr. David Hidalgo Vila (GrandValira)
- Sr. Josep Manzano Castellblanqué (Pyrénées)
- Sr. Xavier Palou Solsona (Unió Hotelera)

- Sr. Carles Pascuet Casanovas (ACODA)
- Sr. Miquel Pujal Laborda (Ass. contractistes)
- Sra. Montserrat Ronchera Santacreu (R Consultors)
- Sra. Rosa Rubio (Ensisa)

- Sr. Josep Silvestre Cahors (Ski Andorra)
- Sr. Joan Tomàs Reig (EFA)
- Sra. Mònica Codina Tort (directora de la CEA)

COMISSIONS DE TREBALL

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

• Comissió Jurídica i Fiscal

• Comissió Laboral i Social

• Comissió de Comunicació

• Comissió de Desenvolupament Econòmic

MEMÒRIA ANUAL PÀGINA 4

http://www.cea.ad
http://www.cea.ad


MEMÒRIA D’ACTIVITATS CEA  2009 www.cea.ad

Membres de la Comissió de comunicació

Presidenta de la comissió: 
Sra. Montserrat Ronchera Santacreu (R Consultors)

- Sr. Xavier Altimir Planes (President de la CEA)

- Sr. Conrad Blanch Fors (Ski Andorra)
- Sra. Montserrat Cardelús Maestre (Molines Patrimoni)

- Sra. Peggy Cerqueda Doncel (Montaner & Associats)

- Sr.  Antoni Cornella Planells (Agències de publicitat)
- Sr. Jean Christophe Queyroux (AGDD)
- Sra. Mònica Codina Tort (directora de la CEA)

Membres de la Comissió de 
Desenvolupament Empresarial

President de la comissió: 
Sr. Josep Àngel Mortés Pons (AVANÇA)

- Sr. Xavier Altimir Planes (President de la CEA)

- Sr. Andreu  Armengol Pascuet (AIDABA)
- Sr. Miquel Armengol Pons (BOMAR)
- Sr. Stéphane Berteil (Andorra Soft)

- Sra. Montse Cardelús Maestre (Molines Patrimoni)
- Sra. Peggy Cerqueda (Montaner& Associats)
- Sr. Miquel Clua Peña (ARGO)

- Sr. Antoni Cornella Planells (Ass. Agències de Publicitat)

- Sr. Jordi Galobardas Asturgó (Ass. Prom. Immobiliaris)

- Sr. Josep Magallon Torné (NAGrup)
- Sr. Josep Maria Marot Crespo

- Sr. Miquel Pujal Laborda (Associació Contractistes)
- Sr. Frederic Pons (COMTV)
- Sr. Ramon Pujol (Associació de Transportistes)

- Sr. Jean Christophe Queyroux (AGDD)
- Sra. Montserrat Ronchera Santacreu (R consultors )
- Sr. Francesc Ruano Molina (GESCOBRO)

- Sr. Joan Tomàs Reig (EFA)
- Sr. Eduard Jordi Bober (OCPS)
- Sra. Mònica Codina Tort (Directora CEA)

COMISSIONS DE TREBALL (II)
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4.1 Temes Jurídics i Fiscals

4.1.1 Comissió Jurídica i 
Fiscal: Informes del paquet de 
lleis fiscals

4.1.1.1. Comentaris Generals 
sobre Fiscalitat

Andorra s’ha beneficiat d’un llarg 
període de prosperitat econòmica 
gràcies- entre altres motius- a una 
pressió fiscal reduïda.

Tot i que la CEA entén els motius 
que empenyen al govern a tirar endavant 
amb la reforma fiscal, també li demana 
que aquests canvis legislatius tinguin en 
compte un s e gu i t de p r i n c i p i s 
consensuats en l’àmbit de país, com ara 
que:  

1. Cal que sigui una reforma 
orientada a dotar e l pa ís 
d’impostos homologables amb 
Europa, sense que això signifiqui un 
augment de la pressió fiscal que ja 
suporten els empresaris.

En  aquest sentit es fa referència a 
les declaracions programàtiques i en 
premsa dels partits polítics.

La pressió fiscal, segons els estudis 
de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis d’Andorra, és del 22%. Cal 
establir un mecanisme de seguiment 

d’aquest indicador per tal de no 
incrementar el llindar impositiu.

Els impostos actuals, en l’àmbit 
estatal i comunal, haurien de tenir 
caràcter de pagament a compte dels 
nous impostos, de caire més global.

2. Cal que serveixin perquè 
A n d o r r a d e i x i d e s e r 
considerada un paradís fiscal i 
així permetre que les empreses 
andorranes puguin operar sense 
limitacions fora del país. Per això cal:

La signatura de convenis de doble 
imposició amb els principals països amb 
e l s qua l s operen l e s empreses 
andorranes.

Incorporar fórmules d’incentivació 
aplicades per altres països, (finançament, 
ajudes a l’exportació i altres.)

3. És necessari que aquest 
desenvolupament impositiu 
tingui els mecanismes adients 
per poder ajudar a les empreses i 
al país a generar un desenvolupament 
econòmic sostenible amb :

Incentius per a la creació d’ocupació 
i la lluita contra l’atur.

Incentius per a la incorporació de 
joves al mercat laboral.

Incentius per a l’ocupació dels 
majors de 50 anys.

Inversió en formació i reciclatge de 
treballadors i per a la integració de 
discapacitats.

Incentius per a les actuacions pro 
mediambientals.

4. El Govern hauria d’explicar 
el marc fiscal en el seu conjunt, 
un  marc que ara s’enceta amb els tres 
primers projectes de llei que han entrat 
al Consell General:

Impost sobre societats
Impost sobre la renda de les 

activitats econòmiques
Impost sobre la renda dels no 

residents fiscals
5. Aquest nou marc tributari 

estatal s’ha de coordinar amb el 
marc tributari dels Comuns i 
preveure una adaptació de la Llei de 
Finances Comunals.

6. Els nous impostos han de 
significar l’eliminació d’una bona 
part dels ja existents, fent respectar 
el principi de simplicitat, tant amb el text 
legislatiu com amb les actuacions que 
d’aquest se’n derivin.

7. Cal assumir des de tots els 
à m b i t s d e d e c i s i ó q u e 
l’estructura de l’Administració 
Pública ha tocat sostre, ja que és 
una estructura que el país no pot 

4. LA CEA DIA A DIA:

La manca de consens entre les diferents 
forces representades en l’arc parlamentari i la 
crisi econòmica són dos dels aspectes clau 
que estan incidint directament en el 
desenvolupament de l’economia nacional i 
sobre els quals la CEA ha tingut un paper 
especialment proactiu.

A través del treball de la Junta Directiva i de 
les diferents comissions, la defensa dels 
interessos de l’empresariat queda reflectida 
en les següents pàgines.
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continuar suportant amb un deute 
públic en constant creixement, i 
començar a treballar per reduir-lo amb 
actuacions com:

Contenció i racionalització de la 
despesa, així com una millora del control 
pressupostari i de la consecució dels 
objectius de la despesa.

8 . Ha d’haver-hi un pla 
director en l’àmbit de país, on es 
faci previsió pels propers 5 anys dels 
i n g re s sos nece s s a r i s pe r a l e s 
Administracions Públiques, tant per 
despesa com per a inversions, així com 
les corresponents fonts de finançament a 
nivell fiscal i de recurs a l’endeutament.

9. Cal consensuar amb el 
organismes vinculats amb el 
món empresarial la posada en 
pràctica d’aquests impostos, amb 
l’objectiu de facilitar la integració dins 
dels processos de negoci, i que siguin 
aplicats d’una forma justa en el teixit 
empresarial andorrà.

10. Ha de ser un ordenament 
tributari que posi, almenys, en 
i gua l tat de cond ic ions e l s 
empresaris del país amb els que 
s’implantin a partir d’ara.

ASPECTES 
ORGANITZATIUS I 
BUROCRÀTICS

Des de la CEA es considera que 
cal :

Treure conclusions de la posada en 
marxa de l’ISI per a la millora en 
l’aplicació dels nous impostos.

Bloqueig d’alguns departaments de 
l’administració

Preveure una solució per a la futura 
presentació de comptes (simplicitat, 
format únic...)

Un nombre molt elevat de societats 
no declaren res i moltes ni tant sols han 
demanat l’NRT.

La CEA considera que si tots els 
obligats tributaris cotitzen, la pressió 
fiscal serà menor.

L’economia submergida accentua la 
pressió sobre els operadors més 
rellevants del mercat (banca, grans 
empreses, …)

Preveure la presentació de tota la 
documentació via Internet.

A l g u n s o b l i g a t s t r i b u t a r i s 
(propietaris de pisos) no tenen Registre 
de Comerç, només estan donats d’alta a 
nivell comunal.

4.1.1.2. “Projecte de Llei de 
l’impost sobre la renda dels no-
residents fiscals al Principal 
d’Andorra”

CONSIDERACIONS 
GENERALS

Es tracta d’una Llei amb una 
estructura força complexa que dificulta 
la seva comprensió inicial. Entenem, en 
aquest sentit, que les Lleis haurien de ser 
de fàcil interpretació per a la seva 
posterior aplicació.

La definició dels conceptes que 
utilitza el Projecte de Llei haurien 
d’incloure’s en els articles inicials, ja que 
el format presentat esmenta conceptes 
en els seus articles inicials la definició 
dels quals apareix en articles posteriors.  

Així mateix, la Llei és molt similar a 
l’espanyola, tant en el seu contingut 
general com en el redactat a l’articulat, el 
que comporta que poca cosa canviarà, ja 
que els no-residents fiscals continuaran 
sense pagar en molts casos.

Els canvis es concreten en tot allò 
relatiu a la prestació de serveis a 
Andorra, que sí que estan subjecte a 
l’impost, a diferència del que passava fins 
ara.  

CONSIDERACIONS A 
L’ARTICULAT

Article 6.- Responsables.
Es recull el concepte d’establiment 

permanent sense definir-lo prèviament, 
fent-ho a l’article 10, intitulat “Rendes 

obtingudes en territori andorrà”, que és 
excessivament llarg i carregat de 
conceptes, excepcions i termes que estan 
fora de context. Igualment, introdueix el 
concepte de retenidor, que no defineix 
fins a l’article 31.

També introdueix el concepte de 
representants fiscals, que defineix en 
l’article següent.

En  relació a aquest article, cal dir 
que, en el punt 1 b) segon paràgraf, diu 
textualment :

“Aquesta responsabilitat  no existeix 

quan sigui d’aplicació l’obligació de retenir i 

ingressar a compte a que es refereix l’article 

31 d’aquesta Llei, fins i tot en els supòsits 

previstos en l’apartat 4 (...)”

Si es fa una remissió a l’article 31, 
sembla reiteratiu dir “fins i tot en els 
supòsits previstos a l’apartat 4”. 

Estableix  en el punt 6, la possibilitat 
de sancionar de “manera autònoma”, 
conculcant el principi “non bis in  idem”, a 
banda que sembla contradictori amb el 
disposat en el punt 5.

Article 7.- Representants 
dels obligats tributaris no 
residents fiscals

El punt 1, estableix que els obligats 
tributaris estan obligats a nomenar 
representant fiscal i diu, en l’apartat b) :
 “ Q u a n , a t e s a l a 

quantia o les característiques de la renda 

obtinguda en el territori andorrà per l’obligat 

tributari, ho requereixi l’administració 

tributària”.

No defineix quina pot ser la quantia 
o les característiques de la renda 
obtinguda, i trobem a faltar remissió a 
algun article que defineixi els llindars 
monetaris aplicables i els tipus de renda 
inclosos, el que produeix indefensió.

Al punt 2 sembla incongruent 
establir que en cas d’incompliment de 
l’obligació de nomenar representant 
fiscal es pugui considerar per part de 
l’administració tributària “(...)  a qui figuri 

com a tal en el Registre de Societats.”

Si consta un representant fiscal al 
Registre és que ja s’ha nomenat, i si es 
refereix al representant de la societat, la 
redacció hauria de ser més clara.

A i x í ma t e i x , p e l q ue f a a l 
representant fiscal considerem que la Llei 
hauria de definir els requisits que hauria 
de tenir la persona que exerceix aquest 
càrrec. 

La menció als “que tinguin facultats 
per a contractar en nom dels obligats 
tributaris no residents”  és de difícil 
aplicació, ja que l’administració no té 
accés a aquesta informació.

A r t i c l e 1 0 . - R e n d e s 
obtingudes en territori andorrà

L’ extensió i estructura de l’article 
no faciliten gens la seva comprensió.
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D’acord amb l’article 9.2, si els 
comptes gestionats en bancs andorrans 
estan a nom d’una persona física, els 
rendiments de capital mobiliari no estan 
subjectes. I atenent a l’article 11.b si va a 
nom d’una entitat jurídica (societat, 
fundació, trust...) els rendiments de 
capital immobiliari estant exempts.

En  aquest sentit, i quan entrem en 
l’article 10 en el seu apartat e en el que 
apareix la definició de capital mobiliari, 
trobem que en el cas de les persones 
físiques és més ampli que en el de les 
persones jurídiques.

Persones físiques: 10.6 1º al 6º no 
subjecte

Persones jurídiques: 10.e 1º al 5º 
(queda fora de la exempció el nombre 
6º)

Això vol dir que les persones 
físiques continuaran pagant la retenció de 
l’estalvi i les persones jurídiques 
continuaran sense pagar-lo.

Pel que fa al punt 4º, caldria una 
clarificació ja que el redactat és poc 
entenedor.

D’altra banda, en quant als guanys 
patrimonials no hi ha distinció entre no 
resident, persona física o jurídica:

1. No subjecció pels guanys derivats 
de valors negociats en països de la UE i 
de països de l’OCDE (bons, accions...)

D’acord amb el redactat, voldríem 
saber què passa si es tenen valors que no 
són ni de la Unió Europea ni de països 
membres de l’OCDE. En aquest cas, no 
tributen?

2. No subjecció en quant als guanys 
derivats de la venda de béns immobles 
situats fora d’Andorra que s’hagin de 
complir o exercitar fora del territori 
andorrà.

3. Exempció per a les rendes 
derivades d’accions o participacions en 
fons d’inversió regulades en la Llei 
10/2008 del 12 de juny.

Article 15.- Determinació de 
la base de tributació

Pel que fa al punt 1a) està bé limitar 
el pagament a la casa matriu, però 
aleshores cal permetre-ho en qualsevol 
sector d’activitat.

En  el punt 1b) es permet deduir de 
la base de tributació “la part raonable” de 

les despeses de direcció i generals 

d’administració(...).” En aquest sentit, 
considerem que el concepte és difús, i no 
dóna seguretat jurídica, ja que es pot 
interpretar de forma subjectiva.

A r t i c l e 3 6 M o d a l i t a t s 
d’infraccions.

Considerem que la infracció de 
de fraudac ió haur ia de preveure 
distincions econòmiques entre els 
incompliments per manca de presentació 
o pel fet de ser incompleta.

Article 38.- Notificacions i 
recursos de les infraccions.

En aquest article, en el seu punt 1, 
diu: “Prèviament a l’acte d’imposició d’una 

sanció, s’ha de notificar a la persona 

interessada la proposta (...).”  hauria de 
dir: “Prèviament a l’acte d’imposició d’una 

sanció, s’ha de notificar a la persona 

representant de la persona interessada la 

proposta (...).”

Tanmateix, malgrat el termini de 
1 3 d i e s h à b i l s – l ’ h a b i t u a l e n 
l’ordenament jurídic andorrà- sembla un 
termini curt en matèria tributària, i en 
clara contraposició amb els llargs 
terminis dels que disposa l’administració 
Tributària.

El punt 3 preveu que, per suspendre 
l’acte administratiu per a la interposició 
d’un recurs, s’han d’aportar garanties per 
assegurar la totalitat del deute tributari. 

4.1.1.3. “Projecte de llei de 
l’impost sobre societats del 
Principat d’Andorra”

C O N S I D E R A C I O N S 
GENERALS

MARC TRIBUTARI
Cal un marc tributari global. Es fa 

difícil fer una anàlisi parcial sense saber 
com quedaran la resta d’impostos 
directes i indirectes del Principat, i cal 
també coordinació tributària entre les 
diferents administracions.

CONSOLIDACIÓ FISCAL
Directament no es fa referència al 

consolidat fiscal, i això perjudica  les 
empreses atès que poden tenir  pèrdues 
en unes empreses que no poden 

compensar amb els guanys d’altres. 
Aquest punt té especial rellevància per 
què:

És imprescindible en una economia 
moderna.

La filialització és la forma idònia per 
a l’expansió i diversificació empresarial.

La consolidació de societats, està 
prevista en  totes les legislacions sobre 
societats a nivell internacional.

No regular-la provocaria que els 
grups existents actualment, i que estan 
filialitzats haguessin de desfer les seves 
estructures (dinàmica completament 
contrària al desenvolupament de 
l’economia moderna).

INCENTIUS FISCALS
Hem detectat que el Projecte de 

Llei inclou incentius fiscals per a 
empreses específiques de finançament i 
expansió internacional, però no per 
accions de país, aspecte que considerem 
del tot imprescindible.

Trobem, també, que no hi ha 
bonificacions per I+D+i , per integració 
de persones, contractes fixes de personal 
qualificat, reinversió de beneficis, la 
creació d’empreses, etc.

D E D U C C I Ó D ’ A LT R E S 
IMPOSTOS DIRECTES

L’exposició de motius parla de la 
integració i deducció d’alguns impostos 
directes, però no parla d’altres figures 
impositives directes, com els impostos 
sobre la propietat immobiliària, l’impost 
de radicació d’activitat comercial 
empresarial o professional, l’impost 
sobre la construcció, o fins hi tot el propi 
ISI que al no retornar les declaracions 
negatives moltes vegades es converteix 
en un impost directe.

I G U A L T A T P E L S 
INTERVINENTS

Cal homogeneïtzar el punt de 
partida amb mesures com:

Llei de regularització de balanços  
per tenir un esquema de comptes de 
re su l t a t s homogen i . L a c à rrega 
d’amortitzacions, en cas contrari, jugaria 
en contra dels empresaris ja instal·lats i a 
favor dels nouvinguts.

Cal buscar una fórmula per a 
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Cal buscar una fórmula per a 
reconèixer les pèrdues acumulades dels 
empresaris actuals, quines pèrdues, en 
cas contrari, al no ser reconegudes 
jugarien con un desavantatge competitiu 
enfront els nouvinguts.

TRANSICIÓ
Un canvi d’aquesta importància 

requereix una transició gradual, posant 
en marxa la Llei però amb una 
progressió esglaonada de la càrrega 
impositiva a les empreses. En cas 
contrari, el teixit empresarial se’n pot 
ressentir de forma rellevant.

S’hauria de recollir un període 
transitori on el tipus aplicable de l’impost 
tingués una bonificació del 100% el 
primer any i del 50% el segon any.

C O N S I D E R A C I O N S A 
L’ARTICULAT

CAPÍTOL IV – LA BASE DE 
TRIBUTACIÓ

Article 10. Correccions de 
valor: amortitzacions. Punt 1

“Són deduïbles les quantitats que, en 

concepte d’amortització de l’intangible, 

tangible i invers ions immobi l iàr ies , 

corresponguin a la depreciació efectiva que 

t ingu in e l s d i ver sos e lements per 

funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

Es considera que la depreciació és 

efectiva quan sigui el resultat d’aplicar els 

coeficients d’amortització lineal que es 

deriven de la taula prevista en l’annex I.”

Proposta CEA :  Que sigui 
deduïble degressivament (a Espanya es 
permet)

Beneficis per a l’empresa: 
Determinats béns es deprecien només 
de comprar-los.

Article 10. Correccions de 
valor: amortitzacions. Punt 5 
(primer i segon paràgraf)

“ Q u a n s ’ a d q u i r e i x i n v a l o r s 

representatius de la participació del 

patrimoni net o els fons propis d’entitats no 

resident fiscal en territori andorrà, les rendes 

de les quals puguin acollir-se a l’exempció 

que estableix l’article 19, l’import de la 

diferència entre el preu d’adquisició de la 

participació i el patrimoni net de l’entitat 

participada en la data d’adquisició, en 

proporció a aquesta participació, s’imputa 

als béns i drets de l’entitat no resident fiscal 

en territori d’Andorra d’acord amb el seu 

valor de mercat, i la part de la diferència 

que no hauria estat  imputada és deduïble 

de la base de tributació, amb el límit  anual 

màxim de la cinquena part del seu import. 

La deducció d’aquesta diferència és 

compatible, si escau, amb les pèrdues per 

deterioració a què es refereixen els apartats 

2 i 3 de l’article 11 d’aquesta Llei. 

L’aplicació d’aquest incentiu es limita a les 

participacions adquirides posteriorment a 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei.”

Proposta CEA: Hauria de ser 
deduïble també el fons de comerç 
d’empreses locals, ja que si no, penalitza 
la formació de grups forts interns. Al 
costat del mètode d’amortització lineal 
han de permetre’s altres mètodes, o si 
més no, la possibilitat de presentar plans 
d’amortització en els casos que el 
mètode previst no s’adeqüi a la 
depreciació efectiva. S’hauria d’admetre 
la deduïbi l i tat de la depreciació 
irreversible del fons de comerç.

Beneficis per a l’empresa: 
Deducció de tots els fons de comerç no 
vinculants.

Article 10. Correccions de 
valor: amortitzacions. Punt 5 
(darrer paràgraf)

“L’aplicació d’aquest incentiu es limita 

a l e s p a r t i c i p a c i o n s a d q u i r i d e s 

posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta 

Llei.”

Proposta CEA:   La Llei no pot 
penalitzar les empreses que s’han 
anticipat a la internacionalització.

Beneficis per a l’empresa: 
D e d u ï b l e d e f o n s d e c o m e r ç 
d’adquisicions anterior a la Llei.

Article 11.  Pèrdues per 
deterioració del valor dels 
elements patrimonials. Apartat 
2d) 

“Que les obligacions hagin estat 

reclamades judicialment  o siguin objecte 

d’un litigi judicial de la solució del qual 

depengui el cobrament.” 

Proposta CEA:  Incloure la via 
amistosa, ja que en moltes ocasions 
aquesta via, per a la renovació o la 
pròrroga, és un mecanisme, més adient i 
necessari per cobrar.

Beneficis per a l’empresa: 
Deduïbilitat de les reconduccions o 
pròrrogues si el venciment inicial supera 
els 6 mesos.

Article 11.  Pèrdues per 
deterioració del valor dels 
elements patrimonials. Apartat  4

 “Són deduïbles les pèrdues per 

deteriorament de valors representatius de 

deute (...) cotització en aquests mercats.

No són deduïbles les pèrdues per 

deteriorament de valors que tinguin un valor 

cert  de reemborsament que no estiguin 

admesos a cotització en mercats regulats”.

Proposta CEA:  
1.No es preveuen inversions 

financeres en valors no cotitzats 
diferents de participacions en empreses 
(fons d’inversió, estructurats, fordwards, 
etc.) i considerem que s’haurien de 
recollir en base a la valoració bancària.

2. Així mateix, no són deduïbles les 
pèrdues de valors que tinguin un valor 
cert de reemborsament quan hi ha 
i n s t r umen t s fin an ce r s que , a 
venciment, garanteixen teòricament el 
capital , però precisament si la 
cotització ha caigut molt és pel risc 
que no ho faci.

Beneficis per a l’empresa: 
Deduïbles les pèrdues en fons inversió i 
altres instruments; així com dels valors 
de les pèrdues per deteriorament de 
valors.
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A r t i c l e 1 2 . P ro v i s i o n s 
Apartat 1a

“Les relatives a retribucions a llarg 

termini al personal, llevat que es tracti de 

contribucions per retribucions al personal en 

els termes que preveu la normativa 

comptable. No obstant això, són deduïbles 

les contribucions dels promotors de sistemes 

de previsió social, sempre que es compleixin 

els requisits següents:

a ) Q u e s i g u i n i m p u t a d e s 

específicament a les persones a qui es 

vinculin les prestacions.

b) Que es transmeti de forma 

irrevocable el dret a la percepció de les 

prestacions futures.

c) Que estigui externalitzat en el sentit 

que es transmeti la titularitat i  la gestió dels 

recursos en què consisteixin aquestes 

contribucions”.

Proposta CEA:  Limitar en tot 
cas l’abús, però no incloure-les totes 
com a no deduïbles, ja que es penalitza 
un instrument de fidelització de 
treballadors clau.

Beneficis per l’empresa: Poder 
deduir les despeses reals, d’acord amb el 
seu meritament i no només amb el seu 
pagament.

Article 13. Despeses no 
deduïbles. Apartat 1 (f i g) i 
Apartat 2

f)”Els donatius i les liberalitats. No 

s’entenen compreses en aquest paràgraf f) 

les despeses per relacions públiques amb 

clients o proveïdors ni les que, d’acord amb 

els usos i costums, s’efectuïn respecte al 

personal de l’empresa ni les realitzades per 

promocionar, directament o indirectament, la 

venda de béns i la prestació de serveis, ni les 

que estiguin correlacionades amb els 

ingressos. En tot cas, aquestes despeses 

deduïbles fiscalment no poden superar l’1% 

de la base imposable positiva de l’exercici 

corresponent.”

g) “Les dotacions (...) contingències 

relatives als empleats”

2. Les remuneracions a consellers (...) 

l’impost sobre la renda dels no-residents”

Proposta CEA:  Hauria de ser un 
% sobre la facturació o mitjançant factura 
o prova. No ho considerem just, ja que 
pots tenir bases imposables negatives i 

no poder deduir una despesa necessària. 
A més, considerem que un 1% en 
l’entorn actual, és ridícul.

Així mateix, cal una deduïbilitat en 
les remuneracions a consellers i 
administradors, o perilla el finançament 
de moltes entitats. D’acord amb la Llei 
de la CASS (art. 19) cotitzen per compte 
propi, i per tant han de ser tots 
deduïbles.

No s’entén justificat el l ímit 
establert a les despeses de relacions 
públiques. Si s’arbitrés els instruments 
necessaris han de ser deduïbles sense 
límit, ja que són correlatives als ingressos.

Cal clarificar el 13.2 respecte a la 
qualificació de despesa deduïble de les 
contraprestacions als Administradors o 
Consellers en la mesura que quedin 
inclosos dins el sistema de Seguretat 
Social.

Beneficis per a l’empresa:  
Deduïbilitat de despeses RRPP. De no ser 
així, es pot penalitzar el sector de la 
restauració del país. Així com, deduïbilitat 
de determinades despeses.

A r t i c l e 1 4 . R e g l e s d e 
valoració. Apartat 1

“Els elements patrimonials es valoren 

al preu d’adquisició o cost de producció, 

determinat d’acord amb les regles que 

estableix el  Pla general de comptabilitat del 

Principat d’Andorra.

D’acord amb el que disposa l’article 

40, l’import de les revaloracions comptables 

no s’ha d’integrar en la base de tributació, 

excepte quan es duguin a terme en virtut de 

normes legals o reglamentàries que obliguin 

a incloure’n l’import en el compte de 

pèrdues i guanys. L’import de la revaloració 

no integrada en la base de tributació no 

determina un valor superior, a efectes 

fiscals, dels elements revalorats”.

Proposta CEA:   Hi hauria 
d’haver una correcció inicial, atès que un 
negoci nou tindrà unes deduccions 
superiors que un altre de fa més anys. El 
valor acumulat de l’amortització del bé 
actual no serà suficient al venciment per 
la renovació.

Beneficis per a l’empresa:  
Permetre la revalorització d’actius (no 

incorporant-la a la base) i la seva 
d e d u ï b i l i t a t , a m b u n a t a x a c i ó 
independent.

A r t i c l e 1 4 . R e g l e s d e 
valoració. Apartat 7

“En la fusió, absorció o escissió total o 

parcial s’integra en la base de tributació dels 

socis persones jurídiques la diferència entre 

el valor normal del mercat de la participació 

rebuda i el valor comptable o fiscal de la 

participació anul·lada.”

Proposta CEA:  Al nostre 
entendre,  penalitza les fusions i la 
fortalesa de les empreses andorranes. És 
deduïble el fons de comerç de la compra 
d’una empresa no-resident però no ho 
és una fusió? Les fusions no es fan per 
temes fiscals.

L’aplicació d’aquest article implica 
que en les operacions de fusió, escissió, 
bescanvi i aportacions no dineràries es 
generi una tributació que pot dificultar 
aquestes operacions. La tributació no pot 
ser un obstacle per aquestes operacions 
de reestructuració. S’ha de contemplar 
en aquestes operacions una fiscalitat 
neutra.

Beneficis per a l’empresa:  
No incorporació a la base de l’increment 
de valor que apareix de fusions o 
escissions.

A r t i c l e 1 4 . R e g l e s d e 
valoració. Apartat 9

“A l’efecte d’integrar en la base de 

tributació les rendes positives obtingudes en 

la transmissió d’elements patrimonials de 

l ’ immobi l i tzat tangible o inversions 

immobiliàries que tinguin la naturalesa de 

béns immobles, sobre les rendes positives es 

practica una reducció del 5%.”

Proposta CEA:   Hi hauria 
d’haver una correcció monetària, atès 
que poden sorgir plusvàlues molt 
importants quan hi ha elements molt 
antics. Un 5% és una inflació de 2 anys. Si 
es pretén evitar l’efecte de la inflació, 
seria interessant corregir-la en funció de 
l’antiguitat del bé.

Beneficis per a l’empresa:  
Menor import a la base.
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Art ic le 15 . Operac ions 
vinculades. Apartat 1 (c i f)

c) “Una entitat i els cònjuges o 

persones unides per relacions de parentiu, 

en l ín ia d i recta o co l· latera l , per 

consanguinitat fins al tercer grau dels socis o 

partícips, consellers o administradors.”

f) ”Dues entitats en les quals els 

mateixos socis o partícips o els seus 

cònjuges, o persones unides per relacions de 

parentiu, en línia directa o col·lateral, per 

consanguinitat fins al tercer grau, participin, 

directament o indirectament, almenys, en el 

25 per cent del capital social o del 

patrimoni net”.

Proposta CEA:  Modificar-ho fins 
a 2on. grau de parentiu, ja que fins al 
tercer grau ens sembla excessiu. 

Art ic le 15 . Operac ions 
vinculades. Apartat 1 h

“Una entitat no resident fiscal en 

territori  andorrà i els seus establiments 

permanents en el territori  esmentat. En els 

casos en què la vinculació es defineixi 

segons la relació «socis o partícips-entitat», 

la participació ha de ser igual o superior al 

5 per cent, o a l’1 per cent si es tracta de 

valors admesos a negociació en un mercat 

secundari. Així mateix, hi ha grup, a l’efecte 

d’aquest ar tic le , quan una societat 

posseeixi, directament o indirectament, el 

control d’una altra o d’altres. En particular, 

es presumeix que hi ha control quan una 

societat, que es qualifica com a dominant, es 

trobi en una relació amb una altra societat, 

que es qualifica com a dependent, quan 

posseeixi la majoria dels drets de vot.”

Proposta CEA:   Tenint en 
compte que Andorra és molt petit i té 
una alta concentració d’empresaris, és un 
agreujant un percentatge tant petit. 
Proposar íem incrementar aquest 
percentatge en un 15% per la vinculada i 
un 3% per la cotitzada.

Beneficis per a l’empresa: 
Percentatges més cont inguts de 
vinculació i cotització.

Art ic le 15 . Operac ions 
vinculades. Apartat 6

“Sense perjudici  del que preveuen els 

apartats anteriors, les despeses financeres 

incorregudes per entitats residents fiscals 

corresponents a 16 operacions realitzades, 

directament o indirectament, amb persones 

físiques residents fiscals vinculades o amb 

persones o entitats no residents fiscals 

vinculades no tenen la consideració de 

despeses deduïbles fiscalment, excepte si 

l ’obligat tr ibutar i prova que aquest 

finançament s’ha acordat en condicions 

equiparables a les de mercat entre parts 

independents.”

Proposta CEA:   El valor 
probatori de la no deduïbilitat hauria de 
ser de l’administració, atès que el 
finançament a filials enforteix les 
empreses i són mecanismes habituals, 
especialment en nous negocis.

Beneficis per a l’empresa:  
Deduïble per defecte i sense haver de 
demostrar-ho.

A r t i c l e 1 8 . I m p u t a c i ó 
temporal. Inscripció comptable 
d’ingressos i despeses. Apartat 
3, paràgraf 3

“En cas que es produeixi l’endós (...)la 

renda pendent d’imputació”

Proposta CEA: Que l’endós o 
descomptes de pagaments ajornats no 
s’hagin d’imputar en aquell moment, i no 
lligar les necessitats de finançament o 
tresoreria de l’entitat amb la meritació 
de l’impost, d’acord amb el previst a la 
Llei General de Comptabilitat

Beneficis per a l’empresa:  
Imposició d’acord amb el criteri de 
meritació.

Article 22. Règim especial de 
societats de gestió i inversió 
financera intragrup

“Les societats de gestió i inversió 

financera que regula aquest precepte 

gaudeixen d’una reducció del 80 per cent de 

la base de tributació. A l’efecte d’aquest 

precepte, s’entén per «societats de gestió i 

inversió financera» les societats residents 

fiscals al Principat d’Andorra l’activitat de les 

quals consisteixi en l’obtenció de préstecs 

d’entitats vinculades o de tercers que, 

juntament amb el seu capital social, siguin 

utilitzats en la realització de préstecs a 

entitats vinculades no residents fiscals en el 

sentit  definit per l’article 15 d’aquesta Llei. 

Igualment, les societats de gestió i inversió 

financera poden realitzar les activitats 

següents (...) i  estigui vinculada a les 

reserves esmentades”.

Proposta CEA:  
1.Cal un aclariment del concepte: 

“societats de gestió i inversió financera 
intragrup”.

2.Que el tracte fiscal de bonificació 
per préstecs vinculades no residents sigui 
el mateix que per als residents.

3. El punt 22.4 proposem d’eliminar-
lo ja que no és un incentiu.

NOTA: Els règims previstos als 
articles 21 i 22, i els horitzons que obren 
el 19 i el 20, requereixen modificar la Llei 
d’Inversió Estrangera.

Article 23. Compensació de 
bases de tributació negatives. 
Apartat 1 

“Les bases de tributació negatives que 

hagin estat objecte de liquidació o 

autoliquidació poden ser compensades amb 

les rendes positives dels períodes impositius 

que concloguin amb posterioritat.”

Proposta CEA:   Que es puguin 
compensar les bases de tributació 
negatives anteriors a l’entrada en vigor 
de la Llei, sinó és un perjudici per a les 
empreses que ja existien.

Beneficis per a l’empresa: No 
es penalitza les empreses ja existents.

Article 23. Compensació de 
bases de tributació negatives. 
Apartat 2

“Quan s’adquireixi una participació en 

una entitat amb bases negatives pendents 

de compensació amb la finalitat principal 

d’aprofitar el dret  de compensar aquestes 

pèrdues, aquest  dret queda limitat en 

l’import de la diferència positiva entre el 

valor de les aportacions dels socis , 

realitzades per qualsevol títol, corresponent 

a la participació adquirida i el seu valor 

d’adquisició. L’administració tributària pot 

presumir l’existència d’aquesta finalitat quan 

hi concorrin les circumstàncies següents: 

(...)”
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Proposta CEA: Treure l a 
limitació, ja que una companyia que 
compra una empresa amb pèrdues ajuda 
a l ’economia a mantenir  aquel la 
empresa, i per tant no se la pot 
penalitzar.

Beneficis per a l’empresa:  
Bases negatives d’adquisició d’altres 
empreses deduïbles.

Article 23. Compensació de 
bases de tributació negatives. 
Apartat 4

“Allà on una entitat per accions 

resident fiscal sigui titular d’almenys nou 

desenes parts del capital social d’una altra 

entitat resident fiscal per accions, l’entitat 

matriu esmentada en primer lloc pot deduir 

dels seus ingressos imposables derivats de 

l’activitat empresarial tota transferència 

financera que hagi realitzat a favor de la 

seva filial, sempre que aquesta última es 

trobi o pugui trobar-se en situació de 

pèrdues i ambdues tributin al mateix tipus 

impositiu i no apliquin els règims que 

estableixen els articles 21 i 22 d’aquesta 

Llei o siguin entitats parcialment exemptes 

en els termes de l’article 8.2 d’aquesta Llei. 

L’import d’aquesta transferència s’assimila 

als ingressos imposables de l’activitat 

econòmica de la filial(...).”

Proposta CEA: S’ha d’ampliar a 
participacions i també incrementar el 
percentatge (almenys un 51%).

Beneficis per a l’empresa:  
Ampliació de la deducció.

C A P Í T O L V I I I – 
PAGAMENTS A COMPTE

Article 29. El pagament a 
compte. Apartat 2

“Els pagaments a compte es calculen 

aplicant el tipus de gravamen previst en 

l’article 26 sobre la base de tributació 

corresponent als tres, sis, nou o dotze 

primers mesos de cada any natural 

determinada segons les normes que preveu 

aquesta Llei. De la quota resultant s’han de 

deduir els pagaments a compte efectuats 

corresponents al mateix període impositiu, 

així com les retencions que se li hagin 

practicat. Els obligats tributaris el període 

impositiu dels quals no coincideixi amb l’any 

natural han d’efectuar el pagament a 

compte sobre la part de la base de 

t r i b u t a c i ó c o r r e s p o n en t a l s d i e s 

transcorreguts des de l’inici del període 

impositiu fins al dia anterior a l’inici de 

cadascun dels períodes d’ingrés del 

pagament  a compte a què es refereix 

l’apartat 1. En aquests casos, el pagament 

és a càrrec de la liquidació corresponent al 

període impositiu que estigui en curs el dia 

anterior a l’inici de cadascun dels períodes 

de pagament esmentats”.

Proposta CEA:  Permetre també 
una segona opció en base a la liquidació 
de l’any anterior i reduir-la a un període 
semestral. Considerem, també, que la del 
mes de gener no cal si es pot tancar al 
juny. 

Beneficis per a l’empresa:  
Meny s bu rocr àc i a i ex i g i b i l i t a t 
administrativa.

CAPÍTOL IX – GESTIÓ I 
LIQUIDACIÓ

Article 31. Registre tributari. 
Apartat 3

“En la declaració de sol·licitud de 

l’NRT s’ha de presentar l’escriptura de 

constitució, estatuts socials, i el document 

acreditatiu de la inscripció al Registre de 

Societats, dins el termini d’un mes, a 

comptar de la data de la seva inscripció en 

el Registre, o adquireix la condició d’obligat 

tributaris quan aquesta condició no estigui 

determinada per aquella inscr ipció. 

Juntament amb aquesta documentació (...). 

En el cas de persones físiques andorranes, el 

passaport i  per a les persones físiques 

estrangeres, residents legalment a Andorra, 

el permís de residència. L’obligat tributari 

quedarà dispensat de presentar la 

documentació que l’administració tributària 

pugui obtenir. Igualment han de presentar, 

en el mateix termini, una còpia de les 

escriptures que modifiquin les vigents 

anteriorment(...). L’obligat  tributari quedarà 

dispensat de presentar la documentació que 

l’administració tributària pugui obtenir. Les 

obligacions que preveu aquest precepte són 

igualment aplicables a societats estrangeres 

que hagin traslladat el seu domicili social o 

seu de direcció efectiva a territori  del 

Principat d’Andorra o puguin considerar-se 

residents fiscals al Principat d’Andorra 

d’acord amb aquesta Llei.”

Proposta CEA:  Proposem 
d’eliminar aquest article, atès que el 
Registre de Comerç de societats ja té 
aquesta informació, i justament en aquest 
moment estem participant, des de la 
CEA, en les reunions de treball de la 
Taula de Turisme i Comerç sobre 
“agilització dels tràmits de comerç”.

Beneficis per a l’empresa:  
Evitar duplicitat legislativa.

Article 31. Registre tributari. 
Apartat 4

“Les entitats ja constituïdes en el 

moment  d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i 

que no disposin del número de registre 

tr ibutari (NRT) han de sol·licitar a 

l’administració tributària l’alta en el registre 

en el termini d’un mes des de l’entrada en 

vigor d’aquesta Llei. La falta d’aquesta 

sol·licitud constitueix una infracció de 

defraudació que determina la possibilitat 

d’imposar una sanció de fins el 5 per cent 

de la facturació de l’exercici en el qual es 

produeixi aquesta infracció. La falta d’alta en 

el registre tributari per part de les entitats 

que hi estan obligades d’acord amb aquest 

article es considera igualment una infracció 

greu sancionable d’igual manera.”

Proposta CEA: Considerem que 
el termini proposat és curt, doncs pot 
col·lapsar l’administració; així mateix 
c o n s i d e r e m q u e l a s a n c i ó é s 
desproporcionada per a un tràmit 
administratiu.

Beneficis per a l’empresa:  
Més temps per adequar-se a llei i 
r e d u c c i ó d e l a s a n c i ó e n c a s 
d’incompliment.

D I S P O S I C I O N S 
TRANSITÒRIES

SEGONA
“Els elements de l’ immobilitzat 

tangible, intangible o inversions immobiliàries 

en funcionament en la data d’aplicació 

efectiva d’aquesta Llei (inclòs el fons de 

comerç o els actius immaterials de vida útil 

indefinida) només poden amortitzar-se, 

d’acord amb el mètode que admet el 

paràgraf 1 de l’article 10 d’aquesta Llei, 

sobre la base del valor que tinguin en
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a q u e s t a d a t a , l l e v a t q u e 

comptablement aquests elements ja s’hagin 

amor titzat completament en aquell 

moment. Aquest valor s’obté deduint del 

valor d’adquisició l’amortització lineal que 

correspongui als anys transcorreguts entre la 

posada en funcionament de l’element i la 

data de producció d’efectes d’aquesta Llei. 

En relació amb aquests elements, correspon 

al contribuent la càrrega de provar 

fefaentment la data d’adquisició o posada 

en funcionament d’aquests elements, el preu 

o cost d’adquisició de l’element patrimonial 

així com l’amortització i les correccions 

valoratives realitzades comptablement amb 

anterioritat a la data d’aplicació efectiva 

d’aquesta Llei; la falta de prova d’aquests 

aspectes determina la impossibil itat 

d’amortitzar aquests elements després de 

l’aplicació efectiva de la Llei. En el cas de 

fons de comerç o actius immaterials de vida 

útil indefinida, la dotació de l’amortització, 

limitada als exercicis posteriors a l’entrada 

en vigor d’aquesta Llei, està condicionada a 

la prova per part de l’obligat tributari que es 

donaven els requisits que defineix aquest 

precepte en l’exercici  en què es van 

adquirir.”

Proposta CEA:  Demanem la 
“Llei de Regularització de Balanços i la 
de l’Auditoria”, per tal de poder posar 
els actius a preu de mercat.

QUARTA
“Durant el primer any d’aplicació de 

l’impost, el pagament a compte es pot 

calcular aplicant el tipus de gravamen 

previst en l’article 26 sobre la base de 

tributació corresponent als tres, sis, nou o 

dotze primers mesos de l’any anterior al del 

període impositiu determinada segons les 

normes que preveu aquesta Llei.  De la quota 

resultant s’han de deduir els pagaments a 

compte efectuats al mateix període 

impositiu, així com les retencions que se li 

hagin practicat.”

Proposta CEA:  Rev i sar 
l ’ o b l i g a c i ó d e t a n c a r b a l a n ç o s 
trimestralment, quan no hi ha cap norma 
que obligui a tenir aquests balanços.

DISPOSICIONS FINALS 
PRIMERA –PUNT 1

“La Llei de pressupostos de l’estat pot 

actualitzar els tipus de gravamen o els límits 

quantitatius que estableix aquesta Llei, sense 

que això no pugui implicar modificacions 

substancials dels impostos que regula.”

Proposta CEA: Treure el no, ja 
que hauria de dir :  “(...) sense que això 
pugui implicar modificacions substancials 
dels impostos que regula”.

SEGONA
“Aquesta Llei entra en vigor l’endemà 

de ser publicada al Butlletí Oficial del 

Principat d’Andorra i és aplicable als 

períodes impositius finalitzats a partir de l’1 

de gener de 2011.”

Proposta CEA:   Ser més flexible 
i permetre un desplegament progressiu, 
per tal de donar temps a les empreses a 
adaptar-se a tots aquests canvis. 
Considerem, que primer ha d’haver-hi un 
període per a la Llei d'Auditoria i 
Consolidació. Proposem com a data de 
termini l’1 de gener de 2012.

4.1.1.4. “Projecte de llei de 
l’impost sobre la renda  de les 
activitats econòmiques”

C O N S I D E R A C I O N S 
GENERALS

MARC TRIBUTARI
Insistim una vegada més en la 

necessitat d’un marc tributari global per 
poder fer una anàlisi amb coneixement 
de causa de tots els elements que hi 
prenen part.

POSSIBILITAT D’ANAR PER 
MÒDULS

Hi ha petits empresaris que el fet de 
portar una comptabilitat, i anar per 
estimació directa els pot suposar un cost 
superior al propi impost.

L’administració té estimacions de 
mòduls de l’ISI que podria aprofitar per 
l’elaboració de mòduls per a petits 
professionals, comerços, etc.

DEFINICIÓ D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA

En el Projecte de Llei, es planteja el 
problema de la definició d’activitat 
econòmica, sense establir nombre de 
béns immobles, quantitat d’operacions, 
etc.

Per aquesta raó, hi ha qüestions que 
afecten la neutralitat impositiva:

Tractament fiscal diferent segons 
sigui la font de les rendes, capital 
immobiliari o mobiliari.

L’activitat d’arrendament, en teoria, 
no inclou la cessió de drets que 
quedarien al marge de la tributació.

S ’exc lou la tr ibutac ió de la 
compravenda de béns mobles o la 
transmissió de drets.

C O N S I D E R A C I O N S A 
L’ARTICULAT

C A P Í T O L I I . E L F E T 
GENERADOR

A r t i c l e 5 . A c t i v i t a t s 
econòmiques. Punt 2

“Les activitats d’arrendament  i de 

compravenda d’immobles tenen la

consideració d’activitat econòmica.”

Proposta CEA:  Cal especificar 
un mínim perquè sigui considerat 
activitat econòmica. Aquesta proposta 
s’ha de fer extensiva, en termes generals, 
a tot el Projecte de Llei.

CAPÍTOL IV. LA BASE DE 
TRIBUTACIÓ

Article 12. Normes per a la 
determinació de la renda en 
est imació directa general . 
Apartat 2b)

“No són deduïbles les contribucions de 

l’empresari o professional a plans de 

pensions o instruments de previsió social que 

compleixin una funció anàloga.”

P r o p o s t a C E A :  L e s 
contribucions a plans de jubilació han de 
ser deduïbles pels treballadors de 
l’empresa. 

Beneficis per a l’empresa: No 
penalitzar les polítiques de fidelització 
del personal.

Article 14 Béns i drets 
d e s t i n a t s a u n a a c t i v i t a t 
econòmica. Apartat d)

“ Q u a n e s t r a c t i  d ’ e l e m e n t s 

pat r imon ia l s que ser ve ix in només 

parcialment a l’objecte de l’activitat 

econòmica, l’afectació s’entén limitada a la 

part d’aquests elements patrimonials que 
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realment s’utilitzi en l’activitat de què 

es tracti. En cap cas no són susceptibles 

d’afectació parcial elements patrimonials 

indivisibles.”

Proposta CEA:  Els vehicles es 
poden interpretar com d’afectació 
limitada. A la nostra consideració, els 
vehicles industrials haurien de ser 100% 
deduïbles. 

Beneficis per a l’empresa:  
Incentivar el sector de l’automòbil.

A r t i c l e 1 6 . B a s e s d e 
tributació negatives

“Les bases de tributació negatives que 

hagin estat objecte de liquidació o 

autoliquidació poden ser compensades amb 

rendes positives del mateix obligat tributari 

durant els següents tres anys.”

Proposta CEA:  Proposem 
ampliar el nombre d’anys fins a 5, ja que 
3 anys és un termini habitual en 
l’obertura de negocis.

Beneficis per a l’empresa: 
Prou desgràcia és tenir pèrdues com, 
sumar-li a més no poder deduir-les per 
caducitat.

Observació: A diferència del 
Projecte de Llei de Societats, no és 
preveu la compensació de bases 
negatives anteriors a l’entrada en vigor 
de la Llei. Així mateix no hauria d’existir 
límit en la seva aplicació (durada).

CAPÍTOL V. LA BASE DE 
L I Q U I DAC I Ó I E L M Í N I M 
PERSONAL I FAMILIAR

Article 18. Mínim personal i 
familiar

“1. El mínim personal i familiar és la 

part de la renda que no es grava per aquest 

impost.

2. El mínim personal és de 30.000 

euros anuals.

3. El mínim familiar és de 2.500 euros 

anuals, per cada descendent menor de vint-i-

cinc anys que convisqui amb l’obligat 

tributari.”

Proposta CEA:  Creiem que ha 
d’haver-hi una deducció genèrica de 
30.000 euros per activitat econòmica (a 
definir) , i no per persones, que 
equivaldria a un IRPF.

CAPÍTOL VI . PERÍODE 
IMPOSITIU, MERITACIÓ I 
IMPUTACIÓ TEMPORAL

A r t i c l e 2 0 . P e r í o d e 
impositiu. Apartat 2

“2. El període impositiu és inferior a 

l’any natural si es produeix la defunció de 

l’obligat tributari en un dia diferent  al 31 de 

desembre.”

Proposta CEA: Si mor l’obligat 
tributari: Qui fa la declaració? A qui li 
retornen els diners?

CAPÍTOL IX. PAGAMENTS 
A COMPTE

Article 26. Pagament a 
compte

“1. En els mesos d’abril,  juliol, octubre i 

gener, els obligats tributaris han d’efectuar 

un pagament a compte de la liquidació 

corresponent al període impositiu que estigui 

en curs el dia anterior al primer dia de 

cadascun dels mesos indicats.

2. Els pagaments a compte es calculen 

aplicant el tipus de gravamen previst en 

l’article 23 sobre la base de liquidació 

corresponent als tres, sis, nou o dotze 

primers mesos de cada any natural 

determinada segons les normes que preveu 

aquesta Llei. De la quota resultant s’han de 

deduir els pagaments a compte efectuats 

corresponents al mateix període impositiu, 

així com les retencions que se li hagin 

practicat.

3. El pagament a compte té la 

consideració de deute tributari a l’efecte de 

l’article 33 de la Llei de bases de 

l’ordenament tributari.”

Proposta CEA: Permetre , 
també, una segona opció en base a la 
liquidació de l’any anterior, i reduir a 
semestral.

CAPÍTOL X . GESTIÓ I 
LIQUIDACIÓ

A r t i c l e 2 8 . R e g i s t r e 
Tributari. Apartat 3c)

“En el cas d’entitats sense personalitat 

jurídica pròpia, el document constitutiu, i el 

document d’identitat de la persona que 

exerceix la representació de la societat. En el 

cas de persones físiques andorranes, el 

passaport i  per a les persones físiques 

estrangeres, residents legalment a Andorra, 

el permís de residència. L’obligat tributari 

quedarà dispensat de presentar la 

documentació que l’administració tributària 

pugui obtenir. Les persones físiques o 

entitats sense personalitat jurídica pròpia 

que ja realitzin activitats econòmiques 

subjectes a aquest impost en el moment 

d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i  que no 

disposin del número de registre tributari 

(NRT), han de sol·licitar a l’administració 

tributària l’alta en el registre, en el termini 

d’un mes des de l’entrada en vigor 

d ’aquesta L le i . La fa l ta d ’aquesta 

comunicació constitueix una infracció de 

defraudació que determina la possibilitat 

d’imposar una sanció de fins al 5 per cent 

de la facturació de l’exercici en el qual es 

produeixi aquesta infracció. (...).”

Proposta CEA: El termini és 
m a s s a c u r t , p o t c o l · l a p s a r 
l’administració. Així mateix la sanció és 
desproporcionada per a un tràmit 
administratiu.

A rt i c l e 3 7 . M o d a l i t a t s 
d’infraccions

“1. Es consideren infraccions simples:

a) Les autoliquidacions incompletes 

sense transcendència en la liquidació.

b) L’incompliment de requeriments 

d’informació i/o documentació.

2. Es consideren infraccions de 

defraudació:

a )  L a n o - p r e s e n t a c i ó d e 

l’autoliquidació.

b) Les autoliquidacions incompletes 

amb transcendència en la liquidació.

c) Les falses autoliquidacions.”

Proposta CEA: Cal diferenciar la 
manca de presentació d’autoliquidacions 
de la defraudació. Pot no presentar-se 
autoliquidació i això no implica que s’hagi 
d’ingressar quota tributària.

Totes aquestes conclusions van ser 
presentades i aprovades per la Junta 
directiva en dues sessions de treball i els 
in formes corresponents van ser 
tramesos al Ministre d’Economia i 
Finances així com als Presidents dels 
Grups Parlamentaris.
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4.1.2. Informe sobre el 
reglament de devolució parcial 
de l ’ import especial sobre 
hidrocarburs

R e s u l t a t d e l e s r e u n i o n s 
mantingudes amb el sector del Transport 
i el Ministeri de Finances, el 21 de gener 
de 2009, s’arriba a un acord per a la 
devolució de l ’ impost sobre els 
hidrocarburs que entra en vigor el 10 de 
febrer de 2009.

                       
                        Tots els detalls: 
                        Cliqueu Aquí 

4.2. Temes Laborals i Socials

4.2.1.Comissió Laboral i 
Social: Convenis col·lectius

C O N S I D E R A C I O N S 
GENERALS

El Codi de Relacions Laborals – que 
va entrar en vigor el 21 d’abril de 2009- 
en el títol cinquè fa referència a la 
Negociació Col·lectiva. En concret, 
l’article 121 diu  que: “Consisteix en aquell 

procés a través del qual els representants 

del treballadors i dels empresaris, en virtut 

de la seva autonomia col·lectiva, acorden les 

mesures reguladores en relació tant a les 

condicions de treball i de productivitat, com 

a les relacions entre empresar is i 

treballadors”.

La Comissió Laboral i Social va 
posar el 2009 sobre la taula la qüestió 
dels Convenis Col·lectius, tot i que la 
CEA té clar que no és la patronal qui els 
ha de negociar, ja que aquesta potestat 

correspon a cada sector empresarial, qui 
amb els representants dels treballadors 
hauran de tirar endavant aquesta 
iniciativa.

A partir d’aquest punt s’estableix 
que: 

E l p r i m e r i f o n a m e n t a l 
condicionament per poder bastir una 
negociació, és l’existència de parts (dues) 
legalment representatives, tal i com fixa 
l’article 129 del Codi.

Cal que els diferents sectors 
empresarials, hagin fet l’esforç d’adaptar-
se als continguts normatius i dispositius 
de les noves lleis.

És necessari mantenir una visió 
oberta i positiva de la negociació 
col·lectiva, si bé no és convenient 
precipitar terminis ni forçar situacions, ja 
que a Andorra no existeix cap tradició al 
respecte. 

Determinats articles de la Llei de 
Seguretat i Salut en el Treball, concreten 
el paper dels treballadors en el 
desenvolupament i aplicació d’aquesta 
llei, si bé en la seva Disposició Transitòria 
apartat 2, es preveu que no seran 
d’aplicació fins el 21 d’abril del 2011.

A partir de l’abril de 2011, però, 
serà obligatori que les empreses disposin 
de de l e g a t s de p revenc ió de l s 
treballadors, i en les empreses de més de 
100 treballadors,  d’un Comitè de 
Seguretat i Salut. (L’excepció seran les 
empreses de menys de 20 treballadors, 
on l ’ empre s a r i podr à p a r l a r- h i 
directament ni no hi ha un delegat 
designat pels treballadors).

En conclusió es comenta que:
Les parts negociadores no estaran 

constituïdes fins que no se celebrin 
eleccions a Delegats de Personal. Per 
n e g o c i a r e n r e p re s e n t a c i ó d e 
l ’ empresar i a t l e s Pa t rona l s han 

d’acomplir també els requisits establerts 
de representativitat.

Cal assegurar que les empreses han 
procedit efectivament a adaptar-se a la 
més estricta nova legalitat, derivada de 
l’entrada en vigor del Codi de Relacions 
Laborals i la Llei de Seguretat i Salut en 
el Treball.

Previ a iniciar processos de 
negociació, cal minimitzar tant com sigui 
possible la dispersió i la diversitat de les 
condicions laborals per sector, iniciant 
processos que concloguin amb una certa 
homogeneïtzació.

El model d’interlocució en la 
Negociació Col·lectiva al Principat 
d’Andorra, ha de basar-se en la 
representativitat democràtica real i 
efectiva de les parts, tal i com estableix 
avui el Codi de Relacions Laborals, i la 
majoria de les lleis de l’entorn europeu.

La comissió, elabora a partir de 
totes aquestes premisses un informe que 
recull els capítols que s’haurien 
d’incloure en el marc d’un Conveni 
Col·lectiu, sense que això condicioni tot 
allò que els diferents sectors vulguin 
afegir-hi.

T í t o l P R I M E R : D R E T S 
INDIVIDUALS

CAPITOL I
1. ÀMBIT FUNCIONAL
Empreses/sectors
Treballadors afectats. 

2. ÀMBIT TERRITORIAL
Població
Parròquia
Estat

3. ÀMBIT TEMPORAL
Denúncia
Revisió

MEMÒRIA ANUAL PÀGINA 15

http://www.cea.ad
http://www.cea.ad
http://www.duana.ad/descarregas/legis/Decret_IES_bopa21_any4.pdf
http://www.duana.ad/descarregas/legis/Decret_IES_bopa21_any4.pdf


MEMÒRIA D’ACTIVITATS CEA  2009 www.cea.ad

REQUISITS MÍNIMS:  Àmbits 
Funcional i Temporal

E n u n C o n v e n i C o l · l e c t i u 
intersectorial un 10% com a mínim de les 
empreses haurien d’estar afiliades a una 
patronal. 

En un conveni sector ia l ca l 
representativitat per ambdues parts i si 
és d’Empresa l’empresari ha de ser 
l’interlocutor legal, (propietari o persona 
delegada per la mateixa).

Així mateix, es comenta que cal 
tenir en compte que els directius, 
personal de confiança han de quedar 
exclosos del Conveni. (Per poder 
nomenar un càrrec de confiança s’ha de 
demostrar que és la persona que té la 
capacitat de decisió.)

CAPITOL  II:
O R G A N I T Z A C I Ó D E L 

TREBALL. 
Pel que fa a l’organització del treball 

en el Conveni ha de quedar clar que 
aquesta és potestat de l’Empresa.

CAPITOL III
En aquest capítol cal incloure, els 

següents punts:
1 . I N G R E S S O S / 

CONTRACTACIONS
2. PERÍODES DE PROVA
3. CLASSIFICACIÓ DELS 

TREBALLADORS
Grups Professionals
Categories Professionals
4 . M O D A L I T A T S D E 

CONTRACTES: 
Tipus de contractes:

• Determinats
• Indeterminats
• Contractes en pràctiques/
Formació
• Cont rac te s a t emps 
parcial

5. TREBALL DE LA DONA 
EMBARASSADA

6. TREBALL DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT

7 . P R O M O C I O N S 
PROFESSIONALS I ASCENSOS:

Recone i xemen t de l s n i ve l l s 
professionals

Ascensos:
Lliure designació empresa
Per mèrits d’avaluació.

8. TRASLLATS
Per sol·licitud de l’empleat
Per acord Empresa-Treballador
Per decisió de l’Empresa per 

necessitats del servei
9. BAIXES VOLUNTÀRIES
R E Q U I S I T S M Í N I M :  

Classificació dels Treballadors, Trasllats i 
Baixes voluntàries.

CAPITOL IV : SALARI
1. ESTRUCTURA SALARIAL
Salari base
Complements

• Personals (antiguitat)
• De lloc de treball
• Per qualitat o quantitat de 
treball

Pel que fa a l’estructura salarial, es 
recomana que es composi d’un salari 
base de referència i la resta es faci a 
través de complements.

Cal homogeneïtzar al màxim 
l’estructura salarial dins el mateix sector.

E l s complements poden ser 
diferents en funció de les necessitats de 
cada sector. 

2. INCREMENTS SALARIALS
R E Q U I S I T S M Í N I M S : 

Estructura Salarial

CAPITOL V
1. JORNADA LABORAL 

O R D I N A R I A I L A S E V A 
DISTRIBUCIÓ

Jornada màxima
Distribució de la jornada
Variacions de la jornada de treball i 

horaris en funció de necessitats 
justificades de l’empresa

2. HORES 
EXTRAORDINÀRIES

3. VACANCES ANUALS
Períodes de gaudiment.
4. PERMISOS 
Retribuïts
No retribuïts
5. EXCEDÈNCIES
REQUISITS MÍNIMS: Jornada 

laboral ordinària i la seva distribució,  i 
les vacances anuals. 

CAPITOL  VI
1 . D I E T E S I 

DESPLAÇAMENTS
2. ASSEGURANCES
3. ROBA DE TREBALL
4. FORMACIÓ 
5. BENEFICIS SOCIALS
6. JUBILACIONS
7. SEGURETAT I SALUT EN 

EL TREBALL
8. ATUR PER MALALTIA 

COMUNA
9. ATUR PER ACCIDENT DE 

T R E B A L L O M A L A LT I A 
PROFESSIONAL

REQUISITS MÍNIMS: Dietes i 
Desplaçaments, Roba de treball i 
Jubilacions.

Pel que fa a la formació, es comenta 
com gestionar el retorn de la inversió 
que fan en aquest àmbit les empreses 
envers els seus treballadors, mitjançant la 
fórmula de contractes de formació. 

T í t o l S E G O N : R È G I M 
DISCIPLINARI

1. FALTES LLEUS
2. FALTES GREUS
3. FALTES MOLT GREUS
4. SANCIONS
5. PRESCRIPCIÓ
Es comenta que tot aquest títol 

segon és de requisit mínim

TÍTOL TERCER; DRETS DE 
REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA 
DELS TREBALLADORS

1. GARANTIES

T Í T O L Q U A R T : 
INTERPRETACIÓ DE CONVENI/
RESOLUCIÓ VOLUNTÀRIA DE 
CONFLICTES

1. COMISSIÓ PARITÀRIA 
(Caldrà redactar un Reglament de 

funcionament) 

Aquesta Comissió és de requisit 
mínim, pel bon funcionament del 
Conveni.
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 S’informa que els Convenis hauran 
de tenir presents les següents normes:

Codi de Relacions Laborals
Llei de Seguretat i Salut en el Treball
Conveni d’àmbit
Acords de Treball
Llei de llibertat sindical 
Llei dels drets de les persones amb 

discapacitat
Llei de la Seguretat Social
La CEA a través de la Junta 

Directiva passa les conclusions del treball 
a l s p res ident s de l e s d i fe rent s 
associacions per tal que els tècnics de 
cada empresa que conformen el sector 
p u g u i n c o m e n ç a r e l s t r e b a l l s 
d’informació sobre les condicions que 
han d’incloure els futurs Convenis 
Col·lectius.

4.2.2. Resultats assolits per 
la Comissió

El cap de Govern, Albert Pintat, 
comentava a finals de gener de 2009 que 
les reformes fetes i les projectades en 
matèria fiscal deixaven Andorra en 
disposició d’iniciar la negociació pels 
convenis de no doble imposició, i que el 
secret bancari tal i com s’entenia en 
aquell moment no estava garantit de cara 
a l’any 2011.

Des de la CEA es considerava que 
aquest fet, de ser cert, podia provocar 
inquietud de cara a la invers ió 
estrangera.

D’altra banda, el govern d’aquell 
moment, proposava la liberalització total 
del sector bancari pel 2012. Durant 
aquelles dates, el consell de ministres va 
presentar un nou projecte de llei que 
completava la llei d’obertura econòmica, i 
que liberalitzava totalment el sector 
bancari. Un cop aprovat, es podrien 
instal·lar al Principat entitats amb el cent 
per cent de capital forà, sempre que 
tinguessin una llicència atorgada pel 
Govern i que complissin la resta de 
requisits que marca la Llei d’Inversions 
Estrangeres. 

El text també especificava que la 
liberalització total del sector arribaria el 
2012.

El Govern va aprovar el Projecte de 
Llei per a l’Obertura i Creació de Noves 
Entitats Operatives del Sistema Financer 

d’Andorra, en la creença que era 
necessari com a part del paquet de lleis 
financeres.

4.2.2.1. Aportació efectiva de 
la CEA a les Lleis Socials i 
Laborals

La CEA va presentar un total de 
129 esmenes al plec de Lleis Laborals i 
Socials als Grups Parlamentaris, de les 
quals un total de 73 es van defensar en la 
Comissió Legislativa del Consell General:

7 en referència a la Llei de 
Llibertat Sindical

47 en el Codi de Relacions 
Laborals

19 en la Llei de Seguretat i 
Salut en el Treball.

Quaranta (40) d’aquestes esmenes 
es van incorporar definitivament en el 
redactat final de les Lleis aprovades pel 
Consell General el passat 18 de 
desembre de 2008.

3 a la Llei de Llibertat 
Sindical

26 en el Codi de Relacions 
Laborals

11 en la Llei de Seguretat i 
Salut en el Treball

A q u e s t e s e s m e n e s e s t ave n 
orientades fonamentalment a fer viables 
unes lleis denses i de difícil aplicabilitat. 

També s’ha de considerar que una 
part significativa de les esmenes 
presentades per la CEA, malgrat no 
haver-se transcrit directament als textos 
finals, van acomplir la funció d’equilibrar 
els continguts d’un articulat que corria el 
risc d’ésser esmenat fins a fer-lo gairebé 
inaplicable per la incompatibilitat de 
molts dels seus articles i els costos 
inassumibles que suposaven per a 
l’empresariat.

Val a dir que Andorra ha estat el 
primer país d’Europa Occidental que 
legisla aquestes tres Lleis - base de tota 
relació laboral- de manera simultània. I 
això ha suposat passar en qüestió 
d’hores de no tenir gaire bé res, a tenir-
ho gairebé tot.

El Codi de Relacions Laborals era 
molt ambiciós en qüestions com ara la 
representació i la negociació col·lectiva, 
dos dels grans eixos del canvi cultural 
que hauran d’assolir els interlocutors 

socials per imperatiu legal i no per 
evolució històrica.

El text del Codi de Relacions 
Laborals contenia anacronismes tan 
evidents com la signatura obligatòria dels 
fulls de salari per part dels treballadors- 
a l’estat Espanyol va deixar d’aplicar-se 
en el moment que les nòmines van 
passar a pagar-se per domiciliació 
bancària, fa aproximadament 30 anys -.

Aquest era un cas, però n’hi van 
haver d’altres que la CEA va posar en 
e v i d è n c i a d a v a n t e l s ò r g a n s 
governamentals responsables per tal 
d’aconseguir que a curt termini 
s’actualitzessin i/o modifiquessin.

4.2.2.2. Resum del procés de 
treball de la Comissió 

La tasca d’anàlisi i de presentació de 
propostes d’esmena als avantprojectes 
de les Lleis de Llibertat Sindical i de 
Seguretat i Salut en el Treball comença 
pràcticament en el moment de la creació 
de la Confederac ió Empresar ia l 
Andorrana,  la primavera de 2006. 

 a) Primers esborranys dels 
Projectes de Llei de Llibertat 
Sindical i de Seguretat i Salut en 
el Treball de 2006

Els comentaris i propostes de 
millora elaborats per la CEA el maig de 
2006 van provocar la ràpida retirada dels 
textos i l’encàrrec a un altre redactor 
dels nous projectes, aquest cop més 
adaptats a la realitat del país.

D’altra banda la CEA posava de 
manifest com la Llei Sindical era 
inaplicable sense una modificació prèvia 
de la Llei del Contracte de treball que 
contemplés la representació col·lectiva 
dels treballadors.

 b) Nous Projectes de llei de 
Llibertat Sindical, Codi de 
relacions Laborals i de Seguretat 
i Salut en el Treball de 2008:

Després d’avaluar el canvi radical 
que s’havia operat en els dos texts 
anteriors i després de rebre el contingut 
dels tres nous projectes de llei que es 
van entrar a tràmit parlamentari el 14 de 
Febrer de 2008, la Comissió Laboral 
inicia un treball intens centrat en l’anàlisi 
i l’elaboració de propostes d’esmenes.
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 c) La CEA presenta 129 
e s m e n e s a l s G r u p s 
Parlamentaris

Al conjunt dels tres Projectes de 
Llei la Comissió Laboral presenta 138 
esmenes i un informe de consideracions i 
procediment centrat exclusivament en el 
projecte de Llei de Seguretat i Salut en el 
Treball.

La Junta Directiva i l’Assemblea 
General van aprovar el document de 
consideracions de procediment,  i 129 de 
les 138 esmenes presentades per la 
Comissió Laboral.

Un cop aprovades les esmenes pels 
òrgans de decisió de la CEA, la Comissió 
Laboral inicia diverses reunions amb els 
tres grups parlamentaris i amb l’assessor 
en aquesta matèria del PLA. 

4.2.2.3. Descriptiu de les 
esmenes incorporades per la 
CEA al text definitiu

A) LLEI DE LLIBERTAT 
SINDICAL

Fase Prèvia: Retirada forçada com a 
conseqüència de l’informe CEA referent 
a l’esborrany d’avantprojecte de llei 
d ’ ab r i l 2006 i n ap l i c ab l e per l a 
incoherència de no plantejar en paral·lel 
una modificació de la llei del Contracte 
d e Tr e b a l l q u e c o n t e m p l é s l a 
representació i la negociació col·lectives. 
El resultat final és la presentació de les 
tres lleis laborals.

Relació d’esmenes incorporades a 
l’avantprojecte definitiu de Febrer 2007:

Article 1.3 Dret de Sindicació 
(PLA).

Clarifica l’exercici del dret de 
Sindicació dels cossos especials.

Article 3-C Llibertat Sindical 
(PLA)

Trasllada el dret de negociació 
col·lectiva als termes previstos pel Codi 
de Relacions Laborals.

Article 5-b Temps de residència 
legal mínim exigible (PLA + CDA)

Fixa en dos anys el període de 
residència legal al Principat com a 
requisit pels qui vulguin constituir  un 
Sindicat.-La CEA en proposava UN-

B ) L L E I D E L CO D I D E 
RELACIONS LABORALS

Relació d’esmenes incorporades:
Article 2.1 – C: Exclusions (PLA 

– PS) Elimina l’obligatorietat d’integrar en 
el mateix nucli familiar i domicili als qui 
puguin considerar-se familiar i per tant 
quedar exclosos de l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei. 

Article 2.1 – e: Exclusions (PLA)
Clarifica el fet que els membres de 

Consells d’Administració no han d’estar 
subjectes a l’aplicació d’aquesta llei.

Article 8:  Prescripció i caducitat 
(PLA-PS)

Obliga que el desestiment unilateral 
del treballador es formuli per escrit i no 
verbalment evitant així conflictes 
d’interpretació.

Transaccionades:
Article 14 – Període de Prova 

(PLA) - Possible modificació per conveni.
Inclou la possibilitat de modificar els 

temps màxims previstos de període de 
prova a través dels convenis col·lectius.

Article 32.2–a – Treball en 
pràctiques formatives (PLA-PS)

Permet el treball en pràctiques 
formatives a estudiants procedents de 
centres d’ensenyament estrangers.

Article 32.2–b – Treball en 
pràctiques formatives. (PLA-PS)

Permet el treball en pràctiques 
formatives no remunerat, tot i que 
n’exigeix la cobertura d’assegurança.

Article 35-b -  Incapacitat 
temporal. (CDA&Segle XXI - PS)

Evita computar a efectes de 
vacances els períodes de baixa mèdica 
superiors a quatre mesos -exactament al 
contrari del que deia el projecte de llei-.

Article 36-6 – Descans per 
maternitat (abans en el projecte 36-c) 
(PLA-PS).

Traslladada a la llei de la CASS la 
casuística de la baixa per risc durant 
l’embaràs no té sentit regular-la aquí.

Article 46  - Obediència i 
diligència (en el projecte Art. 43) (PLA-
PS) Suprimeix l’obligació, potencialment 
molt conflictiva, de fer constar en el 
contracte de treball el rendiment del 
treballador en el seu lloc de treball.

Article 47– 1 – Permanència per 
formació (en el projecte Art. 44) (PLA).

Clarifica el moment de l’inici del 
període d’amortització i permanència a 
l’empresa a la fi d’una formació.

Article 47–4 – Permanència per 
la formació (en el projecte Art. 44) (PLA 
+ CDA + SXXI)

Inclou en la valoració el cost real de 
la formació a amortitzar : Dietes, 
desplaçaments i pernoctacions dels 
empleats pagats per l’empresa.

Article 55-2 – Temps de treball a 
disposició de l’empresa (en el projecte         
Art. 52 2on. paràgraf (PLA-PS)

Evita que es computi el salari global, 
establint la base de càlcul en el salari fix 
s e n s e i n c l o u r e p r i m e s , a l t r e s 
complements o hores extraordinàries.

A r t i c l e 6 1 -  H o r e s 
extraordinàries (en el projecte article 
58) (PLA transaccionat amb CDA-SXXI)

Amplia el nombre màxim d’hores 
extraordinàries/l’any de 350 a 426 (un 
21% més que el que estipula el projecte).

Article 70-4 –  Determinació del 
període (Transaccional PLA – PS).

Permet i obliga la realització de les 
vacances anyals com a màxim fins el 
primer trimestre de l’any següent.

Article 76-3 - Salari (en el 
projecte Article 73-4) (PLA).

E v i t a i n c l o u r e d i e t e s i 
desplaçaments en el salari global amb el 
conseqüent estalvi en el pagament de 
tots els conceptes que es basen en 
l’esmentat salari global (vacances, 
indemnitzacions, preavisos.....)

Article 92-3 – Formalitats del 
Comiat no causal (en el projecte article 
88) (PLA).

Permet resoldre la relació laboral 
des del mateix moment de la notificació 
en el comiat no causal i la recepció 
fefaent del pagament de preavís i 
compensació econòmica evitant que el 
preavís quedi interromput. (per evitar 
una baixa mèdica retroactiva amb la 
mateixa data de comunicació del 
preavís).

Art. 95 d –  Desestiment de la 
persona treballadora (en  el projecte Art. 
90-4) (PLA).

En les jubi lacions permet la 
planificació ja que obliga l’empleat a 
comunicar a l’empresari amb tres mesos 
de preavís.
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Art. 97.4 – Desestiment justificat 
de la persona treballadora (Art. 92) 
(PLA)

En els casos de desestiment 
justificat de la persona treballadora evita 
errors interpretatius al substituir la 
p a r a u l a r e i n t e g r a m e n t p e r 
reincorporació.

Art. 106 – 3er.  paràgraf – 
Formalitats (Article 101) (PLA)

Obliga a fer constar per escrit a la 
representació dels treballadors les 
sancions imposades per faltes molt 
greus, evitant la comunicació verbal de 
difícil constatació posterior.

Art. 111–e - Competències (en el 
projecte 105-2) (PLA).

Obliga a emetre informes previs a la 
representació dels treballadors tant sols 
en les decisions de l’empresa d’àmbit 
col· lectiu, evitant l ’obl igatorietat 
d’emetre informes per casos individuals.

Art. 117-1 - Mesa electoral  (en 
el projecte Art. 111 ) – (PLA)

     Facilita el procés electoral 
adaptant-lo a la realitat del Principat 
(màxim 150           treballadors per mesa 
electoral)

Art. 123–1 – Definicions dels 
convenis i dels acords col·lectius (en el 
projecte Art. 115 – 1) - (PLA)

Clarifica l’àmbit de negociació -en el 
projecte, confús i massa fraccionat-.

Art. 123–3 – Definicions dels 
convenis i els acord col·lectius (en el 
projecte Art. 115-4) (PLA).

Clarifica el concepte de conveni 
col·lectiu d’empresa evitant confusions 
semàntiques entre convenis i acords.

Art. 145–1 -  Adopció d’un acord 
d’empresa per part dels treballadors 
mandatats (en el projecte Art. 137 – 1) 
(PLA)

Obliga que més d’un 50% de la 
plantilla aprovi un acord d’empresa quan 
ha estat negociat per treballadors 
mandatats.

Art. 154 – títol  Comissió 
Paritària (al projecte Art. 133 Comissió 
Paritària) (PLA).

Corregeix l’error de transcripció o 
semàntic (Paritària, no Parietària)

De contingut global:
Tot l’articulat corresponent al 

Capítol de la Negociació Col·lectiva ha 

estat modificat clarificant i circumscrivint 
els àmbits de negociació en coincidència 
a la proposta genèrica inicial de la CEA 
basada en quatre àmbits, suprimint el 
confús “Acord d’empresa” que es limita 
en els casos negociats per treballadors 
mandatats i no per delegats de personal.

C) LLEI DE SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL

Relació d’esmenes incorporades:

Article 3-e  - Definicions (PLA)
S u b s t i t u e i x l ’ a p e l · l a t i u 

“Responsable” pel “d’Encarregat de 
Seguretat” així evita “responsabilitzar” la 
figura designada per l’empresari. La 
connotació legal és substancialment 
diferent.

Article 3-g - Definicions (PLA)
Clarifica que les activitat preventives 

són part del concepte Prevenció.
Article 4 1er. paràgraf, a–b–

c–d–e–f – Actuacions del Govern en 
matèria de prevenció (PLA + CDA).

Implícitament permet per iniciativa 
posterior de Govern a la creació de 
l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en 
el Treball amb les atribucions per la CEA 
recomanades que específicament 
s’enumeren en la llei.

Article 8-3  Planificació de 
l’activitat preventiva i de les avaluacions 
de riscs (CDA – SXXI)

Substitueix la inassolible avaluació 
“continuada” de riscos per “avaluació 
amb la periodicitat necessària”.

Article 20-1 – Organització de 
primers auxilis, lluita contra incendis .... 
(en el projecte Article 16) (Pla 
d’emergència) (PLA)

S’estableix un document únic i 
coherent que agrupa totes les accions 
preventives “macro” anomenat Pla 
d’emergència.

Article 20-3 –  Organització de 
primers auxilis, lluita contra incendis ... 
(en el projecte Article 16-a). (PLA).

E s t ab le ix l a coherènc i a de l 
treballador de tenir el dret i l’obligació 
d’allunyar-se del seu lloc de treball quan 
s’aprecia un perill greu i imminent 
desprès d’haver fet el possible per tal 
d’evitar-lo.

Article 22-2 – Delegats de 
prevenció dels treballadors en matèria de 
seguretat ......... (en el projecte Art. 18-2) 
(CDA).

Resol la incoherència entre el 
nombre de treballadors que determina el 
Codi de Relacions Laborals i els que 
fixava el projecte d’aquesta llei.

Article 29-2 – Prevenció i 
Protecció en les relacions de durada 
determinada ..... (afegit darrer paràgraf) 
en el projecte Art 24-2 (CDA)

Estableix l’obligació de l’empresa 
contractant a facilitat tota la informació a 
l ’ e m p re s a d e t re b a l l t e m p o r a l 
contractada per cobrir  llocs de treball, 
referent a l’avaluació de riscos i a la 
formació corresponent.

Article 44-d – Criteris de 
gradació de les sancions (Article 38) 
(CDA + SXXI)

Introdueix el criteri de gradació 
relativa a la gravetat dels danys produïts.

Article 44-f – Criteris de 
gradació de les sancions (en el projecte 
Article 38) (CDA + SXXI)

Estableix  el criteri de gradació en 
funció de l’observança dels requeriments 
del Servei d’Inspecció i dels Serveis de 
Prevenció.

Disposició addicional segona 
i Annex – 2 (PLA)

Suprimeix tot el descriptiu de detall 
de l’annex – 2 del projecte referent a la 
classificació de les funcions i nivells de 
qualificació per a desenvolupar activitats 
preventives (7 pàgines del projecte) 
substituint-lo per una referència a la 
redacció per part de Govern d’un 
reglament que desenvoluparà el breu 
contingut final de l’annex-2 de la llei.

4.2.3. Seguiment del Decret 
del Reglament de creació i 
funcionament del programa 
d ’ o r i e n t a c i ó i a d e q u a c i ó 
ocupacional

En el decurs del mes de desembre 
de 2008 i després de l’estudi del Decret 
d e l R e g l a m e n t d e C r e a c i ó i 
Funcionament del programa d’Orientació 
i Adequació Ocupacional es fan arribar a 
l’aleshores Ministre de l’Interior, Antoni 
Riberaygua tot un seguit de propostes 
que posteriorment han estat presentades 
a les Taules de Desenvolupament.
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Es considera que els recursos 
pressupostaris previstos s’han de 
destinar no tant a subvencions sinó 
directament a la formació i preparació 
del treballador, definint programes de 
formació específics amb la participació, 
co l · l a bor a c i ó i imp l i c a c i ó de l s 
empresaris.

D’altra banda des de la CEA es 
continua insistint que és fonamental 
optimitzar i redissenyar el Servei 
d’Ocupació en base a les propostes 
alternatives que es van presentar al 
Ministeri el mes de maig de 2008, al 
temps, que es proposa posar a la seva 
disposició tècnics especialitzats de les 
empreses membres de la CEA per ajudar 
a assolir aquesta fita.

Cal destacar que la proposta de la 
CEA ja tenia en compte la problemàtica 
actual i futura del mercat de treball en el 
nou context econòmic.

També es lamenta que no s’hagi 
donat continuïtat a les dues reunions de 
treball que es van mantenir amb la 
participació de personal del departament 
de Treball.

La CEA entén que el Servei 
d’Ocupació és una eina bàsica pel futur 
del mercat de treball, especialment un 
cop aprovades les Lleis Laborals i Socials.

Per tots aquest motius, la CEA 
o f e r e i x e l s e u r e c o l z a m e n t i 
col·laboració sempre que es compleixin 
els requisits esmentats, que s’entén,  han 
d’aportar seguretat i garanties de futur 
tant a empresaris com a treballadors.

Arran la presentació destinada als 
empresaris del Programa d’Orientació i 
Adequació Professional celebrada durant 
el mes de gener de 2009, cal destacar: 

El Programa està dirigit a cobrir 
llocs de treball en condicions de 
contracte indefinit i de jornada completa.

La primera fase de formació “saber 
estar”, previst inicialment de 16 hores de 
durada,  finalment serà de 20 hores.

S’insisteix que els empresaris 
participin en les sessions per explicar els 
perfils que es valoren i quina és la realitat 
empresarial.

El Servei d’Ocupació intermediarà 
entre el candidat i l’empresa com fins 
ara, El Servei d’Ocupació no intervé en 
les condicions de contractació.

L’empresa ha de presentar un full 
pel qual es compromet a formar el 
candidat durant 6 mesos,  donar-lo l’alta 
a la CASS i informar-ne al tutor del seu 
progrés.

El Servei d’Ocupació proporciona 
una guia dels continguts en funció del 
col·lectiu. Hi haurà inspectors que 
verificaran com s’està duent a terme la 
tutorització.

Hi haurà dues avaluacions: una al 
finalitzar el primer trimestre i una altra 
durant el segon.

     P e r v e u r e e l     
  c o n t i n g u t    
              del Decret:

                    Cliqueu Aquí

4.2.4 Reunió Postgrau en 
Seguretat i Salut en el treball- 
UDA

Josep Manzano, en tant que 
representant de la CEA en la reunió del 
grup de treball organitzat per la 
universitat d’Andorra i la secretaria 
d’estat d’ensenyament superior i 
recerca , anomenat “postgrau en 
seguretat i salut en el treball, exposa els 
detalls de les dues reunions efectuades 
pel Grup de treball, de les qual es lliuren 
les actes nº 1 i 2 i la fitxa tècnica.

L’objectiu perseguit és que els futurs 
titulats d’aquesta formació, ofereixin 
garantia de coneixements suficients.

A tal efecte s’ha mirat d’evitar 
r e p ro d u i r e l s e r ro r s c o m e s o s 
històricament a Espanya i França, i que, 
han obligat a modificar fa dos anys, 
competències, qualificacions i durada 
d’aquesta formació.

D’altra banda, també s’ha vetllat 
perquè la formació pugui equiparar-se, 
(que no homologar-se, ja que això és 
competència del Ministeri d’Educació) i 
per tant permetre que els nostres 
estudiants estiguin acreditats per 
treballar fora d’Andorra.

A més,  s’ha aconseguit que aquesta 
formació estigui totalment adaptada a 
l’aplicació de la nostra Llei.

Manzano va plantejar els problemes 
que pot comportar la durada de la 

titulació sobretot atenent a algunes de 
les titulacions espanyoles que s’estan 
posant en marxa en aquest àmbit, per 
exemple, un màster oficial de la UB-UPC 
que inclou 60 ECTS (50 comuns i 10 
d’especialització), i va suggerir que es 
torni a la primera idea de realitzar 60 
crèdits europeus que incloguin les tres 
especialitats. D’aquesta manera, els 
tècnics tindran més coneixements 
comuns i podran ser més polivalents.

D’altra banda, en el transcurs de les 
reunions es van posar en dubte les 
pràctiques professionals, ja que segons la 
llei s’han de fer en empreses acreditades 
i a Andorra no n’hi ha.

Els acords presos, resultat de les 
dues reunions han estat:

- La durada del Postgrau es 
concreta en 60 crèdits europeus que 
inc louran formac ió de l e s t res 
especialitats.

- Les competències per a cada 
especialitat afegides a la Fitxa tècnica 
són correctes.

4.3. Temes de Comunicació

4 . 3 . 1 . C o m i s s i ó d e 
Comunicació

En funció del Pla d’actuacions 2009 
aprovat en l’Assemblea General el 17 de 
desembre del 2008 la Comissió de 
Comunicació ha treballat els darrers 
mesos en diferents àmbits:

SEGUIMENT DE LA NOVA 
LEGISLACIÓ:

El seguiment de la nova legislació és 
un  tema continu en el temps. Davant la 
possibilitat que amb el canvi de Govern 
hi pugui haver canvis en les lleis socials i 
laborals la comissió encoratja la CEA a 
estar especialment atenta envers els 
esdeveniments futurs.

PARTICIPACIÓ EN TOTS 
E L S P R O J E C T E S 
GOVERNAMENTALS:

En referència a la participació, 
s’acorda que la CEA sempre ha d’estar 
representada en els diferents projectes 
governamentals, ja sigui amb membres de 
la Junta i/o associats, o amb el seu 
President i/o directora. Així es remarca 
que hi hagi un retorn de la informació a 
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tots els associats via nota resum de 
la reunió, ja que l’acta provindrà de 
l’estament governamental. En aquest 
sentit, es parla també de fer el mateix 
amb els temes tractats mensualment en 
el sí del Consell d’Administració de la 
CASS.

COMUNICACIÓ:
Recaptar més afiliats
La Comissió de Comunicació es 

ratifica en l’acord de captació de nous 
afiliats provinents de les diferents 
associacions empresarials que actualment 
no estan afiliades a la CEA, i es mantenen 
les portes obertes a tota empresa o 
col·lectiu disposats a integrar-se en la 
nostra entitat.

Dies desprès de prendre aquest 
acord es lliura l’informe relatiu als 
contactes efectuats amb les associacions 
empresarials que en aquell moment 
encara no formaven part de la CEA, i 
amb les quals no s’havia mantingut cap 
contacte previ.

Aquestes Associacions eren les 
següents:

1.  Associació de Taxistes (ATA)
2. Associació Andorrana de Tallers 

Mecànics
3. Associació de Comerciants de 

Vehicles d’Andorra (ACVA)
4. Associació de Recanvistes i 

Accessoristes d’Automoció (ARADA)
5. Associac ió d’empreses de 

Lampisteria i Climatització d’Andorra 
(ADELCA)

6.  Agrupació de Forners de les Valls 
d’Andorra

7.  Associació Professional de Cuina 
i Rebosteria

8. Associació de Floristes i Jardiners 
d’Andorra

9. Agrupació de Pastissers de les 
Valls d’Andorra

10. Associació de Laboratoris 
d’Anàlisis Clíniques d’Andorra

11.  Associació d’Agències de viatges
12. Associació d’Assegurances 

d’Andorra
13. Associació d’Importadors i 

Distribuïdors de Carburants d’Andorra
14. Associació d’importadors de 

material per a la construcció

E s c o n c re t e n l e s s e g ü e n t s 
afiliciacions:

ASSOCIACIONS

AGREDA

Associació de gestors de 

residus d'Andorra

ANIM

Negociants Import. i Export. de 

Mercad. Industrials

FEGIME ANDORRA

Associació de Majoristes de 

Material Elèctric

GREMI DE JOIERS i 

RELLOTGERS

Gremi de Joiers i Rellotgers 

d'Andorra

SOCIS INDIVIDUALS

ACTA CONSELL, S.L.

Consultors Tècnics Associats

COP DISSENY

Material d'Oficina (comerç)

DESPLOM, S.L.

Treballs Verticals (construcció)

EL TORTELL

Elaboració Productes de 

Pastisseria

GESCOBRO

Gestió de Finançament de 

Cobrament

OCPS

Auditors i Consultors

TAILOR &co

Arranjaments i Transformació 

de Roba

MARTÍ MOTOS

Venda i accessoris de motos

XARXA GLOBAL ROBERT, 

S.L.

Promoció Immobiliaria

FERBA, S.L.

Material de Revestiments i 

Decoració

Ca na ls de comunicac ió 
externa i interna

En relació a la creació d’un Pla de 
comunicació es comenta que ja s’han 
anat estructurant diferents circuits de 
comunicació però que es treballarà des 
d e l a com i s s i ó e n un a reu n i ó 
monogràfica en altres canals nous i amb 
un calendari específic al llarg de l’any.

Pel que fa a la comunicació externa: 
es continuarà amb la comunicació 
Govern i Consell General; per això 
s’acorda que, un cop constituït el nou 
govern, es faci una primera reunió amb el 
Cap de Govern, així com amb els 
Ministres competents de les carteres 
d’interès per a la CEA.

Així mateix es parla amb els 
diferents mitjans de comunicació per 
acordar entrevistes, de caire mensual, 
amb membres de la Junta Directiva per 
tal de donar a conèixer els diferents 
sectors que conformem la CEA.

Pel que fa a la comunicació interna 
es va lora mol t pos i t i vament l a 
Newsletter que continuarà fent-se 
trimestralment. Així mateix, la direcció 
informa que la Web s’actualitzarà 
mensualment, per tal que la informació 
sigui el més fidedigna possible.

D in s de l e s nove s v i e s de 
comunicació interna, s’estudia la 
realització de mailings a tots els associats 
amb diferents informacions.

NOU PLANTEJAMENT DE 
LA MEMÒRIA DE LA CEA

Tal i com va acordar la Junta 
Directiva del 22 de juliol, la Direcció va 
exposar a la Comissió de Comunicació 
que, atès el cost que en aquest moment 
representa la Memòria de la CEA, es 
proposi la seva edició en suport 
tecnològic.

Respecte al contingut es comenta 
que cal mantenir la línia actual, ja que la 
Memòria és l’únic document que recull 
les activitats dutes a terme per la CEA 
durant l’any. 

Així mateix, la CEA té com a eines 
d’informació la Web que s’actualitza 
mensualment i la Newsletter trimestral, 
eines que és consideren suficients per a 
transmetre les activitats dutes a terme 
per la nostra entitat.
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4.3.2 Presentació de la 
Memòria d’Activitats 2008

No hi ha fórmules màgiques per 
sortir de la crisi. Aquesta va ser una de 
les conclusions que va oferir el director 
d e l m à s t e r e n d i r e c c i ó 
economicofinancera d’ESADE, Jordi 
Fabregat, en el decurs de la presentació 
pública de la Memòria 2008 de la CEA. 

Amb una conferència que portava 
per títol: El repte de les organitzacions 
empresar i a l s en l ' ac tua l entorn 
econòmic, Fabregat va insistir  en la 
necessitat d’invertir en innovació i 
formació com a fonament per assegurar 
el creixement del país a llarg termini. 

Amb aquesta ponència es va vestir 
l’acte de presentació de la Memòria del 
2008. Una trobada, que també es va 
aprofitar per fer balanç i parlar dels 
reptes de futur de l’entitat. 

El president de la CEA, Xavier 
Altimir,  va remarcar durant l’acte públic 
la tasca feta per fer arribar als grups 
parlamentaris les propostes de la 
patronal, especialment pel que fa a les 
lleis socials i econòmiques. Una feina que 
continua endavant amb el nou executiu 
socialdemòcrata. 

Tal i com recull la Memòria del 
2008, la CEA va proposar durant l’any 
passat 9 esmenes a la llei de Llibertat 
Sindical, 72 al Codi de Relacions Laborals 
i va formular una dura crítica a la llei de 
Seguretat i Salut en el treball. Val a dir,  
que les esmenes aportades han significat 
un  estalvi del 4% per a les empreses. Pel 
que fa a la posada en marxa del nou 
marc tributari, la CEA lamenta a la 
memòria que no se la tingués en compte 
en la redacció de la reforma de la llei de 
l’ISI.

La memòria incideix també en les 
discrepàncies entre la patronal i el 
Govern sobre el Servei d’ocupació i la 
política de quotes implementada en els 
darrers dos anys pel Ministeri d'Interior. 
També i nc lou una propos ta de 
funcionament per millorar l’eficiència del 
Servei d’ocupació.

Durant aquest any l a tasca 
continuarà amb la voluntat d’aportar 
l’experiència que sumen les gairebé 600 
empreses que hi estan representades i 

que suposen entre el 30 i el 35% de la 
massa salarial del país. 

La presentació de la Memòria 2008 
de la CEA es va realitzar el dia 9 de juny 
a la Sala Terra del Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella, amb l’assistència, 
aproximadament, d’un centenar de 
persones.      

4 . 3 . 3 . Re l a c i ó a m b e l s 
M i t j a n s d e C o m u n i c a c i ó /
Assessoraments

Amb la intenció de donar a 
conèixer al gruix de la població les 
inquietuds i accions que desenvolupa la 
CEA es proposa als dos diaris escrits de 
pagament la realització d’entrevistes 
periòdiques amb els membres de la 
patronal.

En  un altre sentit, el dia 19 d’agost i 
a petició dels responsables de l’agència 
de Noticies Andorra, el President i la 
Direcció es mantè una reunió de presa 
de contacte amb el gerent de l’ANA, 
Jordi Llosada, i el seu director, Abert 
Roig. L’objectiu de la reunió era 
presentar l’agència i oferir els seus 
serveis a la Confederació. 

4 . 4 . T e m e s d e 
Desenvolupament Empresarial

4.4.1. Comissió de 
Desenvolupament Empresarial:  
Andorra Desenvolupament i 
Inversió- ADI

La CEA s’integra de forma activa en 
e l n o u o r g a n i s m e A n d o r r a , 
Desenvolupament i Inversió (ADI). Arran 
d’aquest fet i amb la voluntat de tractar 
amb efectivitat els temes que se’n 
deriven, així com tots aquells que directa 
o indirecta, afecten el desenvolupament 
dels diferents sectors econòmics del 
país, s’acorda la creació de la “Comissió 
de Desenvolupament Empresarial”, que 
inclou també els aspectes relacionats 
amb el intrusisme i la competitivitat, fins 
ara competència d’una altra comissió.

S’aprova que els membres de la 
nova Comissió siguin els mateixos que 
fins ara constituïen la Comissió 
d’Intrusisme i Competitivitat i es nomena 
com a President Josep Àngel Mortés.

A més , s ’ aprova amp l i a r l a 
participació a altres membres de la CEA i 
per aquest motiu s’envia una invitació 
electrònica als associats interessats en 
formar part d’aquesta comissió.

La comissió de desenvolupament 
empresarial comença a treballar el mes 
de maig i ja des de les primeres trobades 
estableix que els objectius principals de 
l’organisme Andorra Desenvolupament i 
Inversió haurien de ser:

- La creació i la ubicació d’empreses
- L a d i v e r s i fi c a c i ó i l a 

i n t e rnac iona l i t z a c ió d ’ emprese s 
andorranes

- A f av o r i r l a c o n s o l i d a c i ó 
d’empreses del país.

Per aconseguir aquests objectius, 
però, cal una seguretat legal i jurídica que 
doni respostes a qüestions com ara:

- Les competències necessàries per 
a la independència d’Andorra 

- Propietat intel·lectual
- Patents
- Marc duaner
- Immigració

Així mateix es considera que cal 
m o d i fi c a r l ’ a c t u a l C o n s e l l 
d’Administració per tal de garantir-ne la 
independència política.

Per tant, i atenent que l’entitat és de 
capital públic, des de la CEA es considera 
que n’hi hauria d’haver prou amb un únic 
representant ministerial.

Amb la conjuntura actual i les 
perspectives a curt i mitjà termini, és 
prioritària la màxima agilitat i diligència 
en les decisions i actuacions d’ADI que 
decideix:

1- Potenciar la captació d’inversió 
estrangera, sense fixar object ius 
territorials però dedicant l’esforç més 
gran als mercats més propers.

2- Ajudar a la diversificació i a la 
internacionalització de les empreses 
andorranes, amb la col·laboració 
conjunta de la CEA i la Cambra de 
Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
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4 . 4 . 2 L a C E A e n v e r s 
l’intrusisme

Es constata que el problema es 
detecta sobretot en el sector serveis.

La CEA diferencia entre intrusisme 
estranger i professional.

Així mateix, cal defensar:
• Tracte de reciprocitat 
empreses foranes vs empreses 
estrangeres
• Tracte d’igualtat vers les 
empreses de fora

Es comenta que la lluita contra 
l’intrusisme no implica la defensa del 
p r o t e c c i o n i s m e , j a q u e s e r i a 
contradictori amb la defensa que la CEA 
fa sobre la inversió estrangera. Ara bé, en 
uns moments de crisi com l’actual cal 
reactivar el mercat intern, i en 
conseqüència potenciar les empreses del 
país.

4.4.3. Qüestionari “CRòNICA 
ECONÒMICA D’ANDORRA”

Els membres de la comissió debaten 
i contesten les preguntes que la 
pub l i c a c ió “Cròn i c a E conòm ic a 
d’Andorra” ha fet arribar a la CEA. 

Com qualificaria la situació 
actual de l’economia andorrana?

La situació actual és complicada, 
encara estem immersos en una gran 
recessió. Els indicadors de que disposem 
no presenten una millora, a més sense 
unes perspectives de canvi a curt 
termini, ja que no s’han impulsat 
veritables  mesures per reactivar 
l’economia. També ens cal remarcar l’alta 
dependència que tenim dels països veïns, 
quan ells surtin  de la recessió nosaltres 
de retruc també aixecarem el cap.

Què creu que li cal al país 
p e r m i l l o r a r i e n f o r t i r 
l’economia del Principat?

El país necessita canvis estructurals, 
i mesures efectives de reactivació de 
l’economia. Considerem que hi ha 
sectors clau com el turístic, el comercial 
o el financer, que han de continuar 
exercint el paper vertebrador d’aquesta 
reactivació i que potser requereixen 
d’una atenció més gran per tal de 
mantenir-se; i al mateix  temps també ens 

cal obrir nous sectors d’activitat 
m i t j ançan t una ma jor ober tura 
econòmica. 

Tot això comporta definir un nou 
model econòmic de país, i per dur-lo a 
terme, des de la CEA, considerem que 
no serà viable sense un consens político-
social.

Quines previsions pot fer 
sobre l’estat de l’economia a 
curt i mig termini?

Les previsions no són massa 
optimistes, ja que els canvis estructurals 
requereixen el seu temps. Ara bé, cal que 
ens posen a trebal lar de forma 
immediata, ja que el nostre model 
econòmic, pel que fa alguns sectors 
tradicionals, ja s’ha esgotat, i si no ens 
posem a treballar tots plegats difícilment 
sortirem de la situació prou ben 
reforçats.

A curt termini i paral·lelament al 
treball de definició de model econòmic, 
creiem que s’han de fer actuacions 
concretes que permetin reactivar 
l’economia, així com estudiar amb cura 
totes les noves possibilitats d’obertura i 
creació de nous sectors.

Pensa que una fiscalitat 
directa solucionaria alguns dels 
problemes econòmics que es 
donen?

El que creiem es que necessitem un 
model fiscal homologable amb Europa, 
m é s j u s t i r e l a c i o n a t a m b l a 
productivitat, és a dir, amb els beneficis 
de les empreses.

Cal ser  molt prudents en aquest 
aspecte, la pressió fiscal que pugui 
representar aquest nou model fiscal no 
ha de perjudicar en cap moment la 
compet i t i v i t a t de l e s empreses 
andorranes sinó tot el contrari ha de 
servir per reforçar-la.

Pensa que s’han comès 
errades en la política econòmica 
duta a terme fins ara?

No sé si parlaria d’errades, però ha 
estat una política basada en un moment 
econòmic en continu creixement  i s’ha 
viscut al marge del que alguns estudis 
econòmics ja auguraven sobre la situació 
econòmica que ara estem vivint.

Així mateix, les discrepàncies entre 
els diferents Grups Parlamentaris i en el 
sí dels mateixos Grups de la legislatura 
passada no van propiciat el consens 
necessari per tal de preveure com 
afrontar la situació actual.

Hi ha moments i temes que 
requereixen deixar de banda els 
interessos particulars per anar cap als 
interessos generals de país. 

Creu que la nova legislació 
fiscal atraurà més inversors i 
ajudarà a diversificar l’economia 
del país?

Considerem que és una de les eines 
necessàries, però no la única. En 
necessitem d’altres, com són els 
Convenis de doble imposició i una Llei 
d’inversió estrangera que permeti una 
major obertura econòmica. 

Quins dels sectors creu que 
s’haurien d’impulsar més?

Mantenir i potenciar els sectors 
tradicionals que han estat i son el motor 
de l’economia del país, com són el 
turisme, el comerç i el financer; així com 
fer una anàlisi acurada de nous sectors, 
com poden ser els de l’àmbit de la salut, 
el benestar, la formació, etc. En tot cas 
s’ha d’apostar per nous sectors que 
resultin  competitius, amb un alt valor 
afegit, beneficiosos per l’economia 
andorrana però també pels professionals 
del país que s’hi puguin col·locar.

Creu que a l’economia del 
Principat es troben a faltar més 
emprenedors i més innovació als 
negocis?

E v i d e n t m e n t , c a l p o t e n c i a r 
polítiques que ajudin als emprenedors, 
estem en un país on un dels objectius 
dels joves és ser funcionari i aquesta 
tendència s’ha de capgirar. Cal més 
obertura econòmica, d’aquesta manera 
obrirem un ventall de possibilitats que 
farà que els emprenedors vegin Andorra 
c o m u n a p l a t a f o r m a i d e a l p e r 
desenvolupar els seus projectes i que 
serveixi com una eina d’ocupació, en 
incorporar ma d’obra qualificada com la 
que ja comencem a tenir en molts joves 
professionals del país.
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I. Fiscalitat:
Representant CEA: 

Ramon Oliva
Suplent: Jean Christophe Queyroux

II. Recursos Humans,    
Qualificacions,  Formacions i 

Plans de  Carrera
Representant CEA:   

Josep Manzano
Suplent: Peggy Cerqueda

III. Nous Mecanismes 
d’activitat Econòmica, Foment i 

Innovació 
Representant CEA:   

Montserrat Ronchera
Suplent:   Jordi Gallardo

IV. Eficiència, eficàcia 
Administrativa

Representant CEA:   
Peggy Cerqueda

Suplent: Andreu Armengol

V. Fluxos migratoris, 
Immigrants, Quotes i 

Contingents
Representant CEA:   

Josep Manzano
Suplent: Montserrat Cardelús

Abans d’assistir a les reunions de les 
taules de treball establertes per Govern, 
la Direcció de la CEA convoca les 
Comissions respectives, per tal de 
consensuar, amb els seus membres, 
l ’opinió de la CEA. En aquestes 
comi s s ions a s s i s te ixen t an t e l s 
representants com el suplents designats 
per a cada taula.

5.2. Taula de 
Desenvolupament Econòmic: 
Fiscalitat

En la Taula de Treball dedicada a la 
Fiscalitat, la CEA expressa davant els 
assistents que malgrat entén les 
motivacions de l’executiu de dur a terme 
una reforma fiscal, cal tenir present que 
alguns principis bàsics haurien de ser 
consensuats, com ara el fet que aquestes 
noves mesures han de servir al país per 
sortir de la llista de paradisos fiscals, que 
s’han de donar els ressorts necessaris 
per ajudar a la creació d’ocupació, que 
aquesta ha de ser una reforma que ens 
doti d’impostos homologables amb 
Europa- sense que això signifiqui un 
augment de la pressió fiscal que ja 

suporten els empresaris-,  i que el nou 
model hauria de significar l’eliminació de 
bona part dels impostos ja existents i la 
simplificació de la burocràcia actual.

A nivell organitzatiu i burocràtic, la 
CEA destaca entre altres coses, que s’ha 
de preveure que es puguin presentar els 
comptes d’una manera més simple, que 
cal controlar que tots els obligats 
tributaris cotitzin per així repartir la 
càrrega impositiva entre tots i que 
caldria preveure la possibilitat de fer la 
presentació de tota la documentació a 
través d’Internet.

A nivell general es demana al 
Govern:

Consensuar el marc general de la 
reforma tributària

Establir un pla macroeconòmic a 
mig termini que inclogui: els ingressos, les 
despeses corrents de totes les 
administrac ions , les invers ions i 
l’endeutament de l’estat.

S i m p l i fi c a r e l s t r à m i t s d e 
presentació

No posar límits a les deduccions de 
despeses o posar ajuts a les empreses 
andorranes, crèdits tous, bonificacions...

5. TAULES DE 
DESENVOLUPA
MENT 
ECONÒMIC

El 16 de juliol el president de la 
CEA, Xavier Altimir, participa en 
la primera trobada entre els 
diferents agents econòmics del 
país per tal de començar a 
treballar en els punts que més 
preocupen els empresaris i 
treballadors d’Andorra.

Es creen 5 taules de treball a les 
quals la CEA presenta un 
representant i un suplent per 
cadascuna:
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En el marc de la fiscalitat la 
Confederació Empresarial Andorrana 
considera que:

1. Sigui una reforma orientada a 
dotar-nos d’impostos homologables amb 
Europa sense un increment de la pressió 
fiscal actual.

2. Serveixi perquè Andorra deixi de 
ser considerada un paradís fiscal, és a dir, 
que les empreses andorranes puguin 
operar sense limitacions fora d’Andorra.

Necessària la signatura de convenis 
de doble imposició amb els principals 
països amb els quals operen les empreses 
andorranes.

Incorporar fórmules d’incentivació 
aplicades per altres països, (finançament, 
ajudes a l’exportació, etc.)

3 . Aque s t de senvo l upamen t 
impositiu tingui els ressorts adients per a 
ajudar a les empreses i al país a un 
desenvolupament econòmic sostenible

Incentius per a la creació d’ocupació 
i la lluitar contra l’atur.

Incentius per a la incorporació de 
joves al mercat laboral.

Incentius per afavorir l’ocupació 
dels majors de 50 anys.

Inversió en formació i reciclatge de 
treballadors i per a la integració de 
persones amb discapacitat.

I n c e n t i u s a l e s a c t u a c i o n s 
mediambientals.

4. Consensuar el marc general 
d’aquesta reforma tributària. Aquest nou 
marc tributari estatal, s’ha de coordinar 
amb el marc tributari dels Comuns i 
preveure una adaptació de la Llei de 
Finances Comunals.

5. Establir  un pla macroeconòmic a 
mig termini del país que inclogui: els 
ingressos, les despeses corrents de totes 
les administracions, les inversions i 
l’endeutament de l’estat.

6. Els nous impostos han de 
significar la eliminació d’una bona part 
dels existents, i preveure un règim 
simplificat de tributació empresarial.

7. Considerem que l’estructura de la 
Administració Públ ica (Govern i 
Comuns) s’hauria de gestionar de forma 
eficaç i eficient, optimitzant els recursos 
en funció d’un model d’estat que el país 
pugui suportar, per tal que aquest no 
suposi un increment fiscal innecessari.

5.3 Taula de 
Desenvolupament Econòmic: 
RRHH, qualificacions, 
formacions i plans de carrera

En la Taula de Treball dedicada als 
Recursos Humans, les qualificacions, les 
formacions i els plans de carrera, 
s’aborden qüestions que abasten des de 
l’inventari formatiu disponible al país, 
passant per la implantació d’un registre 
obligatori de les ofertes i demandes de 
feina a través del Servei d’Ocupació, a la 
implicació i participació de les empreses 
en la Formació Professional reglada i en 
fer un registre actualitzat de formats i en 
formació dels Universitaris, que sigui 
accessible per a les empreses, a més de 
crear un fòrum d’intercanvi laboral entre 
aquests dos col·lectius. 

1. Col·laboració i implicació 
de les empreses en la formació 
continuada i ocupacional.

La CEA ha comentat que s’està 
plantejant començar a oferir formació 
continuada teòrica/pràctica adreçada al 
teixit empresarial del país, i per això 
volem coordinar-nos amb la Cambra de 
Comerç per tal de que la nostra oferta 
formativa no se solapi amb la que 
aquesta entitat desenvolupa, de la 
mate ixa manera que també ens 
coordinaríem amb el Centre de 
Formació Professional per a les estades a 
les empreses.

Per altra banda, s’ha proposat que la 
formació s’ha de diferenciar entre:

a) Formació d’aprenentatge
És aquella en què l’empresa actua 

com a formador. En aquest sentit, la 
empresa forma un nombre de persones 
superior a les seves necessitats internes, i 
per tant posa al mercat persones 
formades.

Aquestes formacions realitzades per 
l’empresa han d’estar reconegudes per 
l’Estat, el que implica la seva homologació 
així com la necessitat de tutories i la 
verificació per part de l’Administració 
q u e s ’ e s t à d e s e n v o l u p a m e n t 
correctament. A canvi, per a l’empresa el 
període d’aprenentatge no ha de suposar 
cap cost en el cas dels aprenents que no 
romandran en plantilla i es posaran al 

mercat de treball si bé en cas que 
l’empresa els contracti aquesta haurà 
d’abonar a l’Estat el cost estimat de la 
formació. 

En  tot cas, el cost de la seguretat 
social per a les empreses durant el 
període de formació dels que es queden 
fixes en plantilla haurà de córrer 
integrament a càrrec de l’estat. Aquests 
tipus de formació s’ha proposat que sigui 
coordinada per la CEA a nivell de 
sectors, és a dir, que la Confederació 
pugui tenir un paper d’intermediació.

b) Formació en pràctiques
És aque l l a formac ió que es 

desenvolupa en un Centre reglat 
(reconegut formalment) i on cal efectuar 
pràct iques en l ’empresa , com a 
complement teòric/pràctic.

Per aquest tipus de formacions la 
CEA ha proposat poder desenvolupar 
programes formatius homogenis per 
sectors i formacions. En aquest tipus de 
f o r m a c i o n s l ’ E s t a t n o a j u d a r à 
directament ja que s’entén que les 
persones que la realitzen no estan 
remunerades, si bé caldria contemplar 
exempcions fiscals per a les empreses 
col·laboradores en funció del nombre de 
contractes en practiques signats.

c) Formació ocupacional
É s a q u e l l a f o r m a c i ó q u e 

desenvolupa una persona que per un o 
altre motiu necessita integrar-se al món 
laboral en una professió diferent a la seva 
d’origen. En aquests tipus de formacions 
l’Estat és el responsable d’atorgar 
incentius a les empreses per tal de 
promoure-les.  En aquest punt es torna a 
plantejar la proposta que sobre la 
inserció laboral ja va efectuar la CEA a 
l’anterior executiu.

2. Establir diferents models 
de documents tipus de contracte 
laboral, en funció de la modalitat 
de la relació laboral.

La CEA ha proposat que, atès que el 
teixit empresarial del país, i que el Codi 
de Relacions Laborals no ho obliga, i que 
actualment encara hi ha molts contractes 
verbals, a curt termini, s’ha de començar 
per demanar al Govern que, a través del 
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S e r v e i d ’ O c u p a c i ó o d e l 
Departament de Treball, facilitin als 
empresaris els diferents tipus de model 
de contracte de treball que contempla la 
Llei, així com un assessorament sobre 
com gestionar-los.

C o m p l e m e n t à r i a m e n t h e m 
proposat la redacció d’unes instruccions 
bàsiques amb les explicacions de cada 
tipologia de contracte. Així mateix, atès 
que és una demanda de mo l t s 
empresaris, des de la CEA ens plantegem 
començar a oferir aquest servei pels 
nostres associats fins que el Govern no 
ho desenvolupi.

3 . Esta bl i r un reg i stre 
obligatori on s’identifiquin totes 
les ofertes i demandes laborals 
del país.

Per tal de conèixer les necessitats 
formatives en funció de l’oferta laboral 
real a nivell del nostre país, podent 
programar, planificar i dur a terme les 
formacions ad-hoc, la CEA ha tornat a 
proposar, com ja va fer  a la Taula sobre 
Fluxos migratoris, immigrants, quotes i 
contingents l’obligatorietat del registre 
d’ofertes de treball al Servei d’Ocupació.

4. Participació en el Consell 
Universitari

La CEA ha demanat al Govern que 
l e s organ i t z ac ions empresar i a l s 
representatives siguin membres del 
Consell Universitari de la Ud’A, amb 
l’objectiu de tenir l’opinió del teixit 
empresarial com a agents promotors de 
l’economia del país.

5. Creació del Patronat per a 
la Formació Continuada

La CEA ha proposat la creació del 
Patronat per a la Formació Continuada, 
constituït i composat per la Universitat 
d’Andorra, el Centre de Formació 
Pro fes s iona l , l e s organ i t z ac ions 
empresarials representatives degudament 
acreditades, els sindicats representatius 
degudament acreditats, la Cambra de 
Comerç, així com aquelles empreses que 
a títol individual puguin i desitgin aportar 
re cu r so s e conòm i c s o human s 
( formadors) que contr ibuïss in a 
l’assoliment dels objectius prefixats en 
els programes formatius.

Aquest òrgan tindria cura de la 
planificació, programació i la gestió de la 
formació continuada oferint els seus 

serveis a les empreses, als professionals 
en actiu i/o als nous titulats universitaris 
o de formació professional, sempre en 
funció de les necessitats reals presents, 
així com amb la previsió necessària per a 
cobrir futurs requeriments sorgits dels 
Nous Jaciments d’Ocupació (N.J.O.) que 
la pròpia CEA ha plantejat en altres 
taules de treball de la Taula de 
Desenvolupament Econòmic, a fi i efecte 
de tractar de donar resposta a les 
ofertes i demandes futures de llocs de 
treball.

6. Per tal d’incorporar i 
atreure el talent afavorint el 
caràcter emprenedor i les 
polítiques d’innovació per fer 
créixer l’economia.

La CEA ha proposat la creació del 
“Viver” d’Empreses d’àmbit estatal 
integrant esforços de Comuns, Govern, 
Empreses i Institucions que ho desitgin. 
Aquest Viver oferiria als emprenedors 
mitjans materials i humans en el període 
inicial del llançament dels projectes 
empresarials que prèviament s’haguessin 
est imat v iab les . E l cost per a ls 
emprenedors, partint de la gratuïtat 
aniria incrementant-se per trimestres fins 
a assolir el total del cost real dels 
s e r v e i s , p a s s a n t t o t s e g u i t a 
independitzar-se amb mitjans propis o 
subcontractats al “Viver” (llevat dels 
materials) per deixar el seu lloc a un 
altre nou projecte d’emprenedoria.

Aquesta proposta, en cas de 
desenvolupar-se, portaria a la culminació 
de l’experiència de l’organisme Andorra 
Desenvolupament i Inversió (ADI) en 
aquest àmbit.

5.4. Taula de 
Desenvolupament Econòmic: 
nous mecanismes d’activitat 
econòmica, foment i innovació.

Una altra de les Taules de Treball ha 
estat dedicada als nous mecanismes 
d’activitat econòmica, foment i innovació.

En aquest sentit la CEA proposa:

Necessitat d ’enfortir el 
Ministeri d’Economia

La CEA ha proposat enfortir el 
Ministeri d’Economia, entenent que la 
branca econòmica és prou important al 

país per merèixer per si sola una 
Secretaria d’estat que hauria d’agrupar 
les competències següents:

1. Turisme
2. Comerç
3. Promoció econòmica
4. Estudis sobre desenvolupament 

de nous sectors

C r e a c i ó d e l ’ I n s t i t u t 
Nacional d’Estadística

Tenint en compte que qualsevol 
estudi de futur requereix poder comptar 
amb dades fiables i completes, la CEA ha 
proposat la potenciació del Servei 
d’Estudis convertint-lo en un Institut 
Nacional d’Estadística o en un Servei 
Central d’Estadístiques que concentri i 
gestioni totes les dades que es generen 
en l’àmbit nacional, tan públic com privat 
i, en paral·lel, que els observatoris 
temàtics previstos puguin fer-ne l’anàlisi i 
estudis necessaris de forma més 
especialitzada (Observatoris de turisme, 
de trebal l , de sa lut , de gènere , 
sociològic...)

N o u s m e c a n i s m e s d e 
promoció econòmica

La CEA ha plantejat la possibilitat de 
realitzar un Pla d’inversió tecnològica,

d’acord amb les premisses bàsiques 
següents:

a) Que el Pla d’Inversió Tecnològica 
impliqui a la vegada un traspàs de 
cone i xemen t s de l e s empre se s 
estrangeres que vinguin a implantar 
noves tecnologies a Andorra a les 
empreses del país (traspàs de know-
how). Per exemple: el desenvolupament 
de la Llei de Signatura digital (actualment 
a tràmit parlamentari) implicarà més 
plataformes de tecnologia informàtica.

b) Mentre que no se signin 
Convenis de Doble Imposició (CDI), 
afavorir les empreses del país, i, 
possibilitar les UTE’s a nivell de prestació 
de serveis. Es considera que és una 
manera d’afavorir el traspàs de know-
how, amb tots els mecanismes legals i 
reglamentaris que se’n derivin; i 
possibilitat de crear taxes a les empreses 
estrangeres que venen a buscar socis, 
mentre no existeixin Convenis de Doble 
Imposició.
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De la mateixa manera des de la 
CEA es considera interessant introduir, 
en cada un dels grans pactes o acords 
temàtics que es puguin assolir per tal de 
millorar l’economia del país, el concepte 
de competitivitat de manera a aconseguir 
que mantenir al llarg del temps uns 
diferencials i avantatges clars en relació a 
altres països.

En relació a la concessió de 
préstecs o ajuts a les empreses que 
sembla que es voldria dur a terme des de 
govern, i sense conèixer-ne el detall, la 
CEA recomana tenir cura de realitzar 
aportacions enfocades a empreses que 
estiguin enfocades a la reconversió o a la 
consolidació, i això en els sectors 
emergents o en el camp de la innovació 
de fug int de l supor t a l s sectors 
econòmics ja saturats.

Andorra Desenvolupament i 
Inversió (ADI)

La CEA ha plantejat la necessitat de 
creació d’una Agència de Promoció 
Econòmica Nacional i aposta per enfortir 
l’ADI per a què assumeixi aquest rol. 

Es considera que ha de continuar 
sent de capital públic i privat, entenent 
que a curt termini, fins a que ADI s’hagi 
consolidat com un veritable agent de 
promoció, haurà de subsistir amb els 
recursos de l’estat, depenent del 
Ministeri d’Economia, a mig i llarg termini 
per poder estar preparats per l’obertura 
a capital privat.

Es considera que ha de ser un òrgan 
facilitador per la promoció d’inversió 
estrangera i nacional, amb tots els 
recursos i eines necessàries per tal de 
promoure inversions estrangeres i 
nacionals, així com la internacionalització 
d ’ e m p re s e s d ’ A n d o r r a , d o n a n t 
credibilitat al treball, i a la pròpia agència.

Pa rc Te c n o l ò g i c / V i v e r 
d’empreses a mida del país

La CEA ha proposat la possibilitat 
de crear un Parc Tecnològic/Viver 
d’empreses a mida del país. S’ha proposat 
fins i tot la possibilitat de poder 
disposar, com a possibles terrenys de 
propietat governamental, el de Santa 
Coloma que té 5.000 m2. S’ha comentat 
la problemàtica actual amb la delimitació 

de competències territorials, (Comuns/
Govern).

Com a possible solució a la 
delimitació de competències, i en el 
moment en què els comuns comencen a 
tractar la possibilitat de mancomunar 
serveis socials o de serveis, també es 
podr i a f e r un p l an te j ament de 
mancomunar entre comuns i govern 
accions de promoció econòmica com la 
creació de vivers d’empresa o parcs 
tecnològics arribant a definir una 
especificitat per a cada parròquia de 
manera a ev i tar les repet ic ions 
h i s tò r i que s conegude s de to t s 
(poliesportius, piscines, etc.)

Tenint en compte la lentitud dels 
processos legislatius i les necessitats 
urgents que es troben pendents de 
regulacions legals i reglamentàries, es 
proposa crear uns equips de treball 
jurídics o multidisciplinaris que puguin 
treballar en les propostes de reglaments 
o de lleis per tal d’agilitzar els canvis 
leg is lat ius que aquestes acc ions 
comporten.

Nous sectors econòmics 
emergents

La CEA ha proposat l’obertura al 
país de nous sectors econòmics 
emergents com a generadors de riquesa 
pel pams, entre els quals destaca l’àmbit 
de la salut. En  aquest sentit, calen 
actuacions específiques per autoritzar 
aquests sectors sense esperar que 
s’harmonitzin totes les lleis necessàries 
perquè això sigui possible.

La necessitat de desenvolupar 
aquests nous sectors econòmics és 
urgent per cobrir  la davallada dels 
sectors trad ic iona l s , i react ivar 
l’economia del país. En aquest sentit, s’ha 
proposat fer un treball de camp per tal 
d’analitzar els avantatges competitius que 
Andorra pot oferir.

Desenvolupament de zones 
comercials a Andorra

La CEA ha proposat treballar, 
conjuntament amb els representants del 
sector comercial del país, en el projecte 
per al desenvolupament de zones 
comercials a Andorra amb l’objectiu de 
diversificar l’oferta comercial potenciant 
zones especifiques.

Externalització de serveis
La CEA ha proposat iniciar un 

procés d’externalització de determinats 
serveis públics que es podrien oferir des 
de l’àmbit privat, optimitzant així els 
recursos de l’administració al mateix 
t emps que permet r i a reac t i v a r 
l’economia en determinats serveis que 
les empreses del país podrien oferir.

Altres temes
La CEA ha recordat dos temes que 

s’havien comentat fa uns anys com a 
activitats interessants per l’economia 
andorrana per veure en quina fase es 
troben:

La possibi l i tat de matricular 
embarcacions recreatives a Andorra

L’ a c o l l i m e n t d ’ u n Tr i b u n a l 
d’arbitratge Internacional

5.5. Taula de 
Desenvolupament Econòmic: 
l’eficiència i l’eficàcia 
administrativa

En el marc de la Taula de Treball 
destinada a tractar l’eficiència i l’eficàcia 
administrativa,  la CEA  considera que la 
gestió del Govern va lligada a l’aplicació 
d’un marc legal que s’ha de revisar i 
actualitzar. 

És important que l’administració 
passi d’un treball funcional estructurat 
per Departaments, a realitzar un 
redisseny per processos. En aquest sentit 
el que es pretén és una optimització de 
l a g e s t i ó i d e l s r e c u r s o s d e 
l’administració.

La CEA ha proposat un conjunt de 
blocs que considera imprescindibles i 
estretament lligats a la eficiència i a la 
eficàcia de l’administració.

1. Marc legal
Es considera que la gestió del 

Govern va lligada a l’aplicació d’un marc 
legal que s’ha de revisar i actualitzar. 
Aquest el podem diferenciar en tres 
estadis diferents:

A) Lleis
a. Codi de l’Administració (1989)
b. Llei de la Funció Pública (2000)
c. Llei de Contractació pública 

(2000)
d. Llei General de les Finances 

Públiques (1997)
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Fent la següent reflexió; aquestes 
Lleis tenen, com a mínim, més de 10 
anys. Considerem que la situació actual 
ha canviat. Si el Consell General ha 
aprovat recentment una actualització del 
marc legal laboral, que afecta al sector 
privat: 

Perquè no es fa el mateix en el 
sector públic?

B) Reglaments
Cal també la revisió i actualització, si 

s’escau, de tota la reglamentació que se’n 
deriva d’aquest marc legislatiu, que 
representa la par t operat iva de 
l’Administració.

C) Processos
És important que l’Administració 

passi d’un treball funcional estructurat 
per Departaments, a realitzar un 
redisseny per processos. En aquest sentit 
el que es pretén és una optimització de 
l a g e s t i ó i d e l s r e c u r s o s d e 
l’Administració.

2. Pel que fa a la EFICÀCIA 
la CEA ha proposat:

1. Recaptació
Treballar per lluitar contra el frau 

tant pel que fa a l’economia submergida 
com fiscal.

2. Tràmits / Processos
Fer una revisió del Servei de Tràmits 

de Govern, datat de l’any 1999, així com 
en el redisseny de processos vinculats a 
través de l’e-administració.

3. Silenci Administratiu
La CEA ha proposat instaurar el 

si lenci administratiu positiu a la 
finalització dels terminis.

3 . P e l q u e f a a l a 
EFICIÈNCIA la CEA ha proposat:

1. Mobilitat funcional dels 
funcionaris

Analitzar llocs de treball sobrants 
per cobrir-los en d’altres necessitats; per 
exemple, en l’eficàcia en la recaptació.

2. Congelació del nombre de 
funcionaris

És evident que, comparativament 
amb d’altres països, l’Administració 
andorrana està sobredimensionada.

3. Mancomunar serveis entre 
les diferents Administracions, ja 
siguin públiques o parapúbliques.

És una necessitat treballar en aquest 
sen t i t , doncs a i xò compor tar i a 
optimització de recursos en diferents 
àmbits dels serveis que presten. Per 
exemple: Central de Compres.

4. Burocràcia Administrativa
S’ha de treballar per reduir la 

excessiva burocràcia administrativa, com 
són en les obertures de comerç, 
societats, immigració, etc.

En  aquest sentit altres Taules de 
Treball ja ho estan tractant, per tant cal 
evitar la duplicitat dels temes de les 
diferents taules creades. (Ex. Taula de 
l’agilització i simplificació dels tràmits de 
Comerç, Taula de Desenvolupament 
Econòmic: “Fluxos migratoris, quotes,...”)

5. Gestor Únic
La CEA incideix que és benvinguda 

la iniciativa de realització d’un gestor 
únic, proposada pel Govern matisant 
però, que no passi per una nova funció 
amb més funcionaris, sinó reestructurant 
l’actual.

6. Pla de viabilitat de les                      
finances públiques

La CEA ha plantejat que, en aquesta 
Taula o en la que es consideri 
convenient, caldria també abordar 
problemes de fons com un Pla de 
viabilitat de les finances públiques, donat 
que el finançament d’aquesta prové dels 
tributs que, entre altres, les empreses 
han de pagar.

La CEA argumenta que en una taula 
anomenada d’eficiència i eficàcia 
Administrativa no hi podem obviar altres 
aspectes estructurals, com la congelació 
del nombre de funcionaris, la reubicació 
de funcionaris als nous requeriments, 
millora en la recaptació, lluita economia 
submergida, no prescripció de deutes, 
etc . L’experiència empresarial en 
reajustaments també pot aportar valor a 
la Taula.

5.6. Taula de 
Desenvolupament Econòmic: 
Fluxos migratoris, Immigrants, 
Quotes i Contingents

Els fluxos migratoris, les quotes i els 
contingents de treballadors són una 
preocupació recurrent de molts 
empresaris. En les reunions de la Taula de 
Desenvolupament Econòmic, la CEA ha 

fet una especial incidència en la 
necess itat d ’ag i l i tzar e ls tràmits 
administratius per a l’atorgament de 
permisos de treball.

La CEA ha aportat a les reunions un 
document de reorganització del Servei 
d’Ocupació, que ja va ser presentat per la 
Confederació en l’anterior legislatura.

A i x í m a t e i x , h a p r o p o s a t 
l’obligatorietat del registre de les ofertes 
de treball per part de les empreses, per 
tal d’obtenir la informació real , 
permanentment actualitzada, de les 
necessitats de força de treball; podent 
així canalitzar treballadors en atur 
registrats cap el seu reciclatge i la seva 
ocupació activa.

Introducció d’un nou sistema de 
quota oberta, permanent, a demanda 
individualitzada per treballadors fixos.

La CEA ha proposat la modalitat de 
l a Q u o t a o b e r t a , p e r m a n e n t i 
individualitzada amb la formula ja 
detallada verbalment i per escrit que es 
basa amb la potenciació del Servei 
d’Ocupació i l’obligatorietat de registre 
d’ofertes de treball per part dels 
empresaris i la concessió de quota 
automàtica si el Servei d’Ocupació no 
aporta candidats amb perfil adequat i 
registrats per ell mateix.

Així mateix, ha comentat la 
continuïtat de la fórmula de les Quotes 
per temporers, millorant-la en la seva 
funcionalitat, com ara poder preparar la 
documentació amb antelació,  sobretot 
per a les persones que ja han estat 
contractades anteriorment.

C o m a f r o n t a r l a 
c o m p e t è n c i a d e s l l e i a l i 
l’intrusisme laboral.

La CEA ha proposat, un cop més, 
l’obligatorietat que si un treballador obté 
un permís de treball i sojorn via quota 
d’Immigració mitjançant un contracte de 
Treball en una determinada empresa, en 
cas que el treballador marxi a una nova 
empresa abans dels sis mesos del primer 
contracte, la segona empresa hagi de 
tornar a pagar el permís de treball al 
Servei d’Ocupació i aquest reemborsi a 
la primera empresa l’import del permís, 
així com la restitució de la quota 
consumida inicialment.
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Referent a l’ intrusisme es proposa 
legislar o reglamentar l’obligatorietat que 
les empreses estrangeres no radicades al 
país que realitzin treballs que ocupin 
treballadors en un nombre significatiu, 
hagin de contractar un percentatge fix 
d’assalariats residents a Andorra, pagant, 
suplementàriament un cànon per cada 
treballador no resident que ocupin.

Com facilitat i agilitzar els 
processos i tràmits de les 
sol·licituds d’Immigració

La CEA ha proposat que per als 
“treballadors comunitaris” les revisions 
mèdiques puguin venir realitzades 
d’origen, escurçant-se així el període de 
tràmits pràcticament a la meitat (3 dies).

Així mateix, ha comentat la 
continuïtat de la fórmula de les Quotes 
per temporers, millorant-la en la seva 
funcionalitat. 

En  referència a la C.S.I. (Classificació 
Salarial d’Immigració) la CEA ha proposat 
la seva eliminació.

Com potenciar les polítiques 
actives prioritzant les persones 
inscrites al Servei d’Ocupació 
mitjançant la formació de 
qualitat

La CEA considera que això s’ha de 
fer mitjançant la incentivació dels 
empresaris a través de les deduccions 
fiscals (cal aprofitar ara que estan a 
tràmit les lleis fiscals), així com amb 
bonificacions a la CASS, i també amb la 
promoció dels jaciments d’ocupació 
futurs.

Com incorporar i atreure el 
talent afavorint el caràcter 
emprenedor i les polítiques 
d’innovació per fer créixer 
l’economia

Pel que fa aquest punt es considera 
que cal tractar:

a. Responsabilitat de les Empreses. 
Professionalització de la gestió 
d’empreses.

b. Formació. Ampliar les formacions 
i que siguin de més qualificació al país, 
això a través de la Universitat 
d’Andorra (UdA)

c. Premi Innovadors. Continuïtat del 
premi Innovadors, ja que així es facilita 
la creació de noves empreses, 
sobretot, per als joves emprenedors.

d. Tràmits. Agilització dels tràmits 
per a l’obertura de noves empreses. 
(Aquest punt ja s’està tractant en la 
Taula de Turisme i Comerç de 
Govern, concretament en la taula de 
treball d’Agilització i Simplificació dels 
tràmits de comerç.)
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Instaurar procediments on-line per 
a la sol·licitud de reserva de nom     
comercial i denominació social per poder 
agilitzar aquest tràmit. 

Lligar el sistema d’inici immediat de 
les activitats amb la CASS, per tal de 
poder donar d’alta els treballadors de 
forma immediata.

P r e v e u r e e l t e m a d e l a 
responsabilitat dels declarants i del 
Govern en el període des de l’inici de les 
activitats als controls a posteriori, per 
part de l’administració.

Reduir els terminis en que els 
diferents Departaments de Govern han 
de fer els respectius informes.

Crear la figura del canvi de titular, 
que hauria de ser un tràmit immediat, 
a t è s q u e e l c o m e r ç j a g a u d i a 
d’autorització i havia superat els 
controls.

També es comenta que el fet de 
deure taxes no ha d’impedir poder donar 
de baixa els comerços.

Tractar amb la Batllia el tema dels 
embargaments de comerços, que 
perjudica als propietaris dels locals i a 
futurs arrendataris dels mateixos.

S’ha abordat el conflicte que han 
generat els nous horaris comercials, i en 

aquest sentit, la CEA considera que cada 
empre s a h a d ’ e xe rc i r l l i b e r t a t 
d’obertura, d’acord amb les seves 
polítiques d’empresa, sempre tenint en 
compte, com no pot ser d’una altra 
manera, els temps de descans i els drets 
laborals dels seus treballadors.

En  el decurs d’aquestes trobades 
també es va parlar  de l’observatori 
Turístic, un servei que ha de donar més 
dades que les actuals i en què tothom hi 
ha de poder participar, oferint dades més 
precises 

La Taula de Treball també ha 
analitzat aquests darrers mesos  la 
incidència de la Grip A, les diferents 
campanyes de Comerç, la situació dels 
allotjaments turístics i del turisme Rural.

La primera Taula de Comerç i 
Turisme d’aquest any ha servit a més, per 
iniciar l’elaboració del Pla d’accions i 
objectius turístics pel 2010. 

Així, en matèria comercial, està 
previst fer campanyes sobre consum i 
arbitratge, una pàgina web de comerç, i la 
modificació de la llei de protecció del 
consumidor.  A nivell de turisme, durant 
el 2010 l’observatori del turisme ha de 
veure la llum, s’impulsarà una modificació 
legislativa en l’àmbit del turisme rural, 
s’avançarà en la classificació hotelera i es 

potenciarà la promoció conjunta 
d'Andorra, així com la marca Pirineus. 
També es potenciaran accions concretes 
en relació amb l’estació d’autobusos, 
l’estació de tren de l'Ospitalet i 
l’aeroport d'Alguaire.

Pel que fa al mercat anglès, la 
intenció és tancar un contracte per 
arribar als 50.000 turistes en tres anys, a 
través d’una fórmula incremental.

Durant aquest 2010 està previst 
modificar els esforços econòmics que es 
destinen a cada mercat turístic. En aquest 
sentit, es rebaixarà l’aportació que es 
destina als mercats de proximitat 
(espanyol i francès) per tal de potenciar 
altres mercats com el rus, ja que aquesta 
temporada s’està notant un gran 
increment i que aquest tipus de turistes 
marxen satisfets i fan estades llargues de 
més d’una setmana. 

A més, sembla que l’obertura de 
l’aeroport d'Alguaire també obre noves 
oportunitats, com és el cas del turista 
alemany, que pot venir amb els vols a 
Frankfurt previstos a partir de l’abril

Aquesta temporada, a més, també 
s’han vist visitants de destins que fins ara 
no existien, com Dinamarca i Finlàndia.

6. TAULA DE TURISME I 
COMERÇ

LA CEA també pren part activa en la taula 
general i les subcomissions que es deriven de 
la Taula de Turisme i Comerç, on s’han tractat 
temes cabdals com la necessitat de simplificar 
i agilitzar els tràmits de comerç, amb 
propostes com ara: 
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El President posa en coneixement 
dels membres de la CEA la situació del 
fons de pensions a mes de febrer de 
2009, i comenta que la CASS compta 
amb  Jordi Fabregat, Ricardo Conde i 
Àlex Palet com a assessors per a la 
gestió dels fons.  Un assessorament que 
ha hores d’ara està donant bons resultats 
econòmics.

Així mateix, el President comenta 
les dades del nombre d’assalariats, que 
passen de 45.891 de març 2007 a 43.605 
a març 2009, és a dir, 2.000 assalariats 
menys en 2 anys.

El President de la CEA Xavier 
Altimir lliura a la Junta Directiva 
l’informe de la CASS titulat “Seguiment 
Gestions Tècniques,” un comparatiu del 
1er. trimestre dels anys 2007, 2008 i 
2009, en que s’inclou el dibuix  de la 
població activa i passiva del país.

A l g u n e s d ’ a q u e s t e s d a d e s 
estadístiques estan disponibles.

             

              Cliqueu Aquí 

Pel que fa als beneficiaris es passa 
de 16.552 a març 2007 a 17.351 a març 
2009. 

El President assisteix a les reunions 
periòdiques del Consell d’Administració 
de la CASS. 

Els temes més rellevants són:

Proposta d’adjudicació dels treballs 
de construcció del nou edifici per a 
l’ampliació de la seu social de l’edifici de 
la CASS

Presentació de la situació dels fons 
al mes de maig de 2009

Informe de conclusions del Congrés 
European Pensions & Investments 
Summit 2009 (Montreaux, 18-20 de maig 
2009)

Estadístiques, així com noves 
directives d’actuació per millorar 
l’eficiència i l’eficàcia en els aturs de 
treball 

Aprovació de l’Avantprojecte de 
Llei de pressupost de la CASS pel 2010

Situació dels fons de reserves al 
mes de juliol de 2009

Xavier Altimir assisteix també a la 
xerrada informativa sobre la nova Llei de 
la Seguretat Social organitzada per la 
Cambra de Comerç amb la col·laboració 
de la CASS.

Una sessió que a parer de la 
parapública responia al gran nombre de 
consultes per part d’empresaris i 
p a r t i c u l a r s i n t e re s s a t s p e r l e s 
modificacions que suposava l’entrada en 
vigor del nou text.

La conferència va anar a càrrec de la 
directora de la CASS, Joaquima Sol, i del 
personal tècnic de la CASS, i les 
preguntes van anar dirigides a qüestions 
com les pensions de jubilació i les 
diferents tipologies de cotització.

7. LA CEA EN EL 
CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE 
LA CASS

De de les passades eleccins al Consell 
d’Administració de la Caixa Andorrana de la 
Seguretat Social (CASS), la CEA pren part 
activa en les decisions i ropostes que afecten 
els empresaris andorrans.
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8.1. Branca Joves Empresaris 
de la CEA

El President comenta la conversa 
que va mantenir amb el President de 
JEUNE (Jeunes Entrepeneurs de l’Union 
Européene), Eduard Royo, i es valora la 
importància d’impulsar, des de la 
Confederació, la implicació del jove 
empresariat del país amb la creació d’una 
branca especifica vinculada a la CEA.

La Junta Directiva considera aquesta 
iniciativa molt interessant i acorda la 
posada en funcionament d’aquesta nova 
branca de “Joves Empresaris”.

Així mateix, el President comenta 
que ja s’han fet contactes amb joves 
empresaris per tal de que siguin els 
impulsors reals del projecte.


8.2. Acord de col·laboració 

CEA-SUMMIT
La CEA i l ’ADI cons ideren 

interessant per a totes dues bandes 
l’establiment d’una cooperació entre les 
dues entitats, que queda establerta per 
tres anys en aquests termes:

Beneficis per a la CEA
1. Inclusió de la imatge corporativa 

de la CEA en tant que col·laboradora del 
SUMMIT en tot el material de promoció.

2. Descompte especial del 35% 
sobre el preu oficial d’inscripció per a 
totes les empreses andorranes que 
s’inscriguin a la seu de la CEA.

3. Dues entrades gratuïtes pel 
President i la Direcció de la CEA.

4. Presència de la CEA en la 
realització d’actes de comunicació del 
SUMMIT a Andorra.

         Facilitats pels Socis 
  Aquí

Contribució de la CEA
1. Recomanació del SUMMIT als 

membres de la CEA.
2. Facilitar contactes de patronals 

internacionals per donar a conèixer el 
SUMMIT.

3. Participació de l’ADI, si s’escau, en 
les Comissions de la CEA que s’acordin 
oportunes, amb l’objectiu de presentar el 
SUMMIT i de recollir les opinions i 
recomanacions dels socis.

El dia 10 de juny el President i la 
Directora es van reunir amb el Director 
General d’ADI, Pierre-Olivier Davasse, i 
la responsable del SUMMIT, Ylenia Díaz, 
per tal de preparar l’organització de la 
roda de premsa en la qual es presentava 

l’acord de col·laboració CEA-SUMMIT, 
aprovat en la darrera Junta Directiva del 
20 de maig de 2009.

El conseller delegat del SUMMIT, 
Jordi Robert i Ylènia Diaz, responsable 
del SUMMIT, tots dos de l’entitat 
Andorra Desenvolupament i Inversió 
(ADI) presenten les grans línies del IV 
SUMMIT que sota el títol “Reactivar la 
economia europea: com, quan i quines 
prioritats?” es celebrava els 19 i 20 de 
novembre de 2009.

Així mateix, explica que el SUMMIT 
d’aquest any, a petició del Govern, s’han 
introduït temes que són més propers al 
teixit empresarial del país, tal i com 
demanava reiteradament la CEA.

En absència del President, la 
Direcció va assistir  el 15 de setembre, en 
representació de la CEA, a la roda de 
premsa que des de l’organització del 
SUMMIT es va celebrar al Centre de 
Congressos d’Andorra la Vella.

La presentació va ser presidida pel 
Ministre d’Economia i Finances, Pere 
López, amb l’assistència, també, de Jordi 
Robert, en qualitat de representant 
d’ADI i del President Executiu de BES La 
Salle,  Ramon Ollé.

8. PROPOSTES I 
COL·LABORACIONS

La CEA col·labora regularment amb altres 
entitats i institucions.

Aquest es un resum de les principals 
activitats impulsades des de la Confederació 
Empresarial Andorrana, tant a títol individual 
com en col·laboració amb altres entitats.
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L’objectiu de la roda de premsa era 
la presentació del programa i dels 
p o n e n t s d e l S U M M I T 2 0 0 9 , i 
concretament per part de la CEA, 
explicar l’acord de col·laboració que es 
va signar amb l’ADI (SUMMIT) 

El President i la Directora van 
assistir els dies 19 i 20 de novembre a la 
“IV Cimera sobre el futur d’Europa”. 

8 .3 . Co l · l a borac ió a mb 
l’ambaixada de Portugal

Amb la voluntat d’impulsar les 
relacions comercials entre Andorra i 
Portugal l’ambaixador Portuguès a 
Andorra Mário Damas Nunes es troba a 
finals d’abril amb el president i directora 
de la CEA.

L’ambaixador proposa intercanvis 
entre els empresaris andorrans i els 
por tuguesos, amb el suport del 
responsable que tenen a l’oficina de 
Madrid de l’AISEP (Agència per a la 
internacionalització d’empreses) per a fer 
una mostra de Portugal, amb suport 
multimèdia que pogués interessar a tots 
els sectors empresarials.

Els objectius d’aquesta entitat són:
- Captar inversió estrangera
- Donar suport als empresaris 

portuguesos per a l’exportació.

El 19 d’agost L’ambaixador de 
Portugal, va convocar a la Confederació 
Empresarial Andorrana (CEA) i a la 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 
d’Andorra per tal de copsar la seva 
opinió per l’organització de la jornada de 
promoció de Portugal a Andorra prevista 
pel 27 d’agost de 2009.

S’avança que l’acte anirà a càrrec del 
director de l’oficina de Madrid de la 
“Agencia para la Inversión y el Comercio 
Externo de Portugal”, Pedro Abreu, 
(AICEP).

L’ambaixador també va demanar la 
col·laboració de la CEA en la logística de 
l ’ a c t e . L a C E A e s v a m o s t r a r 
col·laboradora amb l’ambaixada. 

Finalment, el dia 25 d’agost, el 
President va assistir juntament amb 
l’ambaixador de Portugal a Andorra 
Mário Damas Nunes, i el President de la 
Cambra de Comerç, Industria i Serveis 
d’Andorra, Marc Pantebre, a la roda de 
premsa en motiu de la presentació de 

“La Jornada de Promoció Econòmica de 
Portugal a Andorra” que va organitzar 
l ’ ambaixada de Por tuga l amb la 
col·laboració de la Confederació 
Empresarial Andorrana i la Cambra de 
Comerç, Industria i Serveis d’Andorra.

Tal i com estava previst, el 27 
d’agost, el President i la Directora van 
assistir a la “Jornada de Promoció 
econòmica de Portugal a Andorra” 
organitzada amb la col·laboració de la 
CEA i la de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra.

         Més informació Aquí

A l’acte hi eren presents empresaris 
andorrans i una representació del 
col·lectiu  d’empresaris portuguesos 
(CEPA).

Un cop acabada la jornada la CEA 
va ser convidada per l’ambaixador a un 
dinar, conjuntament amb la Cambra de 
Comerç, la CEPA i el director de l’oficina 
de Madrid de la “Agencia para la 
Inversión y el Comercio Externo de 
Portugal”, Pedro Abreu, (AICEP) per tal 
d’acabar d’intercanviar impressions.

8.4. Altres associacions: La 
CEPA 

Des de la CEA s ’estudia la 
conveniència de mantenir una trobada 
amb el Club d’Empresaris Portuguesos 
d’Andorra (CEPA) per a la seva afiliació i 
amb la voluntat de fer una aproximació 
gradual se’ls vol convidar a participar a la 
Junta Directiva durant un temps, per tal 
que puguin  veure de primera mà les 
tasques que la CEA du a terme.

En aquest sentit es compta amb el 
suport de l’ambaixador portuguès a 
Andorra, Mário Damas Nunes, que fa 
d’intermediari.

El dia 15 de maig es feia una primera 
trobada amb els membres del CEPA, amb 
l’objectiu de presentar-los la CEA, així 
com fer-los l’oferta d’assistència, durant 
uns mesos, a les reunions de la Junta.

A la reunió hi varen assistir la 
presidenta de la CEPA, Patrícia Bragança i 
Nuno Ribeiro. La CEPA més enllà de 
l’àmbit empresarial, és també una mena 
de club de caire social, on es tracten tots 
els temes d’interès pel col·lectiu 
portuguès.

La CEA els va proposar que seria 
interessant que el col·lectiu d’empresaris 
que conformen la CEPA s’anessin 
integrant en les diferents associacions 
sectorials.

La CEPA va compartir els objectius 
de la CEA, i va estar d’acord en poder 
anar-se integrant en les associacions 
sectorials però mantenint el Club, doncs 
aquest té finalitats socials més enllà dels 
objectius sectorials.

També es va acordar que la 
presidenta de la CEPA, Patrícia Bragança 
assistís, per primera vegada, a la Junta 
Directiva del 20 de maig.

8 . 5 . P ro j e c t e a e ro p o rt 
d’Alguaire 

S’informa de la visita de la Sra. Olga 
Fransi i del Sr. Albert Vila acompanyats 
per un empresari andorrà en referència a 
la informació que ens van fer arribar 
sobre l’aeroport d’Alguaire.

L’objectiu de la reunió amb la CEA 
era presentar-nos el projecte de 
l’aeroport, per tal de trobar un grup 
consolidat d’empresaris andorrans que 
en volgués la concessió. Així mateix, 
volien saber quina era la posició de la 
Con federac ió re spec te aques t a 
infraestructura com a aeroport de 
referència per Andorra.

Desprès de les reflexions de la Junta 
Directiva, s’acorda que la posició de la 
CEA sigui la de defensar la necessitat 
d’una infraestructura aeroportuària, 
sempre i quan compleixi els següents 
requisits:

Que tingui una ubicació pròxima a 
Andorra

Que estigui ben comunicada
Que sigui la més operativa

S’acorda enviar el dossier intitulat 
“Avaluació de l’impacte econòmic i 
empresarial de l’aeroport d’Alguaire” a 
tots els Associats, per si és del seu 
interès.

Així mateix, en data 18 d’agost 
varem rebre una carta del Ministre 
d’Economia i Finances, Pere López, 
convidant-nos a una reunió pel dia 27 
d’agost, amb l’objectiu de conèixer els 
nostres comentaris i suggeriments sobre 
l’aeroport d’Alguaire.
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A la reunió hi van assistir totes les 
entitats i/o Associacions que formen part 
de la Taula de Turisme i Comerç, moltes 
d’elles membres de la CEA.

Els assistents van exposar els seus 
comentaris i inquietuds respecte les 
reunions mantingudes amb diferents 
entitats o persones relacionades amb 
l’aeroport d’Alguaire.

Des de la CEA es va comentar la 
reunió mantinguda amb Olga Fransi, així 
com els acords presos, per la Junta 
Directiva del proppassat 22 de juliol, 
respecte aquest tema.

S’avança que la propera Taula de 
Turisme i Comerç es faria el proper 17 
de setembre.

El Govern va comentar que 
l’objectiu de la reunió era copsar  si, per 
part dels assistents, era convenient donar 
passes per promoure la participació 
d’Andorra amb aquest aeroport. Es va 
comentar la necessitat que aquest 
projecte tingui implicació econòmica 
pública i privada.

En general els assistents van 
coincidir en la necessitat de tenir un 
aeroport de referència cap a Andorra, 
però que a part del d’Alguaire hi ha 
altres alternatives que el Govern ha 
d’explorar.

8.6. Conferència “Estades 
formatives en l’empresa”

El dia 18 de novembre es va 
celebrar una reunió de treball de la 
Direcció amb la Sra. Anna Magallon, 
Directora del Centre de Formació 
Professional del Govern d’Andorra, amb 
l’objectiu d’organitzar una xerrada a la 
CEA per tractar sobre   “Les estades 
formatives en l’empresa, el que permet el 
vincle real en un entorn professional i 
laboral.

El Centre de Formació Professional 
ofereix dos nivells de formació: el 
Diploma d’ensenyament Professional  
(DEP) i el Batxillerat Professional (BP).

El DEP i el BP conformen un únic 
cicle formatiu. Els dos consten d’una 
formació al Centre de Formació 
Professional i d’unes estades de formació 
a l’empresa. Per tal de garantir  els 
períodes d’estades formatives necessiten 
la col·laboració de diferents empreses, 

entre elles les privades, dels sectors 
lligats amb les formacions que ofereixen.

Per aquest motiu, i amb l’objectiu de 
que el teixit empresarial, que conforme la 
Con federac ió , conegués l ’ a b a s t 
d’aquestes estades formatives, i pogués 
aportar noves necessitats formatives de 
les seves empreses, el dia 2 de desembre 
va tenir lloc a les dependències de la 
CEA, la presentació de la conferència 
“Estades Formatives en l’empresa”, a 
càrrec de la Sra. Anna Magallón, 
Directora del Centre de Formació 
Professional, acompanyada pel Sr. Josep 
Manzano, Director de Recursos Humans 
del Grup Pyrénées que va explicar la 
seva experiència com a empresa 
col·laboradora.

8 . 7 . P r e s e n t a c i ó T h e 
Travelmixer 

The Travelmixer és una empresa de 
software adreçada al sector turístic, que 
comercialitza 3 plataformes diferents.

Entre altres ha desenvolupat 
plataformes des de les quals operen 
portals com el de l’ajuntament de 
Barcelona, el RACC, Viajes el Corte 
Inglès, Eroski, i fins a 4.000 agències de 
viatge.

S’acorda que, atenent  que Miquel 
Medina serà a Madrid el 14 de 
novembre , es reune ix i amb e l s 
representants de The Travelmixer, i 
n’informi, en la propera Junta Directiva, 
de si pot ser d’interès pels sectors 
d’Andorra.

Miquel Medina comenta que 
desprès d’assistir a Madrid, conjuntament 
amb el Director General de Grandvalira 
a la presentació del portal, considera que 
pot ser una eina interessant pel sector 
hoteler i Ski Andorra.

El President, en representació de la 
CEA, va enviar el 9 de desembre una 
carta al Ministre d’Economia i Finances 
en la qual manifestava l’interès per una 
eina d’aquestes característiques, en la 
línia del que ja es va treballar a la Taula 
de Turisme, en l’anterior legislatura, sobre 
la reorganització del sector turístic.

8.8. Projecte de Xarxa Social 
de TICALIA

El President comenta la proposta 
que ens han fet arribar l’empresa 

TICALIA, a través del soci STO, d’un 
projecte de xarxa social pel teixit 
empresarial. 

La Junta Directiva considera que 
abans d’iniciar qualsevol procés en 
aquest àmbit, cal veure quin serveis, 
d’acord amb el Pla d’Actuacions 2010, 
podem oferir als nostres socis i desprès 
analitzar els canals més adients per dur-
los a terme.

8 . 9 . L i d e r a t g e 
Transformador

El dia 2 de juliol, el consultor 
Virginio Gallardo va presentar al 
President i la Directora l ’estudi 
“Liderazgo transformador y cultura 
innovadora”. Aquest estudi té com a 
objectiu mesurar la capacitat innovadora 
de les empreses mitjançant indicadors 
que els puguin servir de guia. Amb les 
dades agregades es pot crear un informe 
de competitivitat empresarial.

Aquest estudi ha estat creat per un 
comitè acadèmic format per:

Humannova amb Virginio Gallardo 
com a coordinador del Comitè, ESADE 
(Programa Lead), l’Institut d’Empresa, la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), AEDIPE, Konsac (consultora) i 
Europainnova.

Atenent que la informació sobre les 
dades de Catalunya la gestiona la Cambra 
de Comerç de Barcelona, i que per 
obtenir el software per a la gestió de la 
informació seria millor obtenir-lo de 
Cambra a Cambra, des de la CEA es va 
considerar passar la informació a la CCIS 
d’Andorra per tal que fossin ells qui ho 
gestionessin.

El dia 6 de juliol la Direcció es va 
reunir amb el President de la Cambra de 
Comerç Marc Pantebre , la seva 
directora, Pilar Escaler i la responsable 
dels temes jurídics de l’entitat per 
traspassar el dossier i explicar l’objecte 
de l’estudi de Virgilio Gallardo.

De la reunió s’acorda que la CCIS 
mantindrà una reunió amb la Cambra de 
Comerç de Barcelona, ja prevista amb 
anterioritat per l’entitat, per tal de parlar 
d’aquest tema, i de tot allò que estant 
fent en matèria d’innovació. Informaran a 
la CEA dels resultats de la reunió.
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8 . 1 0 . P r e s e n t a c i ó 
GESCOBRO

El 26 de maig es presenta a les 
instal·lacions de la CEA l’empresa 
GESCOBRO,  membre associat de la 
CEA, amb la assistència d’una vintena de 
p e r s o n e s d e d i f e re n t s s e c t o r s 
empresarials, afiliats a la CEA, per 
informar als responsables de negocis del 
país com funciona la recuperació de 
deutes.

Tot i que els bancs són els principals 
c l ients de l ’única companyia de 
cobrament de deute al país, també hi ha 
empreses que comencen a estar 
interessades pels serveis que ofereix 
Gescobro. La companyia, que té la seu 
central a Barcelona, vol ampliar el mercat 
al Principat i per aquest motiu està fent 
una campanya per donar-se a conèixer 
entre el teixit empresarial. 

8.11. Conferència sobre 
Innovació

La Direcció - arran un acord pres 
en el si de l’Assemblea General, el qual 
incentiva les activitats promogudes per 
les entitats afiliades a la Confederació-   
presenta una proposta de conferència 
sobre temes d’innovació que sota el 
patrocini de l’empresa AVANÇA, soci de 
la CEA, es preveu desenvolupar durant el 
mes de març de 2010.

La conferència aniria a càrrec de 
Xavier Palom, professor titular d’ESADE 
durant 14 anys, així com consultor de 
diferents organismes internacionals com 
la ONU, UNCTT/GAT, entre d’altres. Així 
mateix la seva col·laboració més 
destacada ha estat la realitzada juntament 
amb el Dr. Peter F.Drucker, reconeguda 
autoritat en l’àmbit del management.

La Junta Directiva es mostra d’acord 
en la celebració de la conferència i 
s ’ a c o r d a q u e l a C o m i s s i ó d e 
Comunicació conjuntament amb el 
ponent acabin de perfilar el contingut de 
la conferència, així com el plantejament 
del treball posterior a realitzar.

8 . 1 2 . P r o p o s t a d e l a 
Universitat d’Andorra

La Universitat d’Andorra en el marc 
del programa Interreg demana la 
col·laboració de la CEA a través de la 

seva directora, Mònica Codina, per la 
seva trajectòria professional i per la 
representativitat de la Confederació 
Empresarial Andorrana,  per tal que 
participi en tant que membre del Consell 
d’Empresa, en l’elaboració d’un material 
didàctic en suport digital que inclogui les 
especificitats jurídiques, econòmiques i 
culturals de les tres regions (Andorra, 
Catalunya Nord i Catalunya).

Per a la definició dels continguts que 
han d’incloure aquests materials, així com 
la proposta de les persones que poden 
ser-ne els autors, s’ha previst la creació 
d’un Comitè Acadèmic i d’un Consell 
d’Empresa, format per dos membres 
proposats per cadascun dels socis del 
projecte. 

Es tracta d’un projecte en el qual hi 
prenen part també la Universitat de 
Girona, la Universitat de Lleida, la 
Universitat de Perpinyà Via Domitia, i la 
Xarxa Vives d’universitats.

La Junta Directiva es mostra 
favorable a la participació de Mònica 
Codina en el Consell d’Empresa. En 
aquest sentit, la Presidència i la Direcció 
proposen que, també hi pugui assistir 
Josep Manzano, atès el seu perfil 
professional.

Per tant, s’acorda demanar a la 
Universitat d’Andorra la possibilitat de 
participació de dues persones per part 
de la Confederac ió Empresar ia l 
Andorrana.

 Més informació         
  sobre 
  Interreg

 Cliqueu Aquí

8.13. Visita del President de 
la Cambra de Comerç

El dia 13 de maig, visitava les 
dependències de la CEA el nou President 
de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis d’Andorra, Marc Pantebre. En 
aquesta primera visita es van  parlar de 
multiplicar  les sinèrgies entre les dues 
entitats, així com dels objectius de 
l’organisme Andorra Desenvolupament i 
Inversió (ADI), atenent que el Consell 
d’Administració hi participen les dues 
entitats.

8.14. Reunió amb el Director 
de Protecció Civil 

El dia 5 d’octubre, el President i la 
Directora van celebrar una reunió a la 
CEA amb el Sr. Francesc Areny, i el Sr. 
Sergi Flucha de Protecció Civil i Gestió 
d’Emergències del Govern d’Andorra, 
per parlar de la Grip A.

Es va parlar de les preguntes 
generals que l’empresari s’ha de fer per 
orientar el “Pla de Contingència”, és a 
dir, informar al treballador sobre 
mesures sanitàries, protegir les persones 
més sensibles a contraure la malaltia, 
com són: dones embarassades o 
persones amb malalties cròniques.

8.15. Trobada amb el Síndic 
de Greuges de Catalunya i 
President de la Fundació Ulls del 
Món,  Rafel Ribó

El Síndic de Greuges de Catalunya i 
President de la Fundació Ulls del Món,  
Rafel Ribó es troba amb la CEA per 
demanar la seva col·laboració en ocasió 
de “La Nit dels Ulls del Món”, un sopar 
anual de sensibilització, solidaritat amb el 
projecte i presa de consciència de la 
ciutadania, previst pel 6 de novembre de 
2009.

El preu del menú del sopar és de 
600 € per persona, i s’organitzen taules 
de 10 persones.

Compta amb la participació de 
representants de diferents àmbits, 
administracions, institucions i empreses 
de Madrid, Barcelona i Bilbao.

Ulls del Món és una organització 
sense ànim de lucre que pretén 
contribuir que les persones amb 
deficiències visuals i sense recursos 
econòmics dels països pobres puguin 
rebre atenció oftalmològica de qualitat 
per part dels seus serveis locals de salut, 
així com sensibilitzar l’opinió pública del 
nostre entorn respecte a les deficiències 
en la sanitat bàsica en aquells territoris.

El principal objectiu és atendre les 
necessitats oftalmològiques i sanitàries 
en països pobres com ara el Sàhara, 
Moçambic, Bolívia, Gaza (Palestina), Mali.
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Amb aquesta finalitat la fundació 
treballa per:

Millorar la salut visual de les 
persones que viuen en aquests territoris 
desfavorits amb patologies oculars.

Formar els professionals mèdics 
locals i aportar coneixements tècnics en 
matèria oftalmològica i òptica.

Apor t a r recur sos ma ter i a l s 
( e q u i p a m e n t s i i n s t r u m e n t s ) 
d’oftalmologia i òptica als centres mèdics 
col·laboradors.

Prevenir les causes de la ceguesa 
e v i t a b l e m i t j a n ç a n t c a m p a nye s 
informatives i de promoció de la higiene.

Contribuir a la millora dels sistemes 
i procediments de sanitat ocular.

Sensibilitzar l’opinió pública del 
nostre entorn respecte a les deficiències 
en la sanitat d’aquests països.

8.16. Trobada amb el Comitè 
d’Andorra per la UNICEF

La directora executiva del Comitè 
d’Andorra per a la UNICEF, Lydia 
Magallon, proposa l’afiliació de la CEA 
com a soci corporatiu D’UNICEF.

La Junta Directiva rebutja la 
proposta per evitar greuges comparatius 
amb d’altres ONG’s, però s’aprova donar 
suport a la iniciativa adreçant la 
informació a les empreses associades per 
si és del seu interès.
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9 . 1 . Re u n i o n s a m b e l s 
candidats

9.1.1 REUNIÓ AMB EUSEBI 
NOMEN- APC-

A finals de gener de 2009 el cap de 
llista d’Andorra pel Canvi, Eusebi 
Nomen, demanava una entrevista a la 
C E A p e r p r e s e n t a r e l s s e u s 
plantejaments econòmics i fiscals com a 
candidat a les eleccions generals.

Nomen man i fe s t ava que en 
períodes de crisi no es poden posar nous 
impostos, i que per tant considerava que 
s’havia de deixar per més endavant una 
nova fiscalitat.

E l cand idat afirmava que l a 
cotització a la CASS es podria equiparar 
a un IRPF pels treballadors i a un impost 
de societats pel que fa als empresaris.

En  aquest cas només caldria canviar 
el nom de l’impost i que el recaptés el 
Govern revertint-lo després directament 
a la CASS.

Nomen considerava que un país 
com Andorra no necessita d’un IVA, i 
davant els dubtes de la CEA sobre 
l’equiparació d’aquest sistema amb 
Europa, afirmava que no hi havia d’haver 
cap problema ja que era perfectament 
compatible.

D’altra banda,  el candidat d’ApC 
proposava que l’estat es podia finançar 
generant nous mercats i permetent que 
les empreses andorranes poguessin 
operar a l’exterior sense haver de patir 
una doble fiscalitat.

9.1.2 REUNIÓ AMB VICENÇ 
MATEU  -NOU CENTRE-

El 4 de març de 2009 el cap de llista 
de Nou Centre, Vicenç Mateu, demanava 
una entrevista a la CEA per presentar els 
seus plantejaments com a candidat a les 
eleccions generals que s’havien de 
celebrar durant el mes d’abril.

Tot i que la reunió es plantejava 
com la presentació de la proposta de 
Nou Centre, va ser més un intercanvi 
d’opinions per part de tots els assistents.

9.1.3. NOVA REUNIÓ AMB 
EUSEBI NOMEN –APC-

A demanda del Cap de llista 
d’Andorra pel Canvi, Eusebi Nomen, el 9 
de març del 2009, es desenvolupava una 
trobada on Nomen va insistir en què la 
situació de les finances públiques està en 
perill, i que el comerç i el turisme estan 
en una situació de maduresa.

Considerava que cal fer una 
constitució econòmica i social i que els 
problemes que viu el país en matèria 
d’immigració i de rotació de personal els 
causen els salaris baixos.

Manifestava que el pròxim govern 
havia de ser un govern de concertació i 
així trencar amb el bipartidisme.

En quant a fiscalitat deia que una llei 
de l’IVA seria un error per un país com 
Andorra i proposava anul·lar tots els 
impostos indirectes i crear un sol impost 
directe sobre societats i activitats 
econòmiques d’un 12%.

Referent al secret bancari deia que 
s’havia d’anar cap el mateix model que té 
Suïssa i obtenir un sistema d’intercanvi 
de dades similar.

També proposava anar mes enllà 
amb la separació de poders, pel que fa a 
la justícia, a la qual cal dotar-la dels 
mitjans escaients.

Pel que fa a la funció publica -
després d’eliminar alguns càrrecs de 
poder- caldria impulsar la formació 
interna.

Els nous eixos econòmics que 
considerava que calia explotar són les 
noves tecnologies, els serveis com la 
publicitat i les societats anònimes 
esportives.

9. RELACIONS 
INSTITUCIONALS 
I POLÍTIQUES

L’any 2009 ha estat marcat per les 
Eleccions Generals celebrades a 
finals del mes d’abril.

La CEA - a l’inici de la campanya 
electoral- va organitzar una 
trobada amb tots els Caps de 
Llista per avaluar la seva particular 
percepció del futur econòmic 
d’Andorra i de les estratègies de 
futur dels diferents partits.
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9.1.4. LA CEA i els Candidats

Els cinc candidats van coincidir en 
assenyalar que l'actual model econòmic 
està esgotat i que la sortida de la 
conjuntura que ens afecta passa per 
aprofundir en les reformes, eliminar la 
doble imposició i acostar-se a Europa.

El candidat de l'Alternativa, Jaume 
Bartumeu, va tornar a parlar de la 
neces s i t a t de busca r un acord 
d’associació amb la Unió Europea mentre 
s’avança de forma decidida cap a 
l’intercanvia d’informació fiscal que 
permeti la signatura d’acords de doble 
imposició.

E l c a nd i d a t d e l a Coa l i c i ó 
Reformista (CR), Joan Gabriel, va apostar 
per l'ingrés d’Andorra a l'Espai Econòmic 
Europeu (EEE), tal i com aconsella un 
estudi recent del Ministeri d’exteriors.

El cap visible d'Andorra pel Canvi 
(ApC), Eusebi Nomen, va insistir en la 
necessitat de prioritzar els acords de 
doble imposició abans de parlar d’un 
acostament cap a Europa. Nomen a més, 
va proposar abolir els impostos 
indirectes i centrar tota la fiscalitat en la 
imposició directa. 

La candidata dels Verds, Isabel 
Lozano, va insistir que cal resoldre 

primer els problemes socials per poder 
posar després les bases de la reactivació 
econòmica. 

El candidat d'Unió Nacional de 
Progrés (UNP), Tomàs Pascual, es va 
cen t r a r en mesures concre te s , 
especialment adreçades a protegir  les 
empreses del país de l ’obertura 
econòmica.
Tots ells van apel·lar al consens – una de 
les demandes històriques de la CEA a la 
classe política del país- com un dels 
elements més importants que haurà 
d’intentar aconseguir el proper Consell 
General. 

       Les preguntes de la CEA
       Aquí 

9.2. Reunió amb el Cap de 
Govern 

Els comicis, celebrats l’abril del 
2009, van configurar un nou perfil al 
Consell General i a l’edifici administratiu. 
El 19 de juny,  el president de la CEA, 
Xavier Altimir i la Directora, Mònica 
Codina, van aprofitar per trobar-se amb 
el Cap de Govern i amb els diferents 
representants dels Grups Parlamentaris 
per posar sobre la taula les principals 

reivindicacions i preocupacions del teixit 
empresarial del país.

Els temes tractats –consensuats 
prèviament amb la Comissió de 
Desenvolupament Empresarial- parlaven 
sobretot de les principals inquietuds del 
sector empresarial a mitjans d’any. 
Preocupacions, que en la majoria de 
casos continuen sent plenament vigents.

Un d’ells, el de la racionalització de 
la despesa. La CEA creu que cal redefinir 
el model de l’estat, ja que hi ha pendents 
reformes estructurals i que cal mirar de 
prop el deute públic, i això, sense 
consens polític i la participació dels 
agents socials no serà possible. 

Jaume Bartumeu va comentar que 
tots els Ministeris estaven fent un balanç 
de la situació dels comptes actuals per 
poder prendre mesures concretes i va 
p o s a r d i v e r s o s e x e m p l e s d e 
racionalització de la despesa com la 
r e b a i x a d e l s s o u s p o l í t i c s d e 
l’administració, la reducció del nombre 
d’ambaixadors, del personal del Gabinet 
de Comunicació, entre d’altres, així com 
la suspensió d’alguns projectes de 
l’anterior Govern que no s’executaran 
pel cost que representen, com ara el 
Museu Nacional.

Sota el títol de La CEA pregunta, la 
C o n f e d e r a c i ó E m p re s a r i a l 
Andorrana va fer el 31 de març la 
seva aportació a la cursa electoral  
donant l’oportunitat als candidats 
d’exposar davant més de 400 
persones els punts bàsics del seu 
programa econòmic: el deute 
públic, el model fiscal, les relacions 
amb Europa, les mesures de 
reactivació econòmica a curt 
termini i el model econòmic de 
futur. 

Tots els candidats deien que cal 
construir una Andorra oberta i 
signar un pacte d’estat per 
posicionar-se dins la Unió Europea.
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En referència al deute públic va avançar que es vol sol·licitar finançament a la Unió Europea.

Pel que fa al consens amb els agents econòmics i socials va fer referència a la creació d’una taula de treball entre tots els agents on 
compta amb la participació i col·laboració de la CEA com un agent econòmic de referència al país. Una taula de treball que ja ha entrat 
en funcionament.

Des de la CEA també es van posar sobre la taula temes cabdals vinculats amb la fiscalitat i la imposició: com la conveniència de no 
gravar salaris, les facilitats que calen per poder captar talent i la possible imposició sobre lloguers, entre altres. 

Pel que fa als convenis de doble imposició va referir-se que Andorra havia de seguir les passes que ha fet Suïssa, signant convenis de 
forma prioritària amb França i Espanya, tal i com ja ha fet hores d’ara, després de la signatura amb França fa uns mesos, i amb Espanya l 
passat 14 de gener.

Bartumeu, va prendre nota de la proposta de la CEA sobre la consolidació dels comptes (societats holding), entenent les 
motivacions que se li van explicar i des del punt de vista impositiu,  es va parlar de no gravar els salaris, explicant al mateix temps que cal 
tenir un avantatge competitiu per captar talent. 

Pel que fa a l’IVA, Bartumeu va comentar que si els estudis demostren que amb un IVA del 4% ja és suficient per fer front a les 
necessitats de l’estat, no implantaran el 5,5% que anunciaven en el seu programa electoral. 

La CEA li va exposar també la conveniència de mancomunar serveis entre les diferents administracions per optimitzar recursos i 
costos. A la qual cosa, el Cap de Govern es va mostrar favorable.

En  referència a l’externalització de serveis, la CEA va comentar-li que si és demostra que el privat és més eficient és una bona 
solució per racionalitzar la despesa.

Bartumeu -a instàncies de la CEA -va manifestar que fer que les relacions i tràmits amb l’administrat siguin més àgils i eficients, és 
un dels principals objectius del nou Secretari d’Estat. La CEA el va felicitar per aquesta iniciativa.

En  l’àmbit del treball hi ha diferents qüestions que centren els interessos de la CEA. Temes com la reforma del servei d’ocupació, la 
captació de talent, la immigració, l’ I+D+i, la formació, així com els possibles canvis que es puguin produir en  la legislació laboral sobre la 
qual va comentar que tan sols es farien alguns petits retocs -sense precisar quins serien-.

En  aquest sentit la CEA li va fer arribar tota la informació que l’entitat ha elaborat en  els darrers anys sobre el Servei d’ocupació 
així com altres informes referents al Departament de Treball. 

D’altra banda, la CEA reclama el protagonisme que es mereix com a representant de la gran majoria d’empreses del país.
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9.3. Reunions amb els Presidents dels Grups Parlamentaris 

Les reunions de treball en l’àmbit polític es van reprendre a principis de juliol,  quan el President, Xavier Altimir i la Directora, 
Mònica Codina van desenvolupar una ronda de trobades amb els representants dels tres Grups Parlamentaris presents al Consell 
General, per tal de fer-los-hi arribar els temes que preocupen a la CEA, i que ja es van posar sobre la taula en la primera trobada amb el 
Cap de Govern, Jaume Bartumeu.

El 7 de juliol, es van reunir a Sindicatura amb el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Francesc Rodríguez Rossa.
Es van tractar tots els temes que s’havien parlat amb el Cap de Govern, havent-hi coincidència en les respostes i a més, Francesc 

Rodríguez va afegir en relació als Convenis de lliure intercanvi d’informació que, abans de final d’any, se signarien amb França, Espanya i 
amb algun altre país.

Respecte al límit de 100.000 euros inclòs a la Llei de Comptabilitat va comentar que el volen apujar, però que no se sabia fins a quin 
punt. dia 9 de juliol la CEA es va reunir amb el President del Grup Parlamentari d’Andorra pel Canvi, Eusebi Nomen Calvet i el membre 
d’ApC, Jaume Ramisa.

Pel que fa a la racionalització de la despesa ens van comentar que han efectuat una demanda d’informació de coneixement dels sous 
dels funcionaris, així com quin era l’organigrama amb l’anterior Govern i quin és amb l’actual, per poder fer una comparativa i verificar si 
hi ha optimització real de recursos o no. Ja aleshores, deien que si – al seu parer-  no hi havia una racionalització real de la despesa això 
condicionaria el seu suport als pressupostos.

La CEA va insistir  en la necessitat de fugir d’una situació de bloqueig, ja que el país no s’ho pot permetre. Des d’ApC consideren 
que ells no volen provocar cap bloqueig però que els socialdemòcrates s’estan saltant cadascun dels punts de l’acord que varen signar, 
per desprès lligar-ho amb l’amenaça d’un bloqueig per part d’ApC.
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L’endemà, es va mantenir  una reunió a Sindicatura amb el President i el Vicepresident del Grup Parlamentari de Coalició Reformista,  
Joan Gabriel Estany i Ladislau Baró Solà, respectivament.

Es van plantejar les qüestions que més preocupen a la patronal, tot i que la reunió es va centrar principalment en com s’ha de 
reconduir la situació, desprès de la Declaració de París.

Coalició Reformista ja va dir que faria consens amb els Socialdemòcrates per arribar a un acord per complir amb l’OCDE.
Per fer front a aquest acord, Coalició Reformista creu que cal tenir enllestit al setembre el tema del secret bancari, i a l’octubre/

novembre el model fiscal. 

Respecte aquest punt ja havien començat a parlar amb el PS, i pel que fa a l’IVA també coincidien en què serà inferior al 5% si els 
números demostren que així pot ser. No estaven d’acord en què la patronal digui que no a un IRPF, ja que es tracta d’una figura 
impositiva que pot tenir altres accepcions més enllà de la càrrega sobre els salaris. 

Un cop tancats els temes del secret bancari i la fiscalitat, CR deia que s’haurien de començar a negociar els Convenis de Doble 
Imposició (CDI) la durada de les quals, segons ells, pot ser d’uns 2 anys.

Pel que fa a la nova Llei de la Seguretat Social, deia que si de la seva aplicació hi ha coses que s’han de modificar perquè posen en 
perill el sistema, ho faran.

En  referència als canvis en la legislació laboral  va confirmar que no hi hauria canvis en la Llei de Seguretat i Salut en el Treball, però 
sí en el Codi de Relacions Laborals i en la Llei de Llibertat Sindical. Els canvis que s’efectuaran seran de concordança entre una llei i 
l’altra, sobretot pel que fa referència a les relacions entre els empresaris i els sindicals. 

Així mateix es va informar que calia una legislació que regulés les organitzacions empresarials, és a dir, les patronals.
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1 0 . 1 . R e l a c i o n s 
Internacionals

A l’espera de fer efectiva la 
signatura de l’acord de cooperació entre 
la CEA i la Bulgarian Industria l 
Association, la Junta Directiva de la 
Confederació Empresarial Andorrana 
signava el passat mes d’octubre amb 
aquesta entitat búlgara una carta 
d’intencions destinada a refermar el 
compromís de totes dues entitats en la 
p r o m o c i ó i l ’ e n f o r t i m e n t d e l 
desenvolupament de les relacions 
bilaterals econòmiques i comercials entre 
els dos països, així com la col•laboració 
mútua entre els seus membres.

En  aquesta carta d’intencions les 
dues entitats es comprometen a 
esforçar-se per oferir l’assistència 
necessària a l’altra part en l’organització 
de visites de negocis pels seus membres 
en els seus països respectius; cercar 
activament maneres i àrees concretes de 
cooperació per a les seves comunitats; 
bescanviar informació econòmica, 
comercial i legal, així com altra 
informació empresarial dins el marc de 
les seves respectives capacitats i 
competències; i prestar-se assistència 
mútua en matèria de cooperació regional 

i amb la Unió Europea, en projectes 
conjunts i d’integració.

L’acord, que se signarà en els 
propers mesos, té força interès pels 
empresaris andorrans que vulguin 
invertir fora, ja que Bulgària és un país 
amb moltes necessitats i s’està obrint 
lentament al mercat internacional gràcies 
a la seva adhesió l’any 2007 a la Unió 
Europea. En aquest sentit, l’experiència i 
l ’ assessorament de ls empresar i s 
andorrans pot resultar molt beneficiosa 
als búlgars per tirar endavant la seva 
economia.

A més, la CEA també ha fet un pas 
endavant amb la signatura d’un conveni 
marc de col•laboració amb la PIMEC, la 
patronal que representa les empreses i 
els autònoms de Catalunya.

El conveni marc de col•laboració es 
va signar a finals de novembre amb la 
presència dels presidents de les dues 
entitats així com la del cap de Govern, 
Jaume Bartumeu, i la del president de la 
Generalitat, José Montilla.

Aquest acord marc ofereix la 
possibilitat de treballar conjuntament en 
aspectes com la innovació, la recerca de 
n o u s m o d e l s o r g a n i t z a t i u s , l a 
internacionalització de les empreses, la 

formació, les relacions laborals, els 
estudis i la recerca econòmica.

L’acord marc té per objectiu 
desenvolupar diversos àmbits d'actuació 
conjuntament com són la innovació i la 
modernitat empresarial; les actuacions en 
relació a nous models organitzatius per 
a f avo r i r l a c o m p e t i t i v i t a t i l a 
sostenibilitat; la participació institucional 
d’ambdues patronals, tant en matèria 
d’internacionalització com en el camp de 
la representativitat, tant nacional com 
europea; la formació professional i 
contínua; el progrés empresarial i la 
cohesió social; les accions en el camp de 
les relacions laborals per compartir 
experiències i pràctiques, propostes 
conjuntes que concretin les inquietuds i 
necessitats dels col•lectius empresarials; i 
la prospecció i anàlisi de qualsevol 
proposta a les administracions i la resta 
d’agents socials.

10. RELACIONS 
EXTERIORS I CONVENIS 
INTERNACIONALS

La CEA considera que és molt important 
començar a establir vincles amb altres patronals 
d’àmbit europeu, ja que amb els llaços creats, en 
el moment que se signin els acords de doble 
imposició, els empresaris del país podran obrir-
se a la internacionalització en igualtat de 
condicions. 

En aquest sentit l’any 2009 ha estat important 
ja que en aquest període s’ha formalitzat un 
conveni marc amb la PIMEC i s’ha signat una 
carta d’intencions amb la Bulgarian Industrial 
Association.
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10.1.1. La CEA i la Bulgarian Industrial Association 

El President lliura i explica la carta d’intencions signada en la seva recent visita a Bulgària, per tal d’establir relacions amb la patronal 
búlgara

La Junta Directiva troba correcta la carta d’intencions, i acorda signar un acord de cooperació, per tal de promoure i enfortir el 
desenvolupament de les relacions bilaterals econòmiques i comercials, així com la col·laboració mútua entre els seus membres amb la 
patronal búlgara.

10.1.2. La CEA i La PIMEC

El 13 d’octubre, el President, Xavier Altimir i la Directora, Mònica Codina van assistir, a la seu de PIMEC a Barcelona, a la reunió amb 
Josep Gónzalez i Antoni Cañete, President i Secretari General, respectivament, de la PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

Amb l’objectiu de continuar amb les relacions internacionals amb patronals de altres països, la CEA considera necessari establir 
vincles amb les patronals dels estats veïns.

PIMEC és la patronal catalana de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, quines arrels les trobem l’any 1974, just quan 
podien començar a néixer les primeres patronals a Espanya. De fet, van participar en la construcció del model patronal espanyol, tal i 
com avui el coneixem.

En el marc d’aquesta trobada la CEA pretén establir  les sinèrgies necessàries amb la patronal catalana ja que, atesa la dimensió de 
les empreses que conformen la PIMEC, aquestes tenen aspectes molt similars a les que conformen la CEA. En motiu de la reunió es va 
poder constatar que, atesa l’actual conjuntura econòmica d’ambdós països, les problemàtiques que viu l’empresariat català són molt 
similars als del teixit empresarial andorrà.

Com a resultat de la reunió s’establirà un acord de col·laboració entre ambdues parts. Desprès de la reunió celebrada el dia 13 
d’octubre a les dependencies de la PIMEC a  Barcelona, amb l’objectiu d’establir sinergies entre ambdues entitats, es proposa la signatura 
d’un Acord Marc de col·laboració entre ambdues Entitats.
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D’aquesta reunió es va acordar que 
cada Entitat demanaria al seu President 
estar present en l’acte de signatura. 
PIMEC ho farà amb el President de la 
Generalitat i la CEA amb el Cap de 
Govern.

En  aquest sentit, s’informa que el 
President i la Direcció, es varen reunir el 
dia 21 d’octubre de 2009 amb el Cap de 
Govern,Jaume Bartumeu, per tractar 
d’aquest tema i exposar-li  els principals 
punts de l’acord de col·laboració amb la 
petita i mitjana empresa de Catalunya, 
PIMEC, i demanar-li la seva presència en 
l’acte de signatura.

S’explica que el Cap de Govern, va 
fer una valoració molt positiva d’aquest 
acord, i que es va mostrar disposat a ser 
present en l’acte de signatura, juntament 
amb el President de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. José Montilla. 

La Junta Directiva fa una valoració 
molt positiva de la signatura d’un Acord 
de col·laboració amb PIMEC i de la 
presència, en el mateix, del Cap de 
Govern i del President de la Generalitat.

Es fa entrega d’una còpia d’aquest 
Acord Marc als membres de la  Junta 
Directiva, per tal de que puguin fer les 
diferents apreciacions, i fer-les arribar a la 
Direcció abans del dia 27 d’octubre de 
2009.

La Junta Directiva acorda nomenar 
per a la Comissió de Seguiment de 
l’acord de col·laboració CEA-PIMEC als 
següents membres:

- Sr. Xavier Altimir Planes
- Sr. Miquel Medina Villuendas
- Sr. Josep Manzano Castellblanqué

El President de la CEA, va destacar 
la importància de l’acord que signarà 
amb PIMEC, ja que és “el primer acord 
de cooperació entre una patronal 
catalana i una patronal andorrana”; per 
aquest motiu les dues entitats volen 
donar a l ’ ac te una ressonànc ia 
institucional.

La Directora per la seva banda va 
comentar “És un acord de gran 
importància i molt interessant per a les 
empreses andorranes”.

El dia 20 de novembre va tenir lloc 
a les dependències de la CEA, l’acte de 
s i gna tura de “ l ’Acord Marc de 

col·laboració CEA- PIMEC” per part del 
President de la CEA, Xavier Altimir, i el 
President de PIMEC, Josep González, i en 
presència del Cap de Govern, Jaume 
Bar tumeu i del Pres ident de la 
Generalitat de Catalunya, José Montilla.

                            Per veure el 
   conveni

                     de col·laboració 
 amb la PIMEC, Clic Aquí

La Direcció informa que s’ha fet 
arribar aquesta documentació per correu 
electrònic, tant als membres de la Junta 
Directiva com a la resta d’associats.

10.1.3. Altres Col·laboracions 
Internacionals

A. REUNIÓ PREPARATÒRIA 
SEMINARI “ANDORRANO – 
RUS”

A mitjans de febrer i a fi de 
promoure les relacions comercials entre 
Andorra i Rússia, el Ministeri d’Afers 
Exteriors organitzava una reunió 
preparatòria, per promoure la celebració 
d’un seminari empresarial andorrano - 
rus i que comptava amb el suport de la 
Cambra de Comerç i Industria russa.

Entre altres es van posar les bases 
p e r q u è u n a m i s s i ó c o m e r c i a l 
d’empresaris russos pogués venir a 
Andorra a finals del 1er. semestre del 
2009.

Es van analitzar les oportunitats de 
negoci que els interessen, i així els 
empresaris andorrans van destacar els 
sector serveis, i de les noves tecnologies, 
i els representants russos van assenyalar 
la seva motivació pel sector de les 
infraestructures i el dels transports.

B . R E U N I Ó A M B L A 
CÁMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE HUESCA” 

El dia 16 de novembre el President 
va viatjar fins a Osca on es va reunir  amb 
el President de la Cámara de Comercio 
e Industria de Huesca, i altres membres 
destacats de l’empresariat d’Osca, com 
ara el segon Teniente de Alcalde de 
l’ajuntament de Huesca, Fernando 
Lafuente Aso, el Secretari General de la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Huesca, Ricardo Oliván Bellosta, el 
Vicepresident primer de la Pyme 
“Confederación Empresarial Oscense”, 
Salvador Cored Bergua.
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C. CONFERÈNCIA: “BULGÀRIA, UNA OPORTUNITAT DE FUTUR”

l’11 de maig se celebra a la seu de la CEA una conferència titulada” Bulgària, una oportunitat de futur” a càrrec de Manel Riera 
Cunill, un acte, que compta amb l’assistència de 20 persones, representants de diferents sectors empresarials.

Manel Riera Cunill ha estat assessor de diferents consellers de la Generalitat de Catalunya, i actualment dedica gran part de la seva 
activitat professional en assessoraments institucionals i empresarials a Bulgària.

El seu objectiu era poder presentar als empresaris andorrans les oportunitats que un país com aquest els pot oferir.

Segons les seves explicacions tots els sectors econòmics estan en creixement, a excepció de l’immobiliari, ja que s’ha tallat la 
possibilitat de la inversió estrangera en aquest àmbit.

Va parlar de noves possibilitats d’inversió en sectors com ara la construcció, els serveis tecnològics, el transport urbà, les noves 
infraestructures (com plantes incineradores, abocadors). A més, en aquest cas, ens informava, una empresa pot ser 100% estrangera, amb 
un 10% d’impost sobre els beneficis de la societat.

La conferència estava destinada exclusivament als socis de la CEA, així com als membres de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).

La Direcció informa que s’ha fet arribar aquesta documentació per correu electrònic, tant als membres de la Junta Directiva com a 
la resta d’associats.
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11.1. Actes i Conferències

“ E L R E P T E T U R Í S T I C 
D’ANDORRA”

El Centre de Congressos d'Andorra 
la Vella va ser a finals de gener l’escenari 
d’una conferència sobre turisme 
organitzada pel Partit Socialista a la qual 
hi assisteixen diversos membres de la 
Junta directiva de la CEA. 

Amb el títol 'Consolidem el 
turisme', la xerrada va voler ser una 
reflexió pública sobre la situació del 
turisme i la necessitat de reactivar-lo en 
el nostre país. El president del partit, 
Jaume Bartumeu, va presentar l’acte que 
va anar a càrrec del qui fou secretari 
general de Turisme a l’estat espanyol i 
actual vicepresident executiu del grup 
AC-Hotels, Raimon Martínez-Fraile, i 
l’actual membre de la comissió de 
Turisme espanyol, Félix Larrosa. 

R a imon Ma r t í n e z - F r a i l e , v a 
assegurar que la crisi actual pot 
transformar- se “en una oportunitat” si 
Andorra “s’obre al món” i aposta per 
“créixer en qualitat i no en quantitat”. En 
aquest sentit, va llançar la idea de “ser un 
destí visualitzat i diferenciat en l’àmbit 
mundial, posicionar-se i fer-se visible com 

a centre d’idees i de reflexió″, i va 

apostar per “fer la competència a 
Davos”.

Un altre punt que va destacar 
l’expert espanyol va ser la seguretat que 
hi ha Andorra. Per Martínez-Fraile, aquest 
és un valor afegit del turisme del 
Principat que “no s’ha promocionat 
gens”.

TROBADA DEL JEF
La direcció va assistir al seminari 

FIRST ANDORRAN BANKING DAY, 
sota el títol  “Andorra i el nou panorama 
de la banca europea” organitzat per 
l’Institut d’Estudis Jurídics Econòmics 
d’Andorra (JEF) i que va tenir lloc el dia 
6 de febrer a l’Arthotel.

En  la taula rodona van participar-hi 
la diputada al Parlament Europeu,  Sharon 
Bowles, el soci director del sector 
financer, KPMG-Espanya, Julio Álvaro 
Esteban i el Committee of European 
Banking Supervisors (Brussel·les), 
Arnoud Vossen, 

 CONFERÈNCIA: “LA 
COOPERACIÓ 
TRANSFRONTERERA”

El President de la CEA,  Xavier 
Altimir va assistir el 2 de març a la 
c o n f e r è n c i a “ L a c o o p e r a c i ó 

transfronterera”, organitzada pel 
Ministeri d’Exteriors a càrrec del 
representant de la Comissió Europea a 
França, Yves Gazzo.

Es va destacar que una vintena 
d ’empresar i s f r ancesos s ’hav ien 
interessat per desenvolupar un negoci a 
Andorra. Una delegació de la regió Midi-
Pyrénées va assistir-hi per establir 
contactes amb els actors econòmics.

Yves  Gazzo va subratllar que la 
finalitat de la visita responia a l’objectiu 
de crear oportunitats i xarxes de 
contactes, i remarcava que la fiscalitat 
d’Andorra era un pol d’atracció 
complementari, però no l’únic. I és que- 
deia- moltes empreses no s’interessen 
només pel diferencial fiscal, ja que cada 
cop més, les oportunitats estratègiques 
pesen més que les taxes.

D I N A R D E L’ O F I C I N A 
D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL – 
OIE

L’ofic ina per a la Innovac ió 
Empresarial organitzava el 4 de març una 
trobada amb els representants de 
l’oficina de Tolosa de l 'American 
Chamber of Commerce in France a la 
qual va assisitir el president de la CEA. 

11. 
REPRESENTACIÓ 
PÚBLICA

La CEA pren part activa de la vida 
pública del país.

Amb l’assistència a Jornades de 
Treball, Simpòsium, conferències i 
altres activitats vinculades a la vida  
política, social i sobretot 
empresarial d’Andorra.
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Durant la v is i ta a l país , e ls 
representants de la Cambra americana 
van conèixer les oportunitats d’inversió a 
Andorra i van trobar-se amb alguns 
empresaris andorrans. 

A més, amb l'OIE es van analitzar 
possibles sinergies de col·laboració. 

Entre les diferents propostes 
tractades, es va acordar que l'OIE faria 
una presentació d'Andorra a empresaris 
de la regió del Midi-Pyrénées, que 
organitzaria la Cambra de Comerç 
Americana a França.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“ANDORRA I EUROPA: EL 
CANVI NECESSARI” 

Davant la invitació realitzada a la 
CEA pel Partit Socialdemòcrata, el dia 18 
de maig es va assistir a la presentació del 
llibre “Andorra i Europa - El canvi 
necessari-“, que va anar a càrrec dels 
catedràtics Blanca Vilà i Joan Clavera.

De fet, el llibre està compost de dos 
informes: l’un redactat per l’experta en 
dret internacional Blanca Vilà i l’altre per 
l’expert en economia Joan Clavera, tots 
dos catedràtics de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Comentaven alguns membres de la 
Junta Directiva, que el ponent Joan 
C l a v e r a , v a e f e c t u a r a l g u n e s 
manifestacions no massa encertades 
sobre la banca andorrana, i indirectament 
sobre el país.

ROTARY CLUB
El dia 19 de maig el President de la 

CEA, va assistir com a ponent, a la reunió 
del Rotary Club.

La presentació efectuada pel Sr. 
Xavier Altimir va tractar sobre els 
aspectes rellevants de la nova Llei de la 
Seguretat Social.

Es van tractar diversos punts sobre 
la branca malaltia i jubilació; així com del 
fons de vellesa i malaltia, respectivament.

6 e s . T R O B A D E S 
CULTURALS PIRINENQUES A 
BERGA

La Societat Andorrana de Ciències 
(SAC), va convidar al President i la 
Directora, a part ic ipar amb una 
ponència, a les 6es. Trobades Culturals 
Pirinenques que es van celebrar a Berga 

el dia 24 d’octubre, a l’entorn de “Les 
crisis al Pirineu: passat, present i futur”.

Es tracta de ponències de 15 minuts 
i que després es publicaran en un volum, 
que coordina la SAC.

El President hi va participar amb la 
ponència titulada   

        
  “CRISI: “UNA OPORTUNITAT   

PER AL CANVI” .

R E U N I Ó D E L C O M I T È 
ACADÈMIC DEL PROJECTE 
CULTUR-PRO

La Direcció lliura als presents l’acta 
de la reunió del Comitè Acadèmic i el 
Consell d’Empresa de la reunió celebrada 
el dia 16 de juny de 2009, a Sant Julià de 
Vilatorta.

6è CONGRÈS MUNDIAL DE 
T U R I S M E D E N E U I 
MUNTANYA

El Sr. Medina informa que es celebra 
el 6è. Congrés Mundial de Turisme de 
Neu i Muntanya els dies 13 i 14 d’abril de 
2010, oferint als socis de la CEA un 20% 
de descompte en el preu de la inscripció 
si des de la Confederació s’adreça la 
informació a tots els afiliats.

La Junta Directiva, atès que és tracta 
d’un acte important pel sector turístic 
del país, i en conseqüència pel teixit 
empresarial, acorda interessant oferir els 
nostres serveis d’enviament a canvi 
d’aquest descompte.

CONFERÈNCIA: “Liderar en 
temps d’incertesa”

El President i la Direcció assisteix el 
2 6 d e m a i g a l a c o n f e r è n c i a 
titulada”Liderar en temps d’incertesa” a 
Càrrec de l’enginyer industrial, postgrau 
d’IESE en Direcció General i President 
de Pharos- consultoria estratègica de 
lídersamb personalitat pròpia a Espanya i 
l’amèrica Llatina, Marcos Urarte.

“ X X T R O B A D A 
EMPRESARIAL AL PIRINEU“

En absència del President, la 
Direcció va assistir els dies 4 i 5  de juny, 
a la XX Trobada Empresarial que es va 
celebrar a la Seu d’Urgell. Cal destacar la 
nombrosa assistència d’empresaris, sobre 

tot catalans, així com la qualitat dels 
ponents que varen tractar tots els 
temes. Entre aquests podem destacar:

Oriol Amat, Catedràtic d’Economia 
Financera de la Universitat Pompeu 
Fabra

Alfred Pastor, Professor d’IESE. 
Miquel Roca i Junyent, President del 

B u f e t R o c a J u n y e n t i P o n e n t 
Constitucional

Josep Maria Rosanas, Director de la 
C à t e d r a C r è d i t A n d o r r à 
d’organitzacions, Mercats i Humanisme 
d’IESE.

Xavier Sala i Martin, Catedràtic 
d’Economia a la Universitat de Columbia 

El dinar col·loqui va anar a càrrec 
de Miguel Boyer, exministre del Ministeri 
d’Economia amb el Govern de Felipe 
González.

També va haver-hi presència de 
polítics destacats com el President de la 
Generalitat de Catalunya, José Montilla, 
així com el Conseller de Governació i 
Administracions Públiques, Jordi Ausàs.

ASSEMBLEA DEL CERCLE 
D’ECONOMIA

El dia 10 de juny i per invitació del 
Cercle d’Economia el President va 
assistir a l’assemblea de l’entitat i al 
sopar posterior.

L L I U R A M E N T D E 
DIPLOMES DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

El dia 29 de juny el President, 
acompanyat de Josep Manzano varen 
assistir, en representació de la CEA a 
l’acte de lliurament dels diplomes de la 
Formac ió Pro fess iona l de l curs 
2008-2009. L’ass istència a l ’acte 
s’emmarca en l’objectiu de la nostra 
entitat d’afavorir la formació, com a eina 
imprescindible pel bon desenvolupament 
de les empreses.

2 1 è . E S M O R Z A R 
D’INNOVACIÓ 

El President i la Directora varen 
assistir el dia 2 de juliol a l’esmorzar que 
organitzà l’ADI, on el ponent va ser el 
consultor Virginio Gallardo que va oferir 
la conferència “Lideratge i Innovació: 
Claus per sortir de la crisi”, on va donar 
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implementar a l’empresa un tipus 
diferent de lideratge que fomenta la 
cultura de la innovació, entre d’altres 
aspectes, amb l’objectiu de contribuir a 
optimitzar la capacitat competitiva de 
l’empresa.

“LA NIT DE 
L’EMPRESARIAT”

El dia 3 de juliol el President, 
convidat per l’Associació d’empresaris de 
l’alt Urgell, va assistir al sopar de la “Nit 
de l’empresariat”.

 “TROBADA-DINAR 
D’ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS DELS 
PIRINEUS” A LA SEU 
D’URGELL

El dia 14 de juliol i per invitació del 
President de la  PIMEC,  Josep González, 
la CEA, representada pel President, va 
ass i s t i r a l a t robada-d inar amb 
representants de les patronals del 
Pirineu.

A part dels membres del Comitè 
Executiu de la PIMEC, els Presidents de 
les organitzacions territorials de PIMEC 
assistents van ser:

Associació d’Empresaris de l’Alt 
Urgell (AEAU)

AE Solsonès
ACEB - Berga 
TRAU - Associació Turisme Rural
ACEB – BERGA
Agrupació Alt Pirineu
Associació Comarcal d’Empresaris 

de l’Alt Urgell
Associació Multisectorial de la Baixa 

Cerdanya (AMBAC)
Assoc i ac ió de Comerc i a l s i 

Industrials del Pallars Sobirà
Grifone

La trobada es va iniciar amb la visita 
a l’empresa GRIFONE de la Seu d’Urgell. 
que es dedica a la fabr icac ió i 
comercialització de roba esportiva i de 
treball d’alta tecnologia.

Posterior al dinar, que va ser 
presidit pel President de la PIMEC, Josep 
González, es va acordar fer una nova 
trobada Barcelona.

El President de la CEA va proposar 
d’organitzar una trobada d’agrupacions 
empresarials del Pirineus a Andorra, 

iniciativa que va tenir molt bona acollida 
per part del president Josep González i 
el secretari Antoni Cañete.

Aquesta trobada, que es podria 
organitzar la primavera del 2010, 
agruparia a totes les associacions 
empresarials situades al Pirineus, País 
Basc Francès, Aquitània, Migdia-Pirineus 
(Alts Pirineus, Alta Garoina i Ariège), 
Rosselló, País Basc,  Navarra, Aragó, 
Catalunya i Andorra.

Josep González va informar que 
tenen molt avançat el principi d’acord 
que estan duent a terme PIMEC i 
Foment del Treball. 

RECEPCIÓ DE 
L’AMBAIXADA DE FRANÇA 

Per invitació de l’ambaixador de 
França Gilles Chouraqui, el President va 
assistir a la recepció en motiu de la 
celebració de la Festa Nacional de França 
del 14 juliol.

INAUGURACIÓ DEL 
CENTRE COMERCIAL “ILLA 
CARLEMANY”

El President va assistir a l’acte 
d’inauguració del nou Centre Comercial 
“Illa Carlemany”, i que va tenir lloc el dia 
16 de juliol.

P R E S E N T A C I Ó D E 
L’INFORME ECONÒMIC 2008 DE 
LA CAMBRA DE COMERÇ, 
I N D Ú S T R I A I S E R V E I S 
D’ANDORRA

El 10 de setembre el President i la 
Direcció varen assistir al Centre de 
Congressos d’Andorra la Vella a la 
presentació que, com cada any, efectua la 
Cambra de comerç, Indústria i Serveis 
sobre la situació econòmica al país.

La presentació va anar a càrrec del 
President de l’entitat, Marc Pantebre, 
acompanyat a la taula pel Cap de 
Govern, Jaume Bartumeu, que també va 
intervenir.

D I N A R - C O N F E R È N C I A 
ORGANITZAT PER ANDORRA 
D E S E N V O L U P A M E N T I 
INVERSIÓ (ADI)

En absència del President, la 
Direcció va assistir el dia 21 de 
setembre, en representació de la CEA, al 

dinar-conferència organitzat per Andorra 
Desenvolupament i Inversió (ADI), a 
càrrec de l’economista català, consultor i 
reconegut conferenciant internacional 
d’Iter Consultores, Emili Duró.

Duró va fer una xerrada sobre la 
creativitat, l’optimisme, i la gestió de la 
il·lusió com a mètode per sobreviure en 
temps de crisi.

“XIV COMITÉ SECTORIAL 
DE TURISME DE LA UNIÓN DE 
C I U D A D E S C A P I T A L E S 
IBEROAMERICANAS”

El 24 de setembre el President i la 
Direcció, convidats per Cònsol Major 
d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer, van 
assistir a l’acte inaugural del “XIV Comité 
de Turisme de la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas”

Aquest Comitè Sectorial de Turisme 
de la UCCI, agrupa 14 ciutats capital de 
l’àmbit iberoamericà i que inclou 
Andorra la Vella, que ocupa la presidència 
del comitè.

L’acte inaugural va comptar amb les 
intervencions del Director de la 
secretaria de la UCCI, Fernando 
Rocafull, i la Cònsol Major d’Andorra la 
Vella, Rosa Ferrer, i la consellera de 
Cultura, Maite Cano, a més d’haver-hi 
representants que formen part de 
l’entitat com són Madrid i Lisboa.

Rocafull va destacar, la necessitat de 
les ciutats capital de fer del turisme una 
eina de desenvolupament econòmic.

De la seva banda la Cònsol Major 
d’Andorra, Rosa Ferrer, va comentar que 
trobades com aquesta han de servir per 
“ajudar a obrir mercats”.

SOPAR-COL·LOQUI DEL 
C E R C L E D ’ E C O N O M I A 
D’ANDORRA 

El President va assistir el dia 24 de 
setembre al sopar col·loqui sota el títol 
“Seguiran pujant els impostos?” i on van 
intervenir

Sr. Fernando Álvarez Gómez, 
Doctor en Economia Aplicada

Sr. David Castillo, Doctor en 
Soc i e t a t de l a I n fo rmac ió i e l 
Coneixement

Sra. Dolors Plana, llicenciada en 
Ciències Econòmiques i Empresarials
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CONFERÈNCIA: “CREACIÓ 
DE PRODUCTES TURÍSTICS”.

El dia 25 de setembre la Direcció va 
assistir, convidada per Cònsol Major 
d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer, a la 
conferència, “Creació i venda de 
productes turístics”que va tenir lloc al 
Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

La conferència va anar a càrrec de 
dos experts coneixedors del sector 
turístic: Gabriel Real i Raimon Martínez.

FIRA “EXPOGRUP”
El dia 30 de setembre i per invitació 

del Sr. Miquel Armengol, el President i la 
Direcció van assistir a l’acte organitzat 
per ExpoGrup, comptant també amb la 
presència del membre de la Junta 
Directiva, Andreu Armengol.

En  aquest acte es va realitzar una 
visita guiada de les instal·lacions de 
l’empresa, així com es va poder degustar 
una selecta varietat dels productes que 
comercialitzen. 

S O P A R D E L “ C L U B 
D’EMPRESARIS PORTUGUESOS 
D’ANDORRA”

El President va assistir, convidat pel 
“Club d ’Empresar is Por tuguesos 
d’Andorra (CEPA)”, al sopar que va tenir 
lloc el dia 2 d’octubre al Hollyday Inn.

R E C E P C I Ó D E 
L’AMBAIXADA D’ESPANYA

Per invitació de l’ambaixador 
d’Espanya, Eugeni Bregolat Obiols, el 
President i la Direcció van assistir el 12 
d’octubre, a la recepció en motiu de la 
celebració del dia de la Hispanitat.

P R E S E N T A C I Ó 
B A R C E L O N A B E T A 
( BA R C E LO N A R E S E A R C H 
C O M P L E X F O R B E T T E R 
AGING).

El President, convidat pel president 
de la Fundació Pascual Maragall per a la 
recerca sobre l’Alzheimer, Pascual 
Maragall i Mira, va assistir el 19 d'octubre 
a d’inauguració del projecte "Barcelona 
Beta", una iniciativa que comptarà el 
2012 amb un edifici dedicat en exclusiva 
a la recerca contra l'Alzheimer, i altres 
malalties neurodegeneratives.

El futur complex, aspira a convertir-
se en la seu mundial contra aquestes 
malalties.

Amb el lema "Oferim solucions per 
a un envelliment de qualitat", el projecte 
Barcelona Beta dedicarà el 75% dels seus 
r e c u r s o s a l a r e c e r c a , e l 
desenvolupament i la innovació, mentre 
que el 25% restant es destinarà a 
activitats de caràcter assistencial: inclourà 
un centre de dia i també s’hi oferirà 
diagnòstic i prevenció.

A l’acte hi van assistir prop de 300 
persones, entre els quals hi havia el 
president de la Generalitat de Catalunya, 
José Montilla; l’alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu; la ministra de Sanitat, Trinidad 
Jiménez; l’expresident de la Caixa i 
representant del consell de mecenatge 
de la Fundació Pascual Maragall, Ricard 
Fornesa; l’esposa de l'expresident, Diana 
Garrigosa, i el doctor Jordi Camí, 
director del Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona.

PREMI INNOVADORS 
La seu de la CEA va acollir el dia 26 

d’octubre, el jurat de la “IV edició del 
Premi Internacional INNOVADORS per 
al Desenvolupament Empresarial”, que 
Andorra Desenvolupament i Inversió 
(ADI) organitza amb l’objectiu de 
fomentar la creac ió d ’empreses 
innovadores i de valor afegit a Andorra i 
animar les empreses a ampliar nous 
mercats i a diversificar-se.

C O N F E R È N C I A D E 
STRATEGOS – MERCER SOBRE 
ELS CONVENIS COL·LECTIUS

El dia 29 d’octubre es va celebrar a 
les dependències de la CEA, la 
conferència “Claus a tenir en compte per 
afrontar un Conveni Col· lectiu", 
adreçada als membres associats a la CEA.

L’acte va comptar amb una 
nombrosa assistència de representants 
de diferents sectors empresarials.

Aquesta va anar a càrrec de la 
Directora de l’àrea Laboral de Mercer,,  
Dolors Sanahuja.

3ª EDICIÓ DE L’UPDATE 
ANDORRA 

La Directora va assistir el dia 10 de 
novembre a la 3ª edició de l’Update 

Andorra, organitzat per Crèdit Andorrà i 
que va tractar sobre “Com afrontar la 
nova era del turisme”.

La conferència va comptar amb la 
presència de dos convidats d’excepció, 
els fundadors de la xarxa d’innovadors 
Infonomia, Antonella Broglia i Alfons 
Cornella.

Alfons Cornella va advertir que en 
e l f u t u r l ’ o f e r t a h au r à de s e r 
diversificada, d’acord amb els diversos 
perfils de consumidors que vulguin venir 
a Andorra a fer turisme.

“ X S I M P Ò S I U M D E 
MEDICINA  AEROESPACIAL”

La Directora va assistir el dia 11 de 
novembre a l’acte inaugural del “X 
Simpòsium de Medicina Aeroespacial”, 
que va tenir l loc a l Centre de 
Congressos d’Andorra la Vella.

La conferència inaugural va anar a 
càrrec de l’astronauta espanyol Pedro 
Duque sota el títol “Carrera espacial: 
reptes i experiència”.

L’astronauta Pedro Duque va obrir 
les jornades amb una ponència on va 
revelar com és la preparació sanitària per 
afrontar les sortides i les llargues estades 
a l’espai.

Aspectes com ara l’instrumental 
espacial, l’entrenament dels pilots o les 
opcions de futur pel turisme espacial.

 “ C U M B R E P O L Í T I C O 
EMPRESARIAL: Plataforma 
contra la Morosidad  ”

Per invitació del Sr. Josep González 
President de la PIMEC, la CEA, 
representada pel President, va assistir el 
dia 18 de novembre a La Cumbre 
Político-Empresarial de la “Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad”  a 
Madrid.

La Plataforma Multisectorial contra 
la Morosidad ha rebut adhesions 
d’organitzacions que comparteixen el 
mateix objectiu: modificar l’actual llei 
3/2004 de Mesures de Lluita contra la 
Morositat en les Operacions Comercials.

Actualment, integren la Plataforma 
més de 100 entitats que representen a 
1.100.000 empreses i 460.000 autònoms, 
q u e d o n e n f e i n a a 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
d’assalariats, amb una  xifra de negoci de 
més de 150.000 milions d’euros.
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MISSA FUNERAL A L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE D’ANDORRA LA VELLA
La Directora va assistir el dia 18 de novembre a la Missa Funeral en  memòria de les víctimes de l’accident en les obres del túnel 

dels dos Valires ocorregut el 7 de novembre.

IV EDICIÓ DE JORNADES INTEREMPRESARIALS
El President va assistir  a la IV edició de Jornades Interempresarials que anualment s’organitzen entre les associacions de l’Alt 

Urgell, Berguedà, Cardona, Cerdanya, Ripollès i Solsonès amb la finalitat i l’objectiu d’aglutinar i crear un punt de trobada entre els 
empresaris d’aquest sis territoris, per posar en comú interessos, necessitats, i alhora motivar i il·lusionar el teixit empresarial. Aquest any 
2009 es van celebrar a la Seu d’Urgell.

8È FÒRUM D’EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA
El 14 de desembre el president Xavier Altimir participa al 8è Fòrum d’Empresa Familiar Andorrana, que va tractar sonre “Empreses 

Familiars: Gestionar en temps de crisi”. La Taula Rodona va comptar entre altres convidats amb Tarum Chopra, Josep Piqué i Víctor 
Clavell i va ser moderada pel President de l’Associació espanyola de Directius, Ramon Adell.

1ER ANIVERSARI DE L’AGÈNCIA DE NOTÍCIES ANA
El Centre Cultural La Llacuna acull el 22 de desembre la celebració del primer aniversari de la creació de l’Agència de Notícies 

ANA.A la cerimònia hi assisteix tant el President com la direcció de la CEA.

RECEPCIÓ DE NADAL 
El president i la direcció no van faltar a la cita anual que convoca el Copríncep episcopal, Monsenyor Vives a l’entorn de les Festes 

de Nadal al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, i on el Bisbe va aprofitar per fer balanç de l’any 2009.
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11.2. La CEA als mitjans de 
comunicació.

11.2.1 Rodes de Premsa

R O D A D E P R E M S A 
CONJUNTA AMB LA CEA I 
L ’ A S S O C I A C I Ó D E 
GRANSDISTRIBUÏDORS AL 
DETALL, AGDD

El dos de març es fa la presentació 
oficia l de l 'Associació de Grans 
Distribuïdors al Detall a la seu de la 
CEA.

L a p re s e n t a c i ó v a a b o rd a r 
principalment la importància de tenir 
cada cop més veu en l’escenari polític, 
aspecte en el qual s’ha treballat molt en 
els últims dos anys pel que fa a la 
participació de la CEA en les diferents 
lleis sociolaborals, així com en les 
reformes econòmiques encetades per 
l’executiu.

En  aquest sentit, el president de 
l'AGDD, Jean Christophe Queyroux, va 
afirmar que actualment treballen per "fer 
créixer el comerç" i evitar un increment 
de la pressió fiscal que vagi en detriment 
de les activitats empresarials.

En el decurs de l’acte es va 
manifestar que l’augment de la pressió 
impositiva pot tenir conseqüències 
nefastes per al sector del comerç i, de 
retruc per al país en  general, i que cal 
buscar un model fiscal suportable per a 
les empreses, per continuar oferint un 
producte competitiu en relació amb els 
països veïns i no ofegar els pilars actuals 
de la nostra economia.

C o n c r e t a m e n t , e l s g r a n s 
distribuïdors al detall --que representen 
el 5% dels assalariats a la CASS amb la 
participació de set empreses: Andimesa, 
Pyrenées, Sant Eloi, Mercacenter, 
Viamoda, Yeti Esports i l 'Escale-- 
analitzaran en els pròxims mesos les 
conseqüències del nou marc legislatiu 
sobre aspectes com el preu del lloguer, el 
nivell de les taxes, un impost de societats 
i els marges més baixos. Tot això amb la 
finalitat de posar en marxa el "nou 
model del país" i "produir treball i 
riquesa".

D’altra banda, aquestes demandes 
van ser complementades per una seriosa 
advertència al Govern respecte al nivell 
d’endeutament, "amb el 25% de pressió 

fisca l " - -que re i teradament s ’ha 
relativitzat des del Ministeri de Finances 
pel fet de no arribar al màxim respecte al 
PIB, a diferència d’altres països--, un 
índex que, segons Queyroux, "està 
desvirtuat". I és que el president de 
l'AGDD va recordar que "el deute --a 
Andorra-- val moltíssim més perquè no 
es pot recaptar tant com en altres 
països".

El President de la CEA, Xavier 
Altimir va posar de manifest el seu neguit 
per la possible pèrdua de llocs de treball, 
intuint que el nombre de persones sense 
feina s’incrementaria desprès de la 
temporada d’esquí i assolir així un nivell 
preocupant.

També va insistir que els empresaris 
ja estan al límit de pagar més impostos i 
va tornar a demanar a l’administració una 
racionalització de la despesa pública.

A més, va considerar que les 
inversions del Govern, haurien de tenir 
en compte què és més urgent, en vista de 
la situació econòmica.

Així mateix, va comentar que el 
Govern es trobarà amb algunes 
sorpreses aquest any. La primera,  quan 
l e s c o m p a n y i e s p r e s e n t i n l a 
comptab i l i t a t , j a que a l e shores 
possiblement s’adonin que els ingressos 
s’han reduït molt i que el marge de 
benefici és molt petit.

R O D A D E P R E M S A 
C O N J U N T A C E A I 
L’ASSOCIACIÓ ANDORRANA

D ’ A G È N C I E S D E 
PUBLICITAT

El dia 7 de maig es va realitzar una 
roda de premsa, amb el suport de la 
CEA, per tal de presentar la campanya 
publicitària que l’Associació Andorrana 
d’Agències de Publicitat ha dut a terme 
en diferents mitjans del país, amb 
l’objectiu de passar un missatge clar 
sobre el intrusisme en aquest sector.

Dos eslògans fan referència a la seva 
problemàtica: «No facis als altres el que 
no t’agrada que et facin a tu», i «A 
Andorra hi ha 176 professionals de la 
publicitat, No en tens prou?». 

La crisi econòmica i el fet que el 
90% dels treballs de l’administració 
púbica sigui encarregat a empreses 
estrangeres ha influït que un 20% de les 

empreses del sector publicitari hagi hagut 
de tancar les portes i que les que encara 
treballen estiguin passant per una 
situació econòmica «difícil».

N O T A D E P R E M S A 
HORARIS COMERCIALS

Desprès del desenvolupament de la 
reunió que es va mantenir a Govern en 
referència als horaris comercials es 
decideix no realitzar una roda de 
premsa, com estava previst inicialment, 
sinó emetre una nota de premsa. 

La nota adreçada als mitjans és la 
següent:

“Andorra és un país turístic i comercial 

per excel·lència, i aquest sectors han de ser 

e ls ver tebrador s de la react ivac ió 

econòmica, la CEA com a organització 

empresarial està conformada per la majoria 

de sectors del teixit empresarial del país, 

entre ells els que afecten al turisme i al 

comerç.

Davant la proposta presentada per la 

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 

d’Andorra pel que fa als horaris comercials, i 

en referència concreta als dies 14 de març i 

1 de maig de 2010, la CEA considera que 

cada empresa ha d’exercir ll iber tat 

d’obertura, d’acord amb les seves polítiques 

d’empresa, sempre tenint en compte, com 

no pot ser d’una altra manera, els temps de 

descans i els drets laborals dels seus 

treballadors.

Així mateix, voldríem remarcar que les 

negociacions entre els empresar is i 

treballadors s’ha de fer en el marc de la 

representativitat que les Lleis andorranes 

ens atorguen, i  per tant des de la CEA, en 

tant que patronal, demanem que els 

representants sindicals siguin representatius 

dels diferents sectors.

Per tant, sol·licitem que en les taules 

de treball que, des del Govern, s’han 

organitzat per tractar el tema dels horaris 

comercials hi est iguin presents els 

representants dels treballadors del sector del 

comerç; de la mateixa manera que des del 

t e i x i t  empresar ia l h i han d ’e s ta r 

representats els del propi sector turístic i 

comercial.

Andorra la Vella, 29 d’octubre de 

2009” 
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11.2.2. Articles d’Opinió

Carta publicada al Diari d’Andorra, Bon Dia i Més Andorra el 25 de setembre de 2009

TOTS A LA UNA

Tots sabem, i així ho expressava l’informe econòmic 2008 que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis va presentar, que les 
perspectives econòmiques d’Andorra per a l’any 2009, i segurament pel 2010, segueixen sent poc favorables, i que continuem 
immersos en una gran recessió.

Som molts els reptes que tenim al davant el teixit empresarial del país, no tant sols per tal de sortir de la situació de crisi sinó 
pels canvis que s’hauran de produir, i en el que tots haurem de fer un esforç per afrontar-los.

El model econòmic que fins ara ha donat la prosperitat a Andorra ha de ser revisat. Tenim problemes estructurals que hem de 
resoldre, i és per això que des del sector empresarial hem participat i participarem de manera activa en la presa de decisions que 

afectin el futur del nostre país.

Ja fa temps que diem que cal reactivar l’economia, i que sectors claus com el turístic, comercial o financer, han de continuar 
exercint el paper vertebrador d’aquesta reactivació.

Darrerament estem observant i constatant les dificultats de moltes empreses per sobreviure a la situació, i és per això que des 
de tots els estaments, ja siguin públics o privats, hem de treballar conjuntament per planificar les accions que necessitem dur a 

terme per retornar la confiança en la nostra economia.

És important, per afrontar els reptes de futur, que cadascun dels agents partícips, deixem de banda les nostres diferències per 

asseure’ns a parlar i actuar per fer front a les necessitats globals d’Andorra amb mentalitat oberta, preservant allò que ens ha fet 
bons i modificant aquells aspectes que sabem que ja no podem continuar mantenint en un món globalitzat com el d’avui, però sense 
perdre la nostra pròpia personalitat.

Des de la Confederació Empresarial Andorrana encarem la nostra participació en la Taula de Desenvolupament Econòmic, com 
l’eina que ens ha de servir per treballar en aquesta línia, com ho hem vingut fent, des de sempre, en les diferents taules 
governamentals, i a les que hem participat per donar la nostra opinió, basada en el rigor i la professionalitat. 

Si tots  plegats fem un exercici d’humilitat pensant en el futur del nostre país i que tant ens ha donat, crec fermament que 
sortirem d’aquesta situació encara més reforçats.

Hem de ser valents, i posar sobre la taula aspectes com una major obertura a la inversió estrangera en vies de 
desenvolupament; una reforma fiscal que, sense exercir una pressió massa forta per a les empreses, ens homologui amb Europa; la 
reducció del dèficit pressupostari de les Administracions; la innovació per a les empreses, la captació del talent i la formació com a eix 
essencial per ser més competitius; l’agilització dels tràmits administratius en general, l’excés de despeses de funcionament de les 

Administracions; la manca d’emprenedors i que són el futur de l’economia, la internacionalització de les empreses andorranes, les 
relacions entre empresaris i treballadors, entre molts d’altres.

Si afrontem la nostra pròpia realitat sense complexes, posant sobre la taula les nostres virtuts i els nostres defectes serem 
capaços, no tant sols de sortir de la crisi actual, sinó d’encarar una Andorra que, de ben segur, serà la que tots volem i desitgem. 

Xavier Altimir Planes
President de la CEA
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11.2.3. Participació en Mitjans de Comunicació

En el decurs de l’any, tant el president com la directora de la CEA han participat de forma activa en els diferents 

mitjans de comunicació del país concedint nombroses entrevistes i participant en diferents programes i debats a l’entorn 
de temes econòmics i empresarials de la realitat nacional.

Aquí es poden trobar algunes d’aquestes entrevistes i intervencions.

   Veure  Aquí, Aquí i Aquí. I també Aquí i Aquí.

A més, altres membres vinculats a la CEA han participat de forma activa en els mitjans de comunicació nacionals. És el 
cas, per exemple del Secretari de la CEA, Miquel Pujal Laborda, qui en data 7 de juny va concedir una entrevista sobre 

temes generals que afecten al sector de la construcció al Diari d’Andorra. 

   Veure Aquí

El dia 23 d’agost, i en la línia de les entrevistes que els diferents sectors que conformen la CEA estan realitzant, el 
President de la Unió Hotelera, Xavier Palou i el President de l’Associació d’hotelers d’Andorra (ADHA), Jordi Daban van 

concedir una entrevista a El Periòdic d’Andorra.
En aquesta entrevista, els Presidents del sector hoteler varen parlar de diversos temes que els afecten. 

   Veure Aquí
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1 2 . 1 . C A L E N D A R I 
R E U N I O N S J U N T A 
DIRECTIVA PER L’ANY 2009

Es presenta el calendari de les 
reunions de la Junta Directiva, per a 
l’any 2009:

Febrer             Dimecres 18
Març               Dimarts 17

Abril               Dimecres 22
Maig                Dimecres 20
Juny                 Dimecres17 

 (Assemblea General)
Juliol               Dimecres 22
Setembre        Dimecres 23
Octubre          Dimecres 21

Novembre       Dimecres 18
Desembre       Dimecres 16     

 (Assemblea General)

12.2 Relleu a la Direcció 
de la CEA

El 9 de març, l ’a leshores 
directora de la CEA,  Conxita Mora 
informava a tots els membres de la 
Junta Directiva de la seva intenció de 

presentar-se com a candidata –en el 

número 4-  de la candidatura de 
Coalició Reformista que optava a les 
eleccions generals del dia 26 d’abril.

El mateix dia posava el seu 
càrrec a disposició de la Junta 
Directiva amb la voluntat de 
respectar i preservar a ixí la 

neutralitat ideològica de la CEA.
A fi de no perjudicar e l 

funcionament de la Confederació i 

de garantir el bon traspàs de les 
tasques de la direcció, la Junta 
Directiva proposava Conxita Mora 

que continués al capdavant del 
càrrec fins el dia 31 de març.

Després d’avaluar diverses 
candidatures la Junta Directiva 

decideix per unanimitat contractar la 
Sra. Mònica Codina com a Directora 
de la Confederació, iniciant les seves 

funcions el dia 1 d’abril del 2009.

12.3 Facilitats de reunió 

per a les associacions
A fi de dinamitzar la seu social 

de la CEA s’acorda modificar l’acord 
de l’acta del dia 21 de març de l’any 

2007, on es fixaven els requisits per 

utilitzar la sala i on constava entre 
altres requisits, el pagament d’un 
lloguer de la sala de 1.500 €.

En aquest sentit, s’acorda 
permetre la utilització de la sala 
gratuïtament per organitzar actes, 
sempre i quan convergeixin les 

següents condicions:
- Ser soci de la CEA amb més 

de tres mesos d’antiguitat

- Que siguin actes amb un valor 
afegit pels associats:  formació, 
descomptes,   avantatges comercials, 

etc...

12.4. Nou horari d’atenció 
al públic

El President proposa un nou 
horari d’oficina:

Dilluns a dijous 

9.00h a 13.30h 
i de 15.00h a 19.00h
Divendres 9.00h a 14.00h

Nou Horari d’estiu 
(juliol i agost):
Dilluns a Divendres 

8.00 a 15.00

12. COMUNICACIÓ 
INTERNA

La CEA informa puntualment als 
seus associats de les activitats i 
treballs que es desenvolupen en 
les diferents àrees de treball.

En els darrers anys, a més s’han 
i m p l a n t a t n o u s c a n a l s d e 
comunicació interna com la 
Newsletter trimestral i la web 
corporativa.
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12.5. Examen i aprovació del balanç de situació, el compte de Resultats i la liquidació de 
pressupost de l’exercici 2008

El dia 18 de febrer es presenta a la Junta Directiva el Balanç de situació, el compte de resultats, i la liquidació del 
pressupost per l’exercici 2008. Tant el Balanç de situació com el Compte Resultats queden reflectits en l’informe de 
l’auditoria.

Pel que fa a la liquidació del Pressupost 2008 es transcriu a continuació:

La Junta Directiva accepta la liquidació del Pressupost 2008 i atenent a l’apartat a) de l’article 16 dels nostres Estatuts, 

es presentarà conjuntament amb el Balanç de Situació i el Compte de Resultats a examen i aprovació, si s’escau, de la 
propera Assemblea General.
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12.6. Canvis a la Junta 
Directiva

La Sra. Maite MAS en tant que 
p r e s i d e n t a d e l ’ A s s o c i a c i ó 
d’Importadors de Vehicles,  lliura una 
carta amb data 20 de febrer en la 

que ens comunica que, en el decurs 
de l’Assemblea General Ordinària 
que es va celebrar el dia 19 de 

febrer, es va desestimar continuar 
m a n t e n i n t l ’ a fi l i a c i ó a l a 
Confederació, sol·licitant la baixa 

voluntària com a soci col·lectiu i per 
tant el seu relleu en la Junta 
Directiva.

La Junta Directiva de la CEA 

acollint-se a l’article 9.b va acordar 
la baixa voluntària de l’associació 
d ’ I m p o r t a d o r s d e Ve h i c l e s 

D’Andorra.
Amb data 22 d’octubre de 2009 

Antoni Armengol Aleix va adreçar 

una car ta a la Confederació 
sol·licitant ésser substituït del seu 
càrrec de Vicepresident, i continuar 
com a vocal de la Junta Directiva.

El President, Xavier Altimir, 
proposa substituir la vacant produïda 
per Antoni Armengol com a 

Vicepresident de la CEA pel 
Pres ident de l ’Associac ió de 
Contractistes d’Andorra (ACODA), 

que fins ara ocupaven la Secretaria 
General.

En aquest sentit, es proposa que 
la Secretaria General sigui ocupada 

pel representant de la Unió 
Hotelera, Xavier Palou, així com la 
incorporació, d’acord amb el que 

estableixen el Estatuts de la CEA, 
d’un nou membre a la Junta 
Directiva, pel qual es proposa al 

President del Gremi de Joiers i 
Rellotgers d’Andorra.

La Junta Directiva aprova els 
canvis per unanimitat, que d’acord 

amb l’article 25.5 dels Estatuts se 
sotmetran a la ratificació de 
l’assemblea General del proper 16 

de desembre de 2009. 

12.7 Carta de benvinguda 
als nous socis

La Direcció proposa a la Junta 
Directiva un model de carta pels 
nous socis de la CEA, signada pel 

President de l’entitat, quin objectiu 
és donar una millor acollida als nous 
membres. 

El contingut de la carta és el 
següent:

 

Sr/Sra............... 
Andorra la Vella, ............... 
 

Distingit(da) Senyor(a), 
Em complau informar-vos que la 

Junta Directiva, celebrada el passat 
…………….., va aprovar l’afiliació de 

l a s eva empre sa . . . . . . . . . . . . . . . ( o 
l ’Assoc iac ió . . . . . . . . . . . ,que vos tè 
representa) a la Confederac ió 

Empresarial Andorrana (CEA), i que 
aquesta haurà de ser ratificada per 
l’Assemblea  General del mes de (juny o 

desembre). 
La Confederació Empresarial 

Andorrana té com a missió ser el 
representant, per excel·lència, de les 

empreses davant la societat andorrana, 
així com el  motor per afavorir el diàleg 
social i garantir un context favorable pel  

desenvolupament econòmic. 
Des de la nostra Entitat, a partir 

d’ara també la seva, agraïm la 

confiança que  ens ha dipositat; alhora 
que l ’ encoratgem a par t i c ipar 
activament en les  diferents Comissions 
que la CEA té programades, per tractar 

tots aquells  temes  que són d’interès 
per al teixit empresarial del país. 

Les Comiss ions ac tua lment 

existents són les següents: 
• Comissió Jurídic-Fiscal 
• Comissió de Comunicació 
• Comissió Laboral i Social 

•Comissió de Desenvolupament 
Empresarial 

 Per a qualsevol comentari o 
consulta, les nostres dades de habituals 
són: 

Direcció: Sra. Mònica Codina Tort 
direccio@cea.ad ; tel: 800021 
Secretaria: Sra. Gemma Raventós 

 info@cea.ad, tel: 800020 
 
Agraint un cop més el seu suport i 

col·laboració, rebi una cordial salutació, 

 
Xavier Altimir Planes 
President 

 
12 .8 . COORDINACIÓ 

ASSOCIACIONS AFILIADES 
           

P e r t a l d e m i l l o r a r l a 
coordinació en la comunicació entre 
la CEA i els seus associats i amb la 

finalitat d’evitar situacions en què no 
es disposi de la informació o que 
se’n pugui donar una d’errònia a la 

premsa, s’acorda adreçar un correu a 
to t s e l s soc i s , i nd i v i dua l s i 
col·lectius, informant que aquells 
temes que les diferents Associacions 

tractin amb Institucions i altres, fora 
de l’àmbit de representació de la 
CEA, i que siguin d’interès per 

l’entitat, n’informin al President, via 
correu electrònic o telefònicament.

12.9 Patrocinis 
De cara al 2010 la CEA passa de 

cinc a tres patrocinadors, que són: 
L’EFA, l ’Empresa Fami l i ar 

Andorrana.
L’ABA, Associació de Bancs 

d’Andorra

L’Associació d’Importadors de 
Tabac 

E s r e fl e x i o n a s o b r e l a 

incorporació de nous patrocinadors 
així com la diversificació dels 
patrocinis entre els diferents socis 
de la CEA, ja que cal continuar amb 

la línia endegada per la CEA des de 
la seva constitució. 
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Confederació Empresarial Andorrana
C/Prat de la Creu 59-65
AD500 Andorra la Vella

Principat d’Andorra
Tel : + (376) 800 020

info@cea.ad

 

NOTA ALS ASSOCIATS: 

Recordem que tenen a la seva disposició totes les actes de les Juntes Directives i les Actes de les Comissions de 
treball

Si és del seu interès poden participar en les diferents comissions de treball: 

 Laboral i Social

 Jurídic/Fiscal

 Comunicació 

 Desenvolupament Empresarial.

Restem a la seva disposició per a qualsevol complement d’informació, i alhora rebre les seves inquietuds i 
suggeriments.
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