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1 PRESENTACIÓ

Benvolguts socis,

Hem deixat enrere un any força atípic en la recent historia del nostre 
país; vàrem iniciar el 2015 amb eleccions a la Junta Directiva de la nostra 
organització, poques setmanes després vàrem tenir eleccions al Consell 
General, i hem acabat l’any amb les eleccions comunals.

Però el fet més destacable —que ha deixat una forta empremta a la nostra 
societat aquest 2015— ha estat la intervenció per part del Govern d’una 
entitat bancària del país; per primera vegada el nostre Govern ha hagut de 
fer front a una situació d’aquestes característiques i esperem no es torni 
a produir mai més.

En la meva qualitat de President i després d’haver començat el meu tercer 
mandat, vull agrair a tots els socis —en nom de tots els membres de la 
Junta Directiva i en el meu propi— la confiança que ens han donat.

En el document Visió estratègica CEA 2015-2018 s’estableixen les línies 
de treball que la CEA s’ha fixat per aquests quatre anys. Es poden re-
sumir en dues grans vies: consolidar les accions iniciades en el darrer Pla 
d’actuacions, així com impulsar de forma prioritària cinc objectius: inte-
gració; promoció, comunicació i creixement; debat horitzontal i transversal 
amb objectius comuns; promoure el desenvolupament i la reforma de la 
legislació laboral; i optimitzar i fer més eficient l’administració mitjançant 
l’outsourcing de serveis.

Aquest any dos circumstàncies singulars han marcat en una part important 
el nostre treball: tal i com ja he comentat, l’afectació que han patit moltes 
empreses a conseqüència de la intervenció de Banca Privada d’Andorra —i 
que ha motivat la creació de la Comissió d’Assessorament a les empreses 
afectades per la intervenció de BPA (CAIBPA)—, així com l’inici de la ne-
gociació per part d’Andorra d’un Acord d’associació amb la Unió Europea i 
de la que Govern ens en ha fet partícips.
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La posada en comú dels treballs de les Comissions i de la Junta Direc-
tiva ha comportat l’adopció del document Mesures urgents de reactivació 
econòmica, en el qual es proposen trenta-vuit mesures que haurien de ser 
d’aplicació immediata, destinades a la millora de la competitivitat de les 
empreses i al creixement del país.

També em plau destacar l’impuls que ha rebut CEA Joves i Emprenedors, 
amb l’aprovació del seu Reglament de funcionament, així com el projecte 
IWAND, especialment amb el nomenament de nous ambaixadors CEA que 
desenvolupen una activitat remarcable.

A nivell organitzatiu les principals novetats han estat la posada en fun-
cionament del Comitè Assessor a la Presidència (CAP), per donar suport al 
President en les decisions del dia a dia, i de l’International Committee, per 
relacionar de forma eficaç les comunitats de negoci nacional i estrangera 
establertes a Andorra.

La posada en funcionament dels nous portals web de la CEA i d’IWAND 
ha estat positiva. Des d’aquesta tribuna us animo a participar en els blogs 
que s’han creat per promoure la realitat empresarial i de negoci andorrana, 
així com per expressar opinions i experiències que aportin nous coneixe-
ments i noves possibilitats de creixement i de diversificació.

Pensem que és important expressar el reconeixement als esforços de les 
persones i les empreses que treballen de forma constant per aportar valor 
afegit al teixit productiu del país i a Andorra en general. Per aquest motiu 
s’ha decidit crear els Premis CEA a l’activitat empresarial, amb una perio-

dicitat dels mateixos que es preveu biennal. La primera edició ja està en 
marxa; el seu lliurament està previst que coincideixi amb la presentació 
d’aquesta Memòria i amb la celebració del desè aniversari del naixement 
de la Confederació Empresarial Andorrana.

De nou i per acabar, vull agrair a totes les persones que col·laboren amb 
la nostra organització la seva implicació; crec que tots tenim cada ve-
gada més clar que treballar en equip farà que la nostra organització pugui 
continuar contribuint al creixement sostenible i a la generació de llocs de 
treball a Andorra.

Xavier Altimir
PRESIDENT
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2
SR. MIQUEL ÀNGEL ARMENGOL BOSCH · Vocal

SR. PERE JOSEP AUGÉ SÀNCHEZ · Vocal

SR. ÒSCAR RIBAS DURÓ · Vocal

SR. JORDI GALOBARDAS ASTURGÓ · Vocal

SR. RAMON OLIVA CUSCULLOLA · Vocal

SR. JORDI PRAT VIDAL · Vocal

SRA. ESTHER PUIGCERCÓS FONT · Vocal

SR. MARTÍ RAFEL HERRERO · Vocal

SR. XAVIER ALTIMIR PLANES · President

SR. MIQUEL PUJAL LABORDA · Vicepresident

SR. ÀLEX ARMENGOL TORM · Secretari

SR. JOSEP MARIA CANALS JORDI · Tresorer

SRA. SÍLVIA GABARRE IGLESIAS · Direcció

ORGANIGRAMA
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3 BALANÇ
D’ACTIVITATS

Les activitats desenvolupades durant el 2015 han estat nombroses i diverses. En aquest 

primer apartat es presenten les més representatives per al conjunt de l’entitat, així com els 

projectes o realitzacions que tenen un abast general a nivell d’organització. En els apartats 

corresponents es poden consultar el resum de les principals actuacions portades a terme 

per cadascuna de les comissions, així com dels actes i les reunions amb altres entitats i 

institucions en els quals ha participat activament la CEA mitjançant els seus representants.
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3.1                                                                                                                                                  
ELECCIONS I NOVA 
JUNTA DIRECTIVA

BALANÇ D’ACTIVITATS3

Tal com preveuen els Estatuts, a principis d’any es va 
procedir a la renovació de l’òrgan de direcció i gestió 
de l’entitat; vist que en el termini establert només 
es va presentar una única candidatura, encapçalada 
pel senyor Xavier Altimir, la Mesa electoral la va de-
clarar elegida sense necessitat de votació. L’acte va 
comptar amb l’assistència del senyor Gay de Mon-
tellà, Vicepresident de la CEOE i President de Foment 
del Treball Nacional, que amb la seva presència va 
voler expressar el suport a la nova Junta.
La composició de la Junta Directiva pel quadrienni 
2015-2018 queda detallada en l’apartat 2 d’aquesta 
Memòria.

3.2                                                                                                                                                  
VISIÓ ESTRATÈGICA 
CEA 2015-2018

Per donar la màxima difusió a l’estratègia que la CEA 
ha acordat desenvolupar en els propers quatre anys, 
es reprodueix a continuació el document Visió estra-
tègica CEA 2015-2018, aprovat per l’Assemblea Ge-
neral de l’entitat en base al programa electoral de la 
Junta Directiva elegida el mes de gener, que detalla 
succintament els objectius previstos i les línies de 
treball definides per assolir-los.

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), con-
solidada com a entitat representativa de l’associa-
cionisme empresarial andorrà, complint amb els ob-
jectius fundacionals definits l’any 2006, ha realitzat 
una activa funció d’interlocució amb el teixit empre-
sarial andorrà, les Institucions i la societat andorrana 
en general, agrupant 558 empreses, que apleguen un 
total de 9.504 treballadors a finals del 2014.
Després de les eleccions de la CEA i amb la nova 

Junta Directiva proclamada el passat 28 de gener de 
2015, encarem el futur d’acord al programa electoral 
que varem presentar i que adoptem com a Visió Es-
tratègica de la CEA 2015-2018, per tal d’assolir la 
nostra principal missió que és la de generar riquesa 
amb el creixement empresarial, promoure la creació 
de llocs de treball i, en definitiva, fer créixer l’econo-
mia del nostre país, i que es defineix segons el con-
tingut següent:

Visió estratègica CEA 2015-2018
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(Es detallen en primer lloc [punt A] tots els aspectes 
que ja s’estan desenvolupant des de fa temps i que 
cal continuar impulsant i actualitzant en funció de 
les necessitats que genera l’evolució de l’economia i 
de les empreses; en el punt B es detallen els aspec-
tes on haurem de dedicar el màxim esforç, entre tots, 
per tal que la CEA esdevingui una organització més 
consistent, més moderna, més representativa i més 
adaptada a les necessitats dels nostres afiliats.)

A) Consolidar totes les accions iniciades en l’últim    
    Pla d’actuacions de la CEA, en els àmbits:

1. Relacions internacionals i associacionisme 
    empresarial
2. Relacions laborals
3. Interlocució patronal-organitzacions sindicals
4. Legislació d’àmbit econòmic
5. Formació
6. Participació en projectes governamentals

B) Impulsar com a objectius prioritaris:
1. Integració
2. Promoció, comunicació i creixement
3. Debat horitzontal/transversal amb objectius 
    comuns
4. Impulsar el desenvolupament i la reforma 
   de la legislació laboral
5. Optimitzar i fer més eficient l’administració   
    mitjançant l’outsourcing de serveis

1. Integració

Integració operativa de les associacions secto-
rials

- Cal que les associacions sectorials que tenen una    
estructura pròpia vegin la conveniència de rea-
grupar les seves estructures operatives i físiques, 
conservant la seva plena identitat. D’aquesta 
manera es poden optimitzar els recursos de cada 
associació, inclosos els de la CEA, per tal de dedi-
car-los a incrementar les prestacions i els serveis 
als socis i a les organitzacions. Les associacions 
que no tenen estructura pròpia a l’actualitat po-
dran comptar amb una estructura compartida.

Òrgans de Govern
- Assemblea General
- Junta Directiva (12 membres; reunió mensual)
- Consell de Presidents d’Associacions Secto-  
  rials (23 a data d’avui; convidats a les reunions   
  de la Junta Directiva i reunions específiques que  
  es cregui convenient)
- Comissions de treball de la CEA (8 a data  d’avui)

Derivats del funcionament propi de l’entitat
- Consell Assessor a la Presidència (4-5 mem- 
  bres, reunió setmanal)
- International committee. Comitè consultiu 

  composat per empresaris estrangers residents a   
  Andorra.
- Club Joves Empresaris. Cal impulsar l’activitat  
  d’aquest col·lectiu i fer-lo créixer.
- Comitè d’emprenedoria. Cal definir el projecte 
  i desenvolupar-lo. L’objectiu és el d’efectuar un  
  treball actiu per promoure l’impuls de noves 
  idees d’emprenedoria.

2. Promoció, comunicació i creixement

    a) Promoció:
    - Continuar dedicant esforços a la promoció del  

País tant en l’àmbit econòmic com turístic; això 
ens ha de portar al creixement de les afiliacions 
tant de les empreses consolidades com de les 
empreses de nova creació.

 - Continuar donant suport als Ambaixadors de la       
 CEA amb les activitats que promoguin (despla-   
 çaments, conferències, reunions, entrevistes, ...)

 - Creació dels premis empresarials de la CEA 
    (sopar gala)

b) Comunicació:
- Modernització de la Web de la CEA. (Novetat: 

blocs d’opinió: necessitat d’interessats en gene-
rar continguts.)
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- Creació de la Web IWAND (anglès). (Novetat: 
blocs d’opinió únicament en anglès: necessitat 
d’interessats en generar continguts.)
- Revista Andorra Econòmica digital.
- Posicionament a les xarxes socials.
- Publicació anual de la memòria.
- Presència constant de l’entitat als mitjans de 

comunicació, amb la implicació dels diferents 
membres de la Junta Directiva, Comissions i 
Presidents d’Associacions a l’opinió pública.

    c) Creixement:
- Tasca de captació d’afiliats tant a nivell sec-
  torial com d’empreses individuals.
- Tasca de captació de recursos (ambaixadors 

econòmics, patrocinis, espònsors, publicitat 
a la Web i a la revista digital).

- Formacions.

3. Debat horitzontal/transversal amb objectius 
    comuns

    En tots els temes que afecten als associats,    
    entre ells:

- Fiscalitat
- Relacions laborals
- Legislació

- Foment de l’emprenedoria
- Actualització del projecte Andorra Té Futur
- Internacionalització. Cal elaborar un programa 

d’internacionalització de l’economia andorra-
na,  potenciar el desenvolupament i la madura-
ció dels sectors sanitari, educatiu-universitari 
i tecnològic. Andorra té un perfil de país molt 
apte per a l’atracció i el desenvolupament de 
serveis i d’activitats  lligats a aquests sec-
tors. Tenint en compte la futura signatura 
dels CDI, caldria   analitzar la possibilitat de 
treballar per que organismes d’internaciona-
lització potents com ICEX Espanya afegís An-
dorra en el seu radar d’actuació.

4. Impulsar el desenvolupament i la reforma de 
    la legislació laboral

Si es pretén creixement, s’ha de facilitar la con-
tractació de personal, no només amb ajudes, sinó 
amb una modificació del codi de relacions laborals 
i de la llei d’immigració (quota oberta permanent 
individualitzada).
Considerant que el mercat andorrà prové d’una 
davallada considerable de treballadors, i que ac-
tualment la xifra està més o menys estabilitzada, 
caldria preveure una modificació del codi amb línia 

dels països veïns on s’ha premiat la contractació. 
Per tant, cal:

- Elaborar un nou Codi de relacions laborals
- Desenvolupar la Llei d’acció patronal
- Actualitzar la Llei d’acció sindical

5. Optimitzar i fer més eficient l’administració 
    mitjançant l’outsourcing de serveis
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3.3                                                                                                                                                   SOCIS

L’objectiu de la creació de l’International Committee 
és poder disposar d’una via estable de comunicació 
entre la comunitat andorrana de negoci i la comunitat 
estrangera de negoci establerta a Andorra. El Presi-
dent del mateix és el senyor Douglas Pate, Ambaixa-
dor econòmic i esportiu de la CEA, i la periodicitat de 
les seves reunions és mensual.

També cal esmentar entre els canvis organitzatius de 
l’Entitat la creació d’una nova comissió permanent, 
la Comissió d’innovació i noves tecnologies, i la dis-
solució de la Comissió de desenvolupament empre-
sarial. La creació de la primera ha estat fruit de la 
demanda —sorgida en la reunió de l’Assemblea Ge-
neral— de poder disposar d’una comissió que reunís 
les propostes de les empreses del sector de les noves 

3.4                                                                                                                                                   
NOVA QUOTA 
D’AFILIACIÓ

3.5                                                                                                                                                CANVIS 
ORGANITZATIUS

Seguint les previsions del document Visió estratègica 
CEA 2015-2018, s’han posat en funcionament el Co-
mitè Assessor a la Presidència (CAP) i l’International 
Committee.
El CAP ha estat creat per donar suport al President en 
les decisions del dia a dia. Està format, a més del Presi-
dent, per Miquel Àngel Armengol, Àlex Armengol, Pere 
Josep Augé, Jordi Balletbó, Gerard Cadena, Meritxell 
Marsà i Miquel Pujal, podent assistir també a les reu-
nions del Comitè, que tenen una periodicitat setmanal, 
els membres de la Junta Directiva que no hi són presents 
de forma permanent, segons la seva disponibilitat.

Durant el 2015 s’han registrat 40 altes i 6 baixes de 
socis individuals, i una alta de socis col·lectius. A 31 
de desembre l’entitat compta amb 148 socis indivi-
duals (empreses) i 24 socis col·lectius (associacions 
sectorials); en total són presents a la CEA, directa-
ment o indirectament, un total de 642 empreses que 
comprenen 9.440 obrers i empleats.

Amb la finalitat d’incentivar la creació de noves em-
preses i la seva participació a la CEA, així com de 
facilitar el seu procés d’implantació, s’ha creat una 
nova quota d’afiliació de la qual es poden beneficiar 
les empreses creades al país durant l’any en el qual 
es demana l’afiliació, sempre que no existeixi cap 
associació empresarial del sector al qual pertany. 
Els beneficis obtinguts són la gratuïtat de la quota 
corresponent a l’any de creació de l’empresa i un des-
compte del 50% en la quota de l’any següent.
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tecnologies i que donés suport transversal a totes les 
empreses dels altres sectors. Pel que fa a la supres-
sió de la segona, s’ha considerat convenient essen-
cialment pel fet que els temes propis de dita comissió 
(qüestions transversals que afecten al desenvolupa-
ment empresarial) darrerament s’ha cregut que era 
més pràctic i efectiu tractar-los en altres comissions 
de la CEA i, per tant, la seva agenda ha quedat buida 
de contingut.

3.6                                                                                                                                                
CEA JOVES I 
EMPRENEDORS

La Junta Directiva de la CEA va aprovar el Reglament 
intern de funcionament de CEA Joves i Emprenedors. 
Poden ser membres d’aquest organisme de la CEA 
—que es defineix en el mateix Reglament com una 
comissió dins la Confederació Empresarial Andorrana 
que tindrà com a missió la de representar i defen-
sar el col·lectiu dels joves empresaris i emprenedors, 
elaborar posicionaments, interactuar amb les admi-
nistracions i assessorar a la CEA en qüestions que 
afecten aquest segment del teixit empresarial an-
dorrà— els empresaris persones físiques o directius 
d’empresa menors de 41 anys d’edat. Compta amb 
una Junta Directiva pròpia, presidida actualment pel 
senyor Jordi Balletbó.

La presentació pública de CEA Joves i Emprenedors 
es va fer el mes d’octubre; en el marc d’aquesta el 
senyor Marc Vilallonga va oferir la xerrada CDI’s: 
oportunitats i aspectes pràctics. Entre les altres ac-
tivitats que han desenvolupat podem destacar la par-
ticipació en l’organització de la 1a Trobada de Joves 
Emprenedors d’Andorra la Vella; en aquesta ocasió 
es va presentar la conferència Lidera el teu èxit, dis-
senyant el millor líder per al teu projecte de negoci, a 

càrrec de la senyora Núria Prenafeta.

3.7                                                                                                                                                  
MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS

La Junta Directiva ha acordat proposar a l’Assem-
blea General la modificació de l’article 5 dels Esta-
tuts de la Confederació Empresarial Andorrana, amb 
la finalitat d’adaptar a la legalitat vigent el paper que 
assumeix la CEA en el sentit de poder desenvolupar, 
de forma regular, activitats destinades a la formació 
del personal i a la millora del funcionament de les em-
preses i les associacions afiliades.
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ECONÒMICS
Pere López Miras
Josep Álvarez Rubirola
Maria Àngels Fernàndez López
Joan Polo Girona
Douglas Pate
Regina Riba Garcia
Francesc Xavier Ortodó
Shery Liu
Walid Moussa

CULTURALS
Fang Yuan

3.8                                                                                                                                             IWAND

La plataforma IWAND (Invest With Andorra) va ser 
creada per la CEA amb la finalitat de tenir un paper 
actiu en la promoció internacional dels nous planteja-
ments econòmics del país —fruit dels canvis impulsats 
pel Govern d’Andorra—, basats en la promoció de la 
diversificació a través d’un procés d’homologació dife-

Fruit del treball realitzat per totes les comissions de 
treball de la CEA, el mes d’octubre la Junta Directiva 
va aprovar el document Mesures urgents de reacti-
vació econòmica. El seu contingut detalla 38 accions 
i mesures que, a criteri de l’Entitat, es consideren 
vitals i urgents per iniciar a Andorra una etapa orien-
tada al creixement del PIB i a crear ocupació. Aquest 
document, que va ser lliurat al Cap de Govern i als 
Presidents dels Grups parlamentaris del Consell Ge-
neral, es pot consultar al portal Web de la CEA. 

Amb la voluntat 
de reconèixer el 
treball i les ini-
ciatives de les em-
preses del Princi-
pat, s’han instituït 
els Premis CEA a 
l’activitat empre-

sarial. La presentació de candidatures en aquesta 
primera edició dels mateixos ha acabat el 31 de de-

3.9                                                                                                                                            MESURES URGENTS 
DE REACTIVACIÓ 

ECONÒMICA

3.10                                                                                                                                           PREMIS CEA

rencial i en la liberalització de les inversions estran-
geres en tots els sectors. La plataforma ha continuat 
els seus treballs de manera regular, podent destacar 
entre les novetats organitzatives el nomenament de 
nous ambaixadors, la posada a disposició d’una pàgina 
Web totalment renovada, així com la modificació del 
document de compromís que signen els ambaixadors 
i la supressió del pagament de les quotes que aquests 
havien d’abonar per desenvolupar la seva funció.

   AMBAIXADORS CEA

CULTURAL-ECONÒMICS
Zhang Xian
Daniel Lafargue
Jordi Gamundi Ballbé

ESPORTIUS
Albert Llovera
Club Vòlei Andorra
Douglas Pate
BC Morabanc Andorra
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sembre i el lliurament dels guardons ha estat fixat pel 
mes de març del 2016, coincidint amb la celebració 
del desè aniversari de la creació de la CEA. Les previ-
sions són que els Premis CEA tinguin una periodicitat 
anual i que amb els mateixos es reconeguin valors 
empresarials com la innovació, la sostenibilitat o la 
projecció internacional, entre altres.

                                                 

Els documents comptables de l’entitat corresponents 
a l’exercici 2014 van ser aprovats per l’Assemblea 
General, a proposta de la Junta Directiva, amb un 
compte de resultats positiu. Després d’uns anys de 
resultats negatius, l’esforç en la contenció de la des-
pesa i l’augment dels ingressos han permès invertir 
la tendència; en les taules adjuntes es pot veure el 
detall del compte de resultats i del balanç de situació 
a 31 de desembre del 2014, així com el comparatiu 
amb les dades corresponents de l’any anterior. Pel 
que fa al Pressupost aprovat per al 2016, es preveu 
un resultat equilibrat, amb uns ingressos i unes des-
peses de 140.924,05 euros.

3.11                                                                                                                                 REVISIÓ DELS 
ESTATS FINANCERS 

I PRESENTACIÓ DE COMPTES

COMPTE DE RESULTATS
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BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ D’ACTIVITATS3
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4 COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ

SALVÀ CUELL, Núria
TERÉS ULIER, Alexandre Ramón
TROGUET RIBES, Jordi

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

COMPOSICIÓ

BLANCH FORS, Conrad · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep
BASTÚS LOEWE, Stephi
CAROD SANTIAGO, Ignasi
CORNELLA PLANELLS, Antoni
FEIJOÓ SANTOMÉ, Montse
FERNANDEZ FLORES, José Antonio
GALLARDO HURTADO, Felip
GODAYOL BLANCH, Alex
JULIAN PUYALTO, Oscar
PATE, Douglas
RIBA GARCIA, Regina

Els treballs de la Comissió de 
comunicació han estat centrats en 

posar a l’abast de totes les persones 
interessades, tant d’Andorra com de 
l’estranger, l’activitat desenvolupada 

per la CEA i les seves finalitats i 
objectius. Entre les accions més 

destacades, en aquest cas realitzades 
en coordinació amb la Comissió de 

relacions internacionals i institucionals, 
hem d’esmentar la posada en 

funcionament definitiva dels nous 
portals Web, el de la CEA i el de la 

plataforma IWAND.
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mòria d’activitats de la CEA de l’any anterior, permet 
donar difusió a les accions i als objectius que guien 
el treball de l’Entitat, així com proposar a les per-
sones que assisteixen a l’acte un coneixement més 
aprofundit d’algun dels temes que ens sembla oportú 
promoure.
En aquesta ocasió, mitjançant la conferència Les 
persones, la diferència! —impartida pel senyor Josep 
Manzano, President de la Comissió de recursos hu-
mans i relacions laborals—, es va voler sensibilitzar 
els empresaris sobre la necessitat d’entrar en la di-
nàmica de valoració del capital humà que tenen les 
empreses, del fet que el seu creixement implica la 
formació i de que en realitat aquestes accions repre-
senten un retorn cap a l’organització. El ponent va 
destacar de manera particular que a través de la for-
mació podem promoure el compromís i la implicació 
de totes les persones de l’empresa.

4.1                                                                                                                                               NOU PORTAL WEB DE 
LA CEA I D’IWAND

A principis d’any es van completar els treballs desen-
volupats conjuntament per la Comissió de comunica-
ció i la Comissió de relacions internacionals i institu-
cionals, orientats a disposar d’un nou portal Web de 
la CEA amb un disseny més actual i amb uns contin-
guts més dinàmics i interactius, així com a dotar la 
plataforma IWAND d’un portal Web propi en anglès; 
els nous portals es van posar en funcionament el dia 
2 de febrer. Un cop acabats de definir els continguts 
i el disseny, durant els primers mesos de l’any es van 
aprovar eines tècniques necessàries per optimitzar el 
seu funcionament, com són les normes de publicació 
als blogs CEA i IWAND, o els documents de sol·licitud 
de publicitat i les tarifes de la mateixa.
Encara que és difícil valorar de forma prou precisa el 
grau d’acceptació de la nova estructura Web pel poc 
temps transcorregut des de la seva implantació defi-
nitiva, els primers resultats són encoratjadors, tant 
en el cas del portal de la CEA com en el d’IWAND.

Si ens referim a aquest acte de forma particular és 
perquè, més enllà de la presentació formal de la me-

Una de les conseqüències que ha comportat la nova 
orientació del portal Web de la CEA i, sobretot, l’as-
signació d’un portal específic a la plataforma IWAND, 
ha estat l’aturada de l’edició en format imprès de la 
revista Andorra Econòmica.
Cal tenir en compte que la publicació va néixer, dins el 
projecte IWAND, especialment per donar a conèixer 
a l’estranger el nou marc econòmic i fiscal d’Andor-
ra; ara, el portal investwithandorra.com permet fer la 
divulgació d’aquesta nova realitat de forma més àgil 
i precisa. D’altra banda, els continguts de la revista 
també poden ser difosos, amb uns resultats similars, 
mitjançant els blogs d’opinió o altres espais del portal 
d’IWAND i del portal CEA, o a través de les xarxes 
socials. Totes aquestes consideracions, afegides a la 
relativament important despesa de l’edició així com a 
algunes dificultats trobades per aconseguir una dis-
tribució prou adequada a les necessitats, han portat 
la CEA a prescindir de la publicació impresa.

4.3                                                                                                                                               
REVISTA ANDORRA 
ECONÒMICA

4.2                                                                                                                                               PRESENTACIÓ DE LA 
MEMÒRIA CEA 2014
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5 COMISSIÓ DE 
DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL

COMPOSICIÓ

MORTÉS PONS, Josep Àngel · President

ALTIMIR PLANES, Xavier 
AMBRÓS PUJOL, Marc
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep
BARBERO CACERES, Francesca
BERRUEZO RECASENS, David
CERQUEDA CHILAUD, Cristian
CODINA TORT, Mònica
COMES CANAL, Josep Mª
CORNELLA PLANELLS, Antoni
ESPAR BENTANACHS, Ángel
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GARCIA GARCIA, Manel
GARCIA GONZÀLEZ, Josep
GODAYOL BLANCH, Alex

GONZÀLEZ GÓMEZ, Alba
JULIAN PUYALTO, Oscar
MAJORAL COMA, Ricard
MARINÉ CASALS, Carles
MEJÍAS GARROTE, Sandra
MONTES DE OCA BAREA, Pere
OLIVA CUSCULLOLA, Ramon
PONS SERRES, Frederic
PRAT VIDAL, Jordi
PRATS MARTINEZ, Xavier
RIBA GARCIA, Regina
ROCA BOVER, Josep
TOMÀS REIG, Joan
VILA TUNEU, Núria

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

La participació activa dels membres 
de la Comissió de desenvolupament 
empresarial en altres comissions, ha 
significat que els treballs propis de la 

Comissió no hagin estat sempre 
necessaris per aconseguir la 

implementació de les qüestions que 
tenia reservades. Per aquest motiu, 

malgrat mantenir-se activa durant tot 
l’exercici, s’ha pres la decisió de cara 

al 2016 de deixar sense efecte el 
seu funcionament.
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6 COMISSIÓ  
JURÍDICA FISCAL

COMPOSICIÓ

SABATER ROVIRA, Jaume · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
AMBRÓS PUJOL, Marc
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep
BARBERO CACERES, Francesca
BARTUMEU MAZA, Enric
BASTÚS LOEWE, Stephi
BERRUEZO RECASENS, David
CODINA TORT, Mònica
DABAN ALSINA, Sílvia
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GARCIA GARCIA, Manel
GARCIA GONZALEZ, Josep
GRACIA LONGARES, Pascual
HAASE, Alexandre

JORDI BOBER, Eduard
JULIAN PUYALTO, Oscar
KINDER ESPINOSA, Lluís
MARRASÉ JUNQUERA, Carmen
MONTANÉ PONS, Josep
OLIVA CUSCULLOLA, Ramon
OLIVER ALSINA, Joan
PRATS MARTÍNEZ, Xavier
PUIGCERCÓS FONT, Esther
RAFEL HERRERO, Martí
RIBA GARCIA, Regina
ROSSI, Alberto
SARLÉ GUIU, Josep
TOMÀS REIG, Joan
VAL PINEÑO, Rosa
VILA TUNEU, Núria

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Malgrat les temàtiques que han 
centrat els treballs de la comissió 

han estat diverses, la dedicació més 
important ha estat en relació amb 

l’afectació que ha suposat per al teixit 
empresarial la intervenció de Banca 

Privada d’Andorra. Juntament amb la 
Comissió de relacions internacionals 

i institucionals, s’han desenvolupat 
diferents iniciatives per donar 

resposta als neguits generats per 
aquesta qüestió.
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a les empreses afectades, així com per impulsar les 
accions necessàries amb la finalitat de desenvolupar 
una campanya informativa de recuperació de la plaça 
financera i del País en general. La seva activitat ha 
estat regular al llarg de l’any, havent mantingut reu-
nions amb organismes oficials i amb empreses afec-
tades per les decisions preses per aquests.

La probable signatura d’un Acord d’associació entre 
Andorra i la Unió Europea ha estat també objecte de 
treball a la Comissió. Entre les qüestions analitzades 
trobem la necessitat de contractar un assessorament 
especialitzat per a aquesta qüestió (abordat conjun-
tament amb la CCIS l’EFA i la PIME), l’establiment 
d’una comunicació fluïda amb organitzacions empre-

Malgrat les temàtiques que han centrat els treballs 
de la Comissió han estat diverses, la dedicació més 
important ha estat en relació amb l’afectació que ha 
suposat per al teixit empresarial la intervenció de 
Banca Privada d’Andorra. Juntament amb la Comis-
sió de relacions internacionals i institucionals, s’han 
desenvolupat diferents iniciatives al respecte, i en 
coordinació amb el CAP s’han treballat les aporta-
cions de la CEA en relació amb l’adopció d’un Acord 
d’associació amb la Unió Europea.

La intervenció de Banca Privada d’Andorra, arrel de 
la nota del FinCEN publicada a principis de març, ha 
suposat per al teixit empresarial andorrà nombrosos 
inconvenients en la gestió diària dels seus negocis. 
Una de les preocupacions principals ha estat la man-
ca d’informació i la incertesa sobre les accions que 
calia adoptar. Per fer front a aquesta situació, des de 
les comissions Jurídica i fiscal i de Relacions interna-
cionals i institucionals, la CEA va promoure la creació 
d’una instància específica per poder donar sortida de 
forma adequada als neguits plantejats, formada per 
membres de l’entitat tècnics en els àmbits jurídic, 
econòmic i financer.
La Comissió d’Assessorament a les empreses afec-
tades per la intervenció de BPA (CAIBPA) va néixer 
amb l’objectiu de recollir i canalitzar la informació 
disponible al respecte (ABA, Govern, INAF, empre-
ses afectades, ...), per identificar els perjudicis que 
hagi pogut generar la intervenció, per donar suport 

sarials d’altres petits països que es troben en una 
situació similar o que també participen en aquest 
atansament a la UE (Mònaco, San Marino i Liechs-
tenstein), o fixar les millors vies per poder aportar al 
Govern la visió de la CEA al respecte. En els apartats 
14, 15 i 16 de la Memòria s’ofereix més informació 
sobre les activitats de la CEA relatives a l’adopció 
d’un Acord d’associació amb la UE.

En relació amb aquesta Comissió hem d’apuntar que 
s’ha fet el relleu en la presidència de la mateixa a 
demanda del senyor Josep Sarlé, anterior President, 
passant a ocupar el càrrec des del mes d’octubre el 
senyor Jaume Sabater.
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7 COMISSIÓ  DE 
SEGUIMENT DE LA CASS

COMPOSICIÓ

GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARMENGOL PARRA, Bonaventura
ARMENGOL BOSCH,Miquel Àngel
BARBERO CACERES, Francesca
CABOT VIDAL, Dolors
CADENA TURIELLA, Gerard
FILLOY FRANCO, Víctor
GARCIA GARCIA, Manel
GRAN FORNELL, Francesc
HAASE, Alexandre
JULIAN PUYALTO, Oscar
MANZANO CASTELLBLANQUÉ, Josep

MEJÍAS GARROTE, Sandra
MONTANÉ PONS, Josep
MORTÉS PONS, Josep Àngel
MARTÍNEZ DÍEZ, Gerard
PARRILLA VELA, Albert
PRAT VIDAL, Jordi
RIBA GARCIA, Regina
ZAMORA PUIGCERCÓS, Francesc

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

En les reunions de la comissió s’ha 
treballat per aportar una visió de 

l’empresariat al màxim unitària, en els 
múltiples temes que són objecte 

d’anàlisi i de decisió a la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social. La 

responsabilitat assumida en ser 
elegida el 2014 la llista promoguda per 

la CEA, com a representat dels 
empresaris i dels treballadors 

per compte propi al Consell 
d’administració de la parapública, ha 

suposat un repte essencial a l’hora de 
fer un seguiment dels temes abordats.
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Sense que calgui destacar cap qüestió en particu-
lar, la Comissió ha analitzat els temes sotmesos a 
consideració per part del Consell d’administració de 
la CASS i ha fet aportacions per ser trameses al 
referit òrgan de gestió. Entre aquestes podem fer 
esment de les contribucions efectuades en relació 
amb el Protocol de relacions entre els membres del 
Consell d’Administració i el personal de la CASS, 
o de reiterades demandes, com la de desenvolupa-
ment del Reglament de funcionament del Consell 
d’Administració de la CASS, o la d’actualització de 
l’estudi actuarial; aquesta darrera acció permetria 
establir de forma justa i precisa en quin grau cal 
augmentar les cotitzacions destinades a la Branca 
general de la CASS —després de valorar la raciona-
lització, la reordenació i l’optimització de la gestió 
dels recursos econòmics i sanitaris, previstos en la 
Branca general i prestats pel Sistema de salut—, o, 
fins i tot, constatar que no és necessari un incre-
ment de les cotitzacions de treballadors i empresa-
ris amb destí a la branca malaltia.
Des de la comissió també s’ha promogut la tramesa 
a tots els associats de la CEA de les dades estadísti-
ques publicades per la CASS, en referència a l’evolu-
ció de la població assalariada, l’evolució del nombre 
d’assalariats per sector, l’evolució del nombre d’as-
salariats i salari mig per sector, i l’evolució de treba-
lladors per compte propi.
Finalment, cal esmentar que el mes d’agost hi va haver 
el canvi en la presidència de la comissió, havent sol-
licitat el relleu el President fins aquella data, el senyor 
Francesc Gran. La nova presidència ha estat assumida 
pel senyor Jordi Galobardas, actual representant titu-
lar dels empresaris i dels treballadors per compte propi 
al Consell d’administració de la CASS.
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8 COMISSIÓ  DE 
TURISME I COMERÇ

COMPOSICIÓ

BASTÚS LOEWE, Stephi · Presidenta

ALTIMIR PLANES, Xavier
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep
AZURMENDI OLASAGASTI, Andoni
CABOT VIDAL, Dolors
CALVO MAYOR, Carles
CASADEVALL TOUSEIL, Marc
CASSANY GIMIÉ D’ARNAUD, Robert
CODINA TORT, Mònica
COMES CANAL, Josep Mª
CORNELLA PLANELLS, Antoni
DELGADO BASTIDA, José Mª
ESPAR BENTANACHS, Àngel
FERNÀNDEZ LÓPEZ, Mª Àngels
FRAISSINET, David

GONZÀLEZ GÓMEZ, Alba
JULIAN PUYALTO, Oscar
LACKNER CROS, Valérie
MAJORAL COMA, Ricard
MARSÀ PONS, Mireia
MARTINEZ MARQUEZ, Martí
MIRÓ ARIZA, Joan
MONTES DE OCA BAREA, Pere
OLIVA CUSCULLOLA, Ramon
PALAU PADRÓS, Marta
PRAT ESCAYOLA, Joan
PRAT VIDAL, Jordi
RAFEL HERRERO, Martí
REIG MOLES, Maria
RIBA GARCIA, Regina
TROGUET RIBES, Jordi
YEBRA ROTGER, Sònia

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Des de la Comissió de turisme i 
comerç s’han desenvolupat noves 

propostes i idees per afavorir els 
sectors empresarials concernits. Vist 

que les accions concretes a aportar 
directament des de la CEA en aquest 
sector són per essència limitades, el 

seu treball s’ha dirigit sovint a 
col·laborar amb institucions i 

organismes, com el Govern o 
Andorra Turisme, tot suggerint 

iniciatives o oferint l’opinió respecte a 
diferents accions desenvolupades per 

aquestes institucions.
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Algunes de les aportacions més interessants de cara 
al futur del sector van ser fruit de la reunió mantin-
guda entre representants de la CEA i de l’OMT (Or-
ganització Mundial del Turisme), per exemple amb la 
proposta d’utilitzar els canals que té l’OMT per de-
senvolupar projectes —com pot ser la categorització 
de la classificació hotelera— o amb l’interès que pot 
representar la signatura per part del Govern del Codi 
ètic de l’OMT.
Entre les altres iniciatives portades a terme per la Co-
missió podem destacar l’elaboració d’un decàleg que 
identifica les problemàtiques que impedeixen evolu-
cionar i impulsar el creixement del sector del comerç 
a Andorra, així com la valoració i els suggeriments 
aportats en relació amb les propostes presentades 
pel Ministeri de Turisme i Comerç quant a l’estudi 
sobre els diferents mercats turístics o el Pla de màr-
queting 2015, o la presentació al nou Govern de les 
dificultats que, malgrat els esforços desenvolupats, 
encara existeixen en relació a l’obertura i el registre 
de comerços.
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9 COMISSIÓ DE RELACIONS
INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS

COMPOSICIÓ

ALTIMIR PLANES, Xavier · President
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep · Vicepresident Executiu

AMBRÓS PUJOL, Marc
BALLETBÓ ALVAREZ, Jordi
BARBERO CÁCERES, Francesca
BASTÚS LOEWE, Stephi
CODINA TORT, Mònica
DELGADO BASTIDA, José Mª
ESPAR BENTANACHS, Àngel
FERNANDEZ FLORES, José Antonio
FERNÀNDEZ LÓPEZ, Mª Àngels
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GARCIA GONZALEZ, Josep

JULIÁN PUYALTO, Oscar
MARTICELLA CANELA, Jordi
MARTÍNEZ DÍEZ, Gerard
MORTÉS PONS, Josep Àngel
PATE, Douglas
PRATS MARTÍNEZ, Xavier
RAFEL HERRERO, Martí
RIBA GARCIA, Regina
RIBERA CASTELLÁ, Jose Luís
ROSSI, Alberto
SARLÉ GUIU, Josep
VILA TUNEU, Núria

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

           
       

La destacada tasca portada a terme 
durant l’any per la comissió s’ha 

desenvolupat sovint conjuntament 
amb la d’altres comissions, com la de 

Comunicació o la Jurídica Fiscal, i 
queda detallada en els apartats 

referits a les mateixes. D’altra banda, 
l’activitat concreta de comunicació i 
de representació amb organismes i 

institucions, tant a nivell nacional com 
internacional, destinada a presentar i 
tractar les qüestions treballades a la 

Comissió, es pot consultar als apartats 
13 i 14 de la Memòria.
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10 COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ, EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I INFRAESTRUCTURES

COMPOSICIÓ

CAIRÓ LLAUDET, Josep · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARMENGOL BOSCH, Miquel Àngel
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep
BALLETBÓ ÀLVAREZ, Jordi
CADENA TURIELLA, Gerard
CALVET ALSINA, Pere
CERQUEDA CHILAUD, Cristian
COMES CANAL, Josep Mª
DELGADO BASTIDA, José Mª
ESPOT BENAZET, Meritxell
FILLOY FRANCO, Víctor
GODAYOL BLANCH, Alex
GONZÀLEZ GÓMEZ, Alba
GRACIA LONGARES, Pascual
IGLESIAS RODRIGUEZ, Pau

JULIAN PUYALTO, Oscar
LLOVERA MASSANA, Jordi
MARFANY PUYOLES, Mª Àngels
MARINÉ CASALS, Carles
MARTÍNEZ VIDAL, Albert
MITJANA CAMAÑES, Àlex
PARRILLA VELA, Albert
PLANES OBIOLS, Josep Mª
PUJAL LABORDA, Miquel
RIBA GARCIA, Regina 
RIBERAYGUA SASPLUGUES, Bra.
RIBES SEGUÉS, Imma
RICO FLOR, Cristina
TORRES IGLESIAS, Pablo
VILA BRESCÓ, Josep Mª
YETOR LÓPEZ, Jordi
ZAMORA PUIGCERCÓS, Francesc

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Entre l’activitat de la Comissió cal 
destacar la preparació d’accions per 

promoure des de la CEA l’estalvi i 
l’eficiència energètica, l’anàlisi de les 

actuacions del Pla Renova i l’aportació 
de suggeriments per millorar aquesta 

iniciativa (agilització dels tràmits 
derivats del Pla, reformes que el facin 

més flexible i assequible, major 
dotació pressupostària), així com la 

tramesa al Govern d’unes necessitats 
que des de la CEA es consideren 

inajornables, com pot ser la 
construcció de certes infraestructures, 

entre les quals cal incloure l’heliport, 
la desviació de Sant Julià de Lòria o el 
Centre logístic industrial i de serveis.
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11 COMISSIÓ DE RECURSOS
HUMANS I RELACIONS LABORALS

COMPOSICIÓ

MANZANO CASTELLBLANQUÉ, Josep · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
BALLETBÓ ALVAREZ, Jordi
BARBERO CACERES, Francesca
BASTÚS LOEWE, Stephi
CABOT VIDAL, Dolors
CANDELA CUSTARDOY, Àngel
CASALPRIM RAMONET, Montserrat
CERQUEDA DONCEL, Peggy
COMES CANAL, Josep Ma
CORNELLA SOLA, Marc
DE AVILES VIDIELLA, Augusto
DELGADO BASTIDA, José Mª
DURÓ BACKES, Sara
GARCIA GARCIA, Manel
GARCIA ROMERO, Vanesa
HAASE, Alexandre

JIMÉNEZ CERCADILLO, Laly
JULIAN PUYALTO, Oscar
KINDER ESPINOSA, Lluís
LORENZO GIBERT, Miquel
MARRASÉ JUNQUERA, Carmen
MEJÍAS GARROTE, Sandra
MILÀ SAMBOLA, Teresa
MONEO ARENAS, Pilar
MONTES DE OCA, Pere
NATE CAPELLERA, Montserrat
PARRILLA VELA, Albert
PUIGCERCÓS FONT, Esther
PUJAL LABORDA, Miquel
RIBA GARCIA, Regina
RUBIO MANZANO, Rosa
TOMÀS REIG, Joan
TROGUET RIBES, Jordi
VIDAL BARBOLLA, Sebastià

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Malgrat haver tractat altres qüestions 
(algunes recurrents, com la necessitat 

d’abordar la reforma laboral —amb la 
modificació o la redacció de textos 

legals com el Codi de relacions 
laborals, la Llei d’acció sindical o la Llei 
d’acció patronal— o amb la instauració 

d’organismes com el Consell del 
treball), el tema central de debat i 

d’acció d’aquesta comissió ha estat el 
formatiu i, en especial, la necessitat 

que tenen les empreses de promoure 
la formació si es vol que el teixit 

empresarial es mantingui competitiu.
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la interacció amb els mateixos empresaris per conèi-
xer millor les seves necessitats a nivell formatiu, o la 
posada en pràctica d’accions convergents, quant a la 
finalitat, per part d’altres entitats. Totes aquestes 
accions han de permetre la CEA de millorar la seva 
oferta de programes formatius i l’interès dels ma-
teixos, contribuint d’aquesta manera a donar major 
efectivitat a les seves accions en aquest àmbit.
Alhora, la Comissió ha constatat la necessitat d’es-
tablir una relació fluïda amb altres organismes que 
efectuen tasques de formació, sobretot amb la fina-
litat d’evitar reiteracions innecessàries, així com de 

La Comissió ha promogut aquest any l’establiment 
d’un pla d’acció, dirigit als empresaris, per tal que 
valorin el fet que la formació és essencial i que té 
un retorn positiu. Des de la CEA es pensa que oferir 
uns programes formatius regulars és un element clau 
per afavorir la implicació de totes les persones que 
conformen l’organització, així com per aconseguir la 
diferenciació a nivell empresarial.
Aquest pla de l’entitat va ser concebut amb la inclu-
sió d’accions diverses, com la difusió d’articles als 
blogs de les pàgines Web de la CEA i d’IWAND, el 
contacte amb associacions i col·legis professionals, 

promoure la creació d’escoles especialitzades que 
ofereixin formacions destinades a dignificar les pro-
fessions dins dels sectors del turisme i del comerç, o 
altres vies de col·laboració, com pot ser afavorir que 
centres formatius com la Universitat d’Andorra pu-
guin proposar accions formatives especialitzades de 
curta durada, destinades al sector empresarial, que 
es puguin englobar en un postgrau.
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12 COMISSIÓ D’INNOVACIÓ I 
NOVES TECNOLOGIES

COMPOSICIÓ

BLANES GARCIA, Jordi · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARRIBAS I CODINA, Aureli
CAROD SANTIAGO, Ignasi
COMES CANAL, Josep Mª
CUNILL CALVET, Silvia
FEIJOO SANTOMÉ, Montserrat
FERNÁNDEZ FLORES, José Antonio
GARCIA GARCIA, Josep
GODAYOL BLANCH, Alex
HAASE, Alexandre
MONTES DE OCA BAREA, Pere
MORA PIFARRÉ, Francesc Xavier

Un dels objectius principals d’aquesta 
Comissió, creada aquest any, és 
assessorar els diferents sectors 

empresarials per ajudar-los a ser més 
competitius i a innovar, així com a 

desenvolupar les solucions 
tecnològiques escaients. A més 
d’incidir en aquesta qüestió, els 

primers treballs de la mateixa també 
han anat encaminats en altres sentits, 

com posar de relleu les oportunitats 
que ofereix Andorra per

desenvolupar projectes tecnològics i 
poder-los traslladar a l’exterior, o 

promoure iniciatives legals o altres 
actuacions que seria interessant portar 

a terme, per traspassar-les al Govern 
o a altres organismes com l’ADI o la 

Universitat d’Andorra.

RIBA GARCIA, Regina
TERÉS ULIER, Alexandre Ramón

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora
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13 REPRESENTACIÓ 
PÚBLICA

L’assistència a presentacions, conferències o altres actes públics o privats de caire similar, 

així com la presència als mitjans de comunicació, formen part de la labor de difusió dels treballs 

de la CEA, i també de l’activitat d’intercanvi necessària per conèixer millor l’opinió de la societat, 

quant als temes que són objecte d’interès per part de l’Entitat. Aquesta presència, que ha estat 

mantinguda essencialment mitjançant la presidència i la direcció, queda resumida pel que fa a les 

activitats més destacables en aquest punt.

RIBA GARCIA, Regina
TERÉS ULIER, Alexandre Ramón

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora
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- Fòrum Pirineus, amb la participació dels expresi-
dents del Parlament Europeu Enrique Barón, Josep 
Borrell i José Maria Gil Robles (Govern d’Andorra, 
Ambaixada d’Espanya, agències de notícies EFE i 
ANA)

- Presentació del primer balanç sobre el Llibre blanc 
  de l’energia (Govern d’Andorra)
- Presentació del Balanç final de la campanya Andor-
  ra Shopping Festival 2014 (Andorra Turisme SAU)
- Presentació pública de la Campanya d’Estiu 2015 
  (Govern d’Andorra, Andorra Turisme SAU)
- Reunió de treball per fer la valoració de les Campa-
  nyes de Rebaixes 2014 (Govern d’Andorra, Andorra   
  Turisme SAU)
- Reunió de treball de la campanya de dinamització 
  Andorra Shopping Festival 2015 (Govern d’Andorra,  
  Andorra Turisme SAU)
- Presentació de la campanya Andorra Shopping Fes-
  tival 2015 (Govern d’Andorra, Andorra Turisme SAU)
- Presentació de la Campanya d’hivern 2015-2016 
  (Govern d’Andorra, Andorra Turisme SAU)
- Presentació del nou PLAN STRATEGIQUE de turis-
  me de compres (Govern d’Andorra, Andorra Turisme 
  SAU)
- Presentació de la Fundació Actua Tech, Clúster 
  d’Innovació i Noves Tecnologies d’ACTUA (ADI)
- V Fòrum Estudiants + Empresa (Govern d’Andorra)

En aquest apartat s’ha inclòs una relació de les prin-
cipals activitats i dels actes més rellevants als quals 
la CEA ha donat suport mitjançant la seva presència; 
per poder-ne fer una lectura més senzilla s’han sepa-
rat en diferents epígrafs, segons la seva naturalesa. 
Al final de cada activitat s’assenyala, entre parèn-
tesis, la institució, l’organisme o l’empresa que ha 
organitzat l’acte.

Recepcions oficials

- Festa nacional del Principat d’Andorra (Consell Ge-
  neral)
- Festa nacional de la República Francesa (Ambaixada 
  de França)
- Festa nacional del Regne d’Espanya (Ambaixada 
  d’Espanya)
- Recepció en motiu de les festes de Nadal (Copríncep 
  Episcopal)

Actes organitzats per Govern

- Conferència La Presidència Letona del Consell de 
la UE: una oportunitat per a un petit Estat d’influir 
en l’agenda de la UE, a càrrec de Janis Eichmanis, 
Ambaixador de Letònia a Andorra (Govern d’Andorra)

Actes organitzats per representacions oficials 
d’altres Estats

- Dinar en motiu de la primera visita oficial del nou 
Cònsol General dels Estats Units d’Amèrica a An-
dorra, Marcos C. Mandojana, i del Ministre Con-
seller de l’Ambaixada dels Estats Units d’Amèrica, 
Krishna Raj Urs (Consolat dels Estats Units)

- Inauguració del Consolat Honorari de la República 
  de Polònia a Andorra (Consolat Honorari de Polònia)
- Recepció en motiu del comiat de l’Ambaixador de 
l’Azerbaijan a Andorra, Altai Efendiyev (Ambaixada 
de l’Azerbaijan)

- Conferència Amèrica Llatina 3.0: perspectives eco-
nòmiques i empresarials, a càrrec de Javier Santiso 
(Ambaixada d’Espanya)

- Conferència La Gobernanza del Euro y el futuro de 
la Unión Económica y Monetaria, a càrrec de Joa-
quín Arriola (Ambaixada d’Espanya)

- Conferència Marca Espanya: la realització d’una 
idea, a càrrec de Rafael Conde de Saro (Ambaixada 
d’Espanya)

- Dinar ofert a la Junta Directiva i la Direcció de la 
CEA per l’Ambaixador del Regne d’Espanya a An-
dorra (Ambaixada d’Espanya)

- Esmorzar de treball per presentar el projecte Mundi 
  Ventures (Ambaixada d’Espanya)
- Recepció en motiu de la visita a Andorra del Conse-

ller Econòmic i Comercial, Jefe de la Oficina Comer-
cial (Ambaixada d’Espanya)

13.1                                                                                                                                                ACTIVITATS DE LA
PRESIDENCIA
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- Fòrum d’empresa 2015 (Andorra Telecom)
- 11a entrega de premis Ulises de l’OMT a l’Excel-

lència en la Creació i la Difusió de Coneixements. 
Fitur 2015, Madrid (OMT)

Actes de caire econòmic d’empreses privades

- Conferència Claus econòmiques per entendre el 
2014 i les perspectives de futur, a càrrec de Pedro 
Videla (Crèdit Andorrà)

- Conferència RADICAL IS NORMAL - Deu idees so-
bre els negocis del futur, a càrrec d’Alfons Cornella 
(Crèdit Andorrà)

- Conferència Fets innegables, mitges veritats peri-
lloses i autèntics disbarats: treure profit de la gestió 
basada en les veritats provades, a càrrec de Jeffrey 
Pfeffer (Crèdit Andorrà)

- Esmorzar-col·loqui “Els Matins de l’Agència”: La 
integració de la banca andorrana en el nou ordre fi-
nancer internacional, a càrrec de Juan Ignacio Sanz 
(RSM Gassó i ANA)

- Conferència Renda variable americana: una oportu-
nitat de compra?, a càrrec de Robert Leininger i de 
Ralph Rocco (Crèdit Andorrà)

- Conferència Acord d’associació d’Andorra amb la Unió 
  Europea, a càrrec d’Àngel Boixareu (Crèdit Andorrà)
- Conferència Créixer sense malbaratar. Ambient i 
economia en un context d’incertesa, a càrrec de Ra-
mon Folch (Crèdit Andorrà)

- Recepció en motiu de la visita a Andorra del Conse-
jero de Empleo y Seguridad Social (Ambaixada d’Es-
panya)

- Sopar en motiu de la visita del Director de l’Oficina 
de l’Alt Comissionat del Govern per la Marca Espa-
nya (Ambaixada d’Espanya)

- Dinar amb els Caps de Missió de la Unió Europea 
  acreditats a Andorra (Ambaixada d’Espanya)

Actes de caire econòmic o empresarial d’altres 
entitats

- Acte de signatura del conveni de col·laboració entre 
la Unió Hotelera d’Andorra i la Unió Hotelera de l’Alt 
Urgell (Unió Hotelera d’Andorra)

- Conferència Riscos i oportunitats del nou acord amb 
la Unió Europea, a càrrec de Ramon Torrent (Empre-
sa Familiar Andorrana)

- Reunió de CEA Joves i Empresaris i de PIMEC Jo-
ves, amb la participació de Miquel Camps, President 
de PIMEC Joves Empresaris, i de David Giménez, Di-
rector Executiu de PIMEC (CEA Joves i Empresaris)

- Presentació de l’Informe Econòmic 2014 (Cambra 
  de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra)
- Acte d’inauguració del curs acadèmic 2015-2016 i 
de lliurament de diplomes universitaris. Conferència 
inaugural L’Union Européenne et l’Andorre: pourquoi 
s’associer?, a càrrec d’Yves Doutriaux (Universitat 
d’Andorra)

- 5è, 6è, 7è, 8è, 9è i 10è esmorzars Break First (Bon
  Dia i Coworking)

Actes de caire social

- Conferència Viure sense abaixar el llistó, a càrrec 
  d’Albert Llovera (Crèdit Andorrà)
- Conferència Com afrontar els reptes quotidians de 

la vida!, a càrrec de Magda Mata Font (Fundació 
Jacqueline Pradère)

- Acte d’entrega dels Premis en memòria d’Antoni Ro-
gel 2015. Conferència La responsabilitat social com 
a oportunitat empresarial, a càrrec de Josep Maria 
Canyelles (Federació Andorrana d’Associacions de 
Persones amb Discapacitat)

- Conferència Queixes de memòria: hem de preocu-
par-nos o no?, a càrrec de Mercè Boada (Crèdit An-
dorrà)

Actes de caire esportiu

- Finals de la Copa d’Europa d’Esquí Alpí, al sector del 
  Tarter de Grandvalira (Federació Andorrana d’Esquí)
- Presentació de La “Purito” Andorra 2015 - Gran 
  Premi Andbank (Andbank)
- Presentació de la Copa del Món femenina d’esquí 
  alpí (Federació Andorrana d’Esquí i Crèdit Andorrà)
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Pel que fa a les entrevistes als mitjans escrits, el 
President va ser present al diari BonDia, a la revista 
ANDNEWS en el seu primer número, i al Diari d’An-
dorra en dues ocasions; aquest darrer mitjà també va 
entrevistar el President de la Comissió de recursos hu-
mans i relacions laborals de la CEA, amb motiu de la 
publicació de l’especial A la recerca de qualificats.

Els mitjans radiofònics també van comptar amb la 
presència del President en diferents emissions: al 
programa Ningú és perfecte de Ràdio Valira en dues 
ocasions, a La tertúlia del mateix mitjà, al programa 
Ara i aquí de RNA, i a la Cadena SER. Pel que fa a les 
emissores estrangeres, va protagonitzar una entre-
vista a la cadena COPE.

La CEA ha estat present al llarg de l’any en els mit-
jans de comunicació, tant a la ràdio, com a la premsa 
escrita, a la televisió o als mitjans digitals; aquesta 
presència ha permès donar a conèixer la nostra acti-
vitat, així com promoure les iniciatives que hem de-
senvolupat. A més de la participació en tertúlies i de 
les entrevistes o les declaracions personals ofertes 
pel President o per altres membres de la CEA, s’han 
promogut diverses rodes de premsa per expressar 
l’opinió de l’Entitat quant a temes importants o per 
presentar alguns dels treballs assolits.

Quant als altres mitjans, la presidència de la CEA va 
participar en dues ocasions al programa d’Andorra 
Televisió La rèplica i va concedir una entrevista al 
programa Cuerdos de atar de la cadena espanyola 
Cuatro TV; la direcció també va oferir una entrevista 
a ATV. Quant als mitjans digitals, el President va ser 
entrevistat pel diari ARA.ad, mentre que el President 
i el Vicepresident de la Comissió d’afers internacio-
nals i institucionals van oferir una entrevista al portal 
all-andorra.com.

13.2                                                                                                                                                LA CEA ALS
MITJANS DE 

COMUNICACIÓ
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14 RELACIONS 
INSTITUCIONALS

La Confederació Empresarial Andorrana ha mantingut amb les diferents institucions andorranes 

una relació fluida i permanent durant tot l’any. La representativitat que assumeix suposa per 

a la CEA el deure de trametre a les instàncies oficials el sentir de l’empresariat andorrà, però 

també el d’oferir la nostra col·laboració i participació al Govern i a les altres institucions per 

ajudar a millorar les condicions de creixement del País. Aquests principis són els que han guiat 

la nostra acció en les relacions institucionals desenvolupades.
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merescut l’impuls necessari per part del Govern per 
convertir-se en una realitat.
Entre aquestes darreres els membres de la CEA van 
insistir particularment en la necessitat relativament 
urgent de promoure algunes iniciatives, com la Llei de 
projectes estratègics —que hauria de permetre avan-
çar ràpidament en l’assoliment d’infraestructures com 
l’heliport o l’acabament del vial de circumval·lació de 
Sant Julià de Lòria, així com impulsar també de forma 
ràpida altres accions com la creació d’un parc tecno-
lògic o l’atracció de centres educatius estrangers per 
implantar-se a Andorra—, la Llei de comerç electrònic, 
la reforma de l’Administració i de la Funció pública, la 
revisió i el complement de la legislació laboral i de la 
legislació relativa a contractació pública, la reforma 
en profunditat de la legislació sobre seguretat social, 
o establir una prioritat en la negociació i la signatu-
ra de convenis per evitar la doble imposició (CDI) amb 
aquells països amb els quals les empreses andorranes 
tenen una major relació comercial.
En la reunió també es van tractar altres temes, com 
l’evolució de l’activitat econòmica, la necessitat de 
desenvolupar, promoure i potenciar una Marca An-
dorra, així com les condicions de negociació per esta-
blir un Acord d’associació amb la Unió Europea. 

A finals de maig, una representació de la CEA —con-
juntament amb altres de l’EFA i de la PIME— es va 
reunir amb el Cap de Govern i amb el Ministre d’Afers 

La CEA ha mantingut amb el Govern, com en altres 
anys, una relació intensa i constant. Aquesta s’ha 
traduït sovint en reunions amb el Cap de Govern o 
amb diferents ministres, però també amb altres per-
sones o entitats que orgànicament o a la pràctica de-
penen de la institució governamental.

Amb el Cap de Govern

El mes de gener es va desplaçar una delegació de la 
Junta Directiva de la CEA, encapçalada pel seu Pre-
sident, fins l’Edifici Admnistratiu del Govern per man-
tenir una trobada amb el Cap de Govern i el Ministre 
de Finances, amb la finalitat de poder valorar conjun-
tament, al final de la Legislatura 2011-2015, el grau 
d’assoliment de les propostes que la CEA havia fet al 
Govern durant aquests quatre anys, especialment les 
contingudes en el document Andorra té futur, presen-
tat el 2012.
Després de constatar que s’havien assolit plenament 
diferents propostes, especialment en l’àmbit legisla-
tiu —com, per exemple, la Llei d’inversions estrange-
res, la Llei de residències passives, la Llei de patents, 
la Llei de comerç o la Llei de defensa de la competèn-
cia—, també es va convenir que altres no s’havien as-
solit en la totalitat i que, finalment, algunes no havien 

Exteriors i el Ministre de Justícia i Interior, amb la 
finalitat de rebre informació sobre el procés negocia-
dor que hauria de portar a l’establiment d’un Acord 
d’associació amb la Unió Europea. Després de deta-
llar quin és el procediment que se seguiria i el timing 
previst, el Cap de Govern i els ministres van manifes-
tar als presents l’interès del Govern per que la CEA, 
l’EFA i la PIME (conjuntament amb la CCIS, amb 
qui encara no s’havien reunit) participessin i fessin 
aportacions en aquest procés. A més d’anunciar la 
convocatòria de properes reunions, es va exposar la 
conveniència que les quatre entitats es dotessin d’un 
o més assessors per poder disposar d’un interlocutor 
únic en les reunions tècniques que calgués celebrar. 
(Sobre aquesta darrera qüestió, es pot trobar més in-
formació a l’apartat 16 de la Memòria.)
Aquesta trobada, tal com s’havia anunciat, va tenir 
continuïtat amb tres altres reunions —que van tenir 
lloc el juliol, l’octubre i el novembre—, celebrades 
amb el Ministre d’Afers Exteriors.

14.1 RELACIONS AMB 
EL GOVERN
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Territorial (Jordi Torres), i amb el Secretari d’Estat per 
a la Diversificació Econòmica (Josep Maria Missé). A 
aquestes trobades hi van assistir membres de la Junta 
Directiva i Presidents d’Associacions afiliades a la CEA.

Per acord de la Junta Directiva es va sol·licitar la re-
unió d’una delegació de la CEA (CAP) amb el Govern, 
per traslladar les problemàtiques de les empreses afec-
tades per la intervenció de BPA; la reunió va tenir lloc 
el dia 10 d’abril, havent estat rebuts pel Ministre de 
Finances, en absència del Cap de Govern per malaltia.
Els representants de la CEA van exposar les dificultats 
amb què es trobaven moltes empreses arrel de la inter-
venció de Banca Privada d’Andorra i la voluntat de la 
nostra Entitat de crear un comitè d’assessorament per 
a aquestes (es pot trobar més informació sobre la crea-
ció d’aquest comitè a l’apartat 6 de la Memòria). El Mi-
nistre, després de convenir la importància de generar 
els màxims canals possibles d’informació fidedigna cap 
als empresaris i la població en general, va manifestar 
que considerava positiva la iniciativa i es va oferir a 
reunir-se, juntament amb el Secretari d’Estat per a la 
Diversificació Econòmica, amb el comitè quan estigui 
constituït, i va garantir a partir d’aquell moment una 
assistència de continuïtat i traspàs d’informació.
En el marc dels treballs del Comitè d’Assessorament 
a les empreses afectades per la intervenció de BPA 
(CAIBPA), s’han mantingut posteriorment diverses 
reunions amb el Ministre, Jordi Cinca, i amb el Secre-
tari d’Estat, Josep Maria Missé.

El mes d’octubre va tenir lloc una tercera reunió amb el 
Cap de Govern. En la mateixa es va referir a l’evolució 
en la negociació de l’Acord d’associació amb la Unió 
Europea; també va presentar als delegats de la CEA, 
la CCIS, l’EFA i la PIME algunes de les propostes que 
estava preparant el Govern sobre qüestions laborals i 
de seguretat social. En el mateix acte, els represen-
tants de la CEA van lliurar-li el document Mesures ur-
gents de reactivació econòmica (veure més informació 
al respecte en l’apartat 3.9), comprometent-se el Cap 
de Govern a donar a la CEA, en un termini breu, l’opinió 
del Govern sobre les 38 mesures.

Amb el Govern

La renovació del Govern, com a conseqüència de les 
eleccions generals del dia 1 de març, va significar el 
canvi de titular d’alguns ministeris així com la defi-
nició de noves prioritats per a la legislatura. Amb la 
voluntat de conèixer la nova estructura dels ministe-
ris i departaments, així com els projectes que tenen 
previst impulsar durant la legislatura, es va sol·licitar 
i mantenir una reunió amb els ministres de Turisme 
i Comerç (Francesc Camp), d’Administració Pública, 
Transports i Telecomunicacions (Jordi Alcobé), de 
Salut, Afers Socials i Ocupació (Rosa Ferrer), d’Afers 
Exteriors (Gilbert Saboya), de Medi Ambient, Agri-
cultura i Sostenibilitat (Sílvia Calvó), i d’Ordenament 

La Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibi-
litat ha participat en diferents trobades amb els mem-
bres de la Comissió de rehabilitació, eficiència energè-
tica i infraestructures de la CEA, i també amb tècnics 
de la mateixa. Aquestes reunions, que representen la 
continuïtat de les mantingudes amb l’anterior Govern 
—la darrera de les quals es va celebrar amb el ministre 
d’Economia i Territori a principis d’any—, han tingut 
sempre com a fil conductor el Pla Renova, en relació 
amb el qual des de la CEA s’han fet nombroses aporta-
cions destinades a millorar les accions empreses.
Els treballs de la CEA a l’entorn del Pla Renova també 
han comportat la realització de diverses trobades amb 
el Director general de Medi Ambient i Sostenibilitat i 
amb el cap de l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic.

Entre les altres reunions mantingudes amb el Govern 
hem de fer esment de la que va tenir lloc entre els 
representants de la Comissió de turisme i comerç de 
la CEA i el ministre de Turisme i Comerç, Francesc 
Camp, per tractar diferents qüestions sobre els mer-
cats turístics. La col·laboració amb el Govern en te-
mes de turisme també s’ha concretat amb la presen-
tació a la CEA per part del Ministre del Projecte de 
Llei de l’allotjament turístic, així com amb diferents 
reunions entre membres de la Comissió de turisme 
i comerç de l’Entitat i representants de la societat 
pública Andorra Turisme.
Per tractar diferents qüestions relatives a l’obertu-
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Amb el Consell General

Encara que la renovació del Consell General en les 
eleccions del mes de març ha significat un cert alenti-
ment de l’activitat legislativa i, per tant, dels treballs 
de la CEA en relació amb aquesta, s’han mantingut 
en diferents ocasions contactes amb els Grups Parla-
mentaris. Entre les mateixes podem esmentar la tro-
bada que es va fer amb tots i cadascun dels Grups el 
mes d’octubre, per trametre i presentar el document 
Mesures urgents d’activació econòmica, elaborat per 
les Comissions i la Junta Directiva.

Amb entitats parapúbliques i societats públiques

La Confederació Empresarial Andorrana forma part 
del Consell d’Administració d’Andorra Desenvolupa-
ment i Inversió (ADI). El President de la CEA, en re-
presentació de l’Entitat, ha participat al llarg de l’any 
en totes les reunions que ha realitzat l’òrgan directiu 
d’aquesta societat pública, així com al XIII Clúster 
d’Educació de la iniciativa Actua.
En relació amb la col·laboració entre la CEA i l’ADI 
també ens hem de referir a l’acte de presentació 
als dirigents de la CEA, per part de la senyora Imma 
Jiménez —Directora de l’ADI—, de l’estratègia pel 
2016 corresponent a la iniciativa ACTUA.

El mes de març va tenir lloc l’entrada en vigor de la 
Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la 

ra de comerços i al Registre de comerç, els repre-
sentants de la CEA van tenir com a interlocutors el 
Ministre de Turisme i Comerç i el Ministre d’Ordena-
ment Territorial, així com els Secretaris d’Estat Neus 
Soriano i Antoni Rodriguez.
També ens hem de referir a la trobada que van prota-
gonitzar els responsables de la Comissió de relacions 
internacionals i institucionals, i el Ministre d’Educa-
ció i Ensenyament Superior, Eric Jover, per tractar 
sobre la visita d’una delegació de la UCAM (Universi-
dad Católica San Antonio de Murcia).
Finalment, destaquem la reunió que van mantenir di-
versos membres de la Junta Directiva amb el Ministre 
d’Administració Pública, Transport i Telecomunica-
cions, en el decurs de la qual es va fer la presentació 
de la nova pàgina web d’e-tràmits, així com diferents 
reunions amb la Secretària d’Estat d’Ocupació, Cateri-
na Juan en la qual se li van trametre algunes considera-
cions de la CEA en relació amb el seu àmbit d’actuació.

Amb els Coprínceps
Amb la finalitat de tractar diferents temes d’interès 
comú, durant l’any 2015 s’han mantingut diverses 
trobades amb el senyor Josep Maria Mauri, Repre-
sentant personal del Copríncep Episcopal.

Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. 
Amb la finalitat de conèixer amb major detall i de fer 
una anàlisi conjunta de les disposicions de la nova 
llei, els empresaris membres de la CEA van compartir 
la sala de reunions de l’Entitat amb Joaquima Sol i 
Carme Saboya, respectivament Directora de la CASS 
i Membre del Gabient Jurídic de la CASS. 

La convergència en l’apreciació sobre el paper essen-
cial que té la innovació per a les empreses, va ser un 
dels motius que van portar la Junta Directiva de la CEA 
a interessar-se pel projecte de la societat pública An-
dorra Telecom NIU: Acceleradora d’empreses d’Andor-
ra Telecom. La presentació del mateix va anar a càrrec 
de les representants d’Andorra Telecom Giannina Tac-
ca, Directora de desenvolupament estratègic i innova-
ció, i Carla Alonso, Analista de negoci.

14.2 RELACIONS AMB 
ALTRES INSTITUCIONS 

I ENTITATS PÚBLIQUES
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15 RELACIONS 
INTERNACIONALS

La CEA ha continuat desenvolupant una labor permanent a nivell internacional, tant per promoure 

el coneixement de la realitat empresarial andorrana, com per donar difusió a la nova situació del 

País pel que respecta a les oportunitats que ofereix als inversors estrangers. Encara que sovint 

la participació i els intercanvis s’han fet amb països força coneguts a Andorra en el món de 

l’empresa, també hem fixat la nostra atenció en realitats més llunyanes. També cal destacar les 

iniciatives destinades a conèixer situacions que poden ser properes a la nostra, com les de San 

Marino i Mònaco.
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tima d’establir acords permanents de col·laboració. 
En el mateix sentit d’intensificació de relacions cal 
inscriure la reunió que va tenir lloc a Madrid amb el 
senyor Liu Wei, President de la Cámara de Comercio 
e Inversiones de China en España i Director General 
de l’ICBC a Europa, el qual es va oferir per traslladar 
als seus associats i als clients de l’ICB les possibili-
tats d’inversió que representa Andorra; aquest pri-
mer contacte establert per la CEA tindrà continuïtat 
de cara al futur a nivell institucional. 

Amb la voluntat d’ampliar els horitzons de desenvo-
lupament i de creació de sinèrgies per a les empreses 
andorranes, s’han mantingut relacions amb diferents 
instàncies de diversos països, volent esmentar en 
primer lloc les trobades efectuades de forma regular 
amb els ambaixadors acreditats a Andorra de la Repú-
blica Francesa, Ginette de Matha, i amb l’ambaixador 
del Regne d’Espanya, Manuel Montobbio de Balanzo. 
En el marc de la millora de les relacions empresarials 
amb altres països de la Unió Europea també cal es-
mentar les reunions tingudes amb l’Ambaixador d’Ir-
landa a Andorra, David Cooney, i amb Marco Riccardo 
Rusconi i Alberto Rossi, respectivament Primer Con-
seller Econòmic i Comercial de l’Ambaixada d’Itàlia a 
Madrid i Cònsol d’Itàlia a Andorra. Finalment, i en el 
marc de les relacions amb estaments oficials d’altres 
països, volem referir-nos a la reunió mantinguda amb 
el Conseller Polític i Encarregat de Negocis, A.I. de 
l’Ambaixador de Canadà a Espanya, Simon Dridland.

Un dels mercats que susciten més interès a nivell 
internacional és el xinès. Encara que la relació co-
mercial d’Andorra amb la Xina ja és un fet des de fa 
temps, la necessitat d’aprofundir en aquest coneixe-
ment mutu ha portat la CEA a establir contactes amb 
diferents organitzacions patronals d’aquest país, 
concretament amb l’All-China Federation of Industry 
and Commerce i amb la China Cultural Chamber of 
Commerce for the Private Sector, amb la finalitat úl-

Amb la finalitat de millorar el coneixement mutu de les 
dues organitzacions, delegats de la CEA van mante-
nir una reunió a Madrid amb tècnics de l’Organització 
Mundial del Turisme (OMT). En la trobada, aquests 
darrers van presentar als representants de l’Entitat 
les possibilitats de col·laboració i els mitjans tècnics 
que l’OMT estaria en condicions d’oferir a Andorra, 
per ser aplicats en la fixació de noves perspectives 
per al sector del turisme.
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nidades de Negocio e Inversión en Costa de Marfil 
i Foro de Diálogo España-Italia, que van tenir lloc a 
la seu de Foment del Treball Nacional a Barcelona, 
la 26a Trobada Empresarial al Pirineu, l’assitència a 
la II Jornada sobre inversió i negocis a Andorra, que 
va tenir lloc al Casino de Madrid, o la presència al 
sopar-col·loqui La Nit de l’Empresariat i a l’acte de 
lliurament dels Premis PIMEC 2015, aquest darrer en 
el marc del sopar anual de PIMEC a Barcelona.

També volem esmentar en aquest apartat l’assoli-
ment d’algunes accions de caire internacional inicia-
des amb anterioritat, com la visita a Andorra, pro-
moguda per la CEA, dels representants de la UCAM 
de Múrcia; durant la seva estada al País van tenir 
l’oportunitat de ser rebuts pel Ministre d’Educació 
i Ensenyament Superior, per la Ministra de Salut, 
Afers Socials i Ocupació, així com per diferents res-
ponsables del SAAS i del CHA.

L’establiment d’un Acord d’associació entre Andorra 
i la Unió Europea comporta molts reptes en relació 
amb l’economia productiva del país; per compartir 
experiències i estratègies sobre aquesta qüestió, la 
CEA es va posar en contacte amb organitzacions 
empresarials dels altres països que es troben en una 
situació similar. Fruit d’aquesta iniciativa han estat 
les reunions realitzades el mes de novembre, a San 
Marino i a Mònaco, amb l’Associazione Nazionale In-
dustria San Marino (ANIS) i amb la Fédération des 
Entreprises Monégasques (FEDEM). En les trobades 
també es va tractar la conveniència de que la CEA 
estableixi relacions de caràcter permanent i estable 
amb les dues entitats. 

La CEA també ha participat en diferents actes que 
s’han desenvolupat a l’estranger i que han suposat 
l’establiment o el reforç de les relacions que manté 
l’Entitat amb altres organitzacions. Entre aquests 
podem citar la participació en les jornades Oportu-
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16 RELACIONS AMB 
ALTRES ENTITATS

No esmentem en aquest apartat les nombroses reunions que la Presidència o altres membres 

de la Junta Directiva han mantingut amb les Associacions sectorials integrades a la CEA, ni 

tampoc les que han tingut lloc amb els Ambaixadors CEA i amb CEA Joves i Emprenedors, ja 

que es consideren pròpies de l’activitat de l’Entitat; tanmateix, volem deixar constància de les 

mateixes. En la secció es presenten només tres accions que, per raó de la importància que 

representen per a la CEA pensem que mereixen ser destacades. A l’apartat 13 de la Memòria 

es pot trobar més informació sobre les relacions de la CEA amb altres entitats.

RELACIONS AMB 
LA CCIS, L’EFA 

I LA PIME
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Lang, Xavier Fernández Pons i Andreu Olesti Rayo. 
En la primera reunió amb els mateixos va quedar clar 
que no es tracta d’un acord estàndard (i que és per 
aquest motiu que hi haurà negociació) i que és la UE 
qui demana la negociació, i que per aquests motius 
és important establir una relació de les peticions que 
es poden considerar elements compensatoris a les re-
núncies que haurà de fer Andorra. 

La posada en pràctica d’aquest treball conjunt de 
les quatre entitats s’ha traduït també en la presa 
d’altres decisions, com la cerca dels mitjans econò-
mics pel finançament del treball dels assessors (que 
en el cas de la CEA s’ha fet mitjançant l’aprovació 
per part de l’Assemblea General d’una derrama de 
tots els socis, per un import del 30% de la quota 

El fet de compartir objectius ha significat, al llarg del 
temps, l’establiment d’una relació permanent i intensa 
entre la Confederació Empresarial Andorrana i l’Empre-
sa Familiar Andorrana, la Petita i Mitjana Empresa i la 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. A més de les 
relacions bilaterals que hi ha hagut entre la CEA i ca-
dascuna de les altres entitats, aquest any totes quatre 
han afrontat en comú el repte de participar activament 
en la presa d’unes decisions que seran essencials per al 
futur d’Andorra: ens referim a la negociació d’un Acord 
d’associació amb la Unió Europea.
Malgrat la CEA ja havia previst la necessitat de dis-
posar dels serveis d’un expert en aquest tema —per 
tal de fer valoracions sectorials de l’impacte que pot 
tenir l’Acord d’Associació i disposar dels elements 
necessaris per al posicionament des de la patronal 
en aquest projecte—, després dels plantejaments ex-
posats pel Cap de Govern en la reunió mantinguda 
a finals de maig —en relació al desenvolupament de 
les negociacions i la possible col·laboració de la CEA, 
l’EFA, la PIME i la CCIS en aquestes—, es va decidir 
la contractació conjunta per part de les quatre or-
ganitzacions d’un equip assessor tècnic; els especia-
listes finalment contractats són Alejandro Checchi 

d’afiliació), així com la designació d’una persona 
per coordinar els treballs amb els assessors, havent 
decidit encomanar aquesta tasca a la senyora Me-
ritxell Marsà.
Les activitats desenvolupades al respecte al llarg del 
darrer mig any han estat múltiples. Entre aquestes 
podem esmentar, a més de les trobades tècniques ge-
nerals i sectorials tingudes amb els propis assessors, 

les reunions de treball mantingudes amb el Ministre 
d’Afers Exteriors, amb els experts contractats pel 
Govern, així com amb una delegació de la UE que va 
visitar Andorra, formada pel Cap d’unitat d’Europa 
occidental del SEAE i cap negociador adjunt, Claude 
Maerten, pel responsable de Relacions internacionals 
a la DG GROW, Tom Diderich, i per Oliver Fox.

16.1 RELACIONS AMB 
LA CCIS, L’EFA 

I LA PIME
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torial i amb la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i 
Sostenibilitat, per tal de fer la presentació als nous res-
ponsables ministerials del projecte Andorra Regenera.

La pluralitat de llistes en les darreres eleccions legislati-
ves del mes de març van aconsellar demanar als partits 
polítics que es presentaven als comicis quina era la seva 
opinió sobre els temes importants inclosos en el docu-
ment de la CEA Andorra té Futur i que no s’havien assolit 
durant la legislatura que acabava, i quines eren les seves 
perspectives quant al desenvolupament dels mateixos. 
A aquest efecte es van organitzar quatre trobades dels 
membres de la Junta Directiva i dels presidents de les 
Associacions que formen part de l’Entitat, amb repre-
sentants de les llistes Demòcrates per Andorra, Liberals 
d’Andorra+UL, PS+Verds+CI+Independents, i Social-
democràcia i Progrés.

També podem inscriure en aquest apartat l’opinió ma-
nifestada per la CEA quant a aquest tema, que va ser 
sol·licitada pel senyor Josep Dallerès, responsable 
—pel que fa a l’apartat dedicat a Andorra— d’un estu-
di sobre els acords d’associació, els països limítrofes 
i els microestats integrats a la UE, treball encomanat 
pel Parlament Europeu a la Universitat d’Estrasburg.

La CEA està integrada en el projecte Andorra Re-
genera des del moment en que es va iniciar la seva 
implementació, essent-ne un dels impulsors. Les rela-
cions amb els altres membres d’aquesta associació 
han estat permanents, amb la finalitat d’establir les 
condicions més favorables per que el projecte, que va 
néixer amb la vocació de rehabilitar l’hàbitat urbà per 
fer-lo més sostenible, vagi creixent.

Entre els treballs desenvolupats darrerament per 
l’Associació cal destacar els passos efectuats quant 
a la certificació Regenera, la promoció del fons d’in-
versió Regenera, el Projecte Regenera de l’edifici The 
Cloud d’Andorra Telecom, així com diferents qües-
tions relatives a l’organització interna i a l’anàlisi de 
projectes de futur. També volem esmentar entre les 
seves activitats recents la reunió que els seus mem-
bres van mantenir amb el Ministre d’Ordenament Terri-

16.2 RELACIONS AMB 
L’ASSOCIACIÓ 

   ANDORRA REGENERA

16.3 RELACIONS 
AMB ELS 

PARTITS POLÍTICS
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