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1 PRESENTACIÓ

Benvolguts socis,

Deixem enrere un any d’incerteses i dubtes; l’entorn internacional no para 
de sorprendre’ns, el “Brexit” o les eleccions presidencials als Estats Units, 
són dos exemples clars de la situació canviant en què es troba el món.

Per Andorra la situació de canvis, incerteses i dubtes ja fa temps que per-
dura, esperem que el 2017 sigui l’any d’inflexió i que la normalitat es torni 
a instal·lar a casa nostra.

Malgrat que les dades apunten a una mínima millora de la situació econò-
mica del país, les empreses en general encara no estan prou satisfetes. La 
manca d’agilitat, tant en el funcionament de l’Administració com en la con-
creció i el desenvolupament de mesures afavoridores del creixement, són 
alguns dels frens que no ens han permès avançar a una velocitat suficient.

Les accions concretes de caire global aportades pels estaments oficials 
s’han mostrat tímides i insuficients tot i que el camí obert sembla positiu 
i amb condicions més favorables per anar cap endavant.

Durant l’any 2016 a la CEA no hem parat de treballar; malgrat disposar d’un 
entorn enrarit, el sector empresarial ha dedicat moltes hores de feina i molts 
esforços per ajudar a recuperar l’esperit de confiança en el nostre país.

Deixeu-me agrair a la direcció, la secretaria, la Junta Directiva, als mem-
bres de les Comissions de treball, la seva implicació i col·laboració, i a tots 
el socis la confiança que dipositen en nosaltres any rere any.

I és amb la responsabilitat que suposa mantenir aquesta confiança que 
continuarem treballant amb la mateixa intensitat i responsabilitat els pro-
pers anys.

El 2017 ens depara un repte molt important, tan important que serà de-
terminant per al futur dels propers decennis de la nostra societat, l’acord 
d’associació amb la Unió Europea.

El nostre Govern està en plena negociació de l’acord, un acord que ha de 
marcar per molts anys, tal i com he comentat, el futur d’Andorra, tots 
volem el millor futur per al nostre país; per aquest motiu l’acord que s’està 
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negociant ha de ser el millor acord que mai un país tercer hagi negociat 
amb la UE.

Si bé en el camp de la fiscalitat i l’intercanvi d’informació fiscal poca cosa 
podíem fer, més enllà de buscar l’homologació internacional, en la signa-
tura d’un Acord d’associació amb la Unió Europea hem de ser prou valents 
per plantejar als nostres interlocutors allò que pensem que és just per als 
nostres interessos, sense menystenir els seus.

Serà molt important en tot el procés fer propostes, prendre la iniciativa i 
ser valents, el nostre Govern sap que ens tindrà al seu costat per defensar 
els interessos del nostre país, sempre amb actitud positiva i disposats a 
treballar conjuntament quan ho creguin necessari.

Sabem que hi haurà d’haver cessions, però el país segurament no enten-
dria que aquestes, no anessin acompanyades de les corresponents com-
pensacions.

S’arribi o no a un Acord d’associació, les accions per promoure l’economia 
activa no poden aturar-se si volem que el creixement d’Andorra continuï 
de forma sostinguda.

No vull entrar a parlar en detall de les reformes pendents, que el nostre 
Govern porta anys anunciant, esperem que aquest sigui l’any en què les 
promeses es facin realitat, però si que vull destacar, si em permeteu, un 
tema concret: la definició i la promoció de la Marca Andorra.

Hem decidit ser els motors d’aquesta iniciativa perquè considerem que no 
podem esperar més, l’entorn es mou i nosaltres no podem quedar aturats.

La CEA no vol suplantar ningú ni imposar res, però la desesperació de 
constatar que les coses no avancen a una velocitat suficient, ens obli-
ga a promoure iniciatives que haurien de ser generals i transversals com 
aquesta; treballarem de valent en aquest projecte, mantindrem informats 
al Govern, als nostres afiliats i a la població en general i integrarem al grup 
de treball a tothom que hi vulgui participar.

Per finalitzar deixeu-me fer una petita referència al sopar de Gala i al lliura-
ment per primera vegada del Premis CEA que vàrem celebrar l’any passat 
i que repetirem el proper any, l’èxit assolit és degut en gran part als socis 
de l’entitat, que amb la seva implicació i participació han fet gran l’esdeve-
niment, de la mateixa manera com han fet grans els onze anys de l’entitat.

Com a president de la Confederació Empresarial vull ratificar en nom de la 
Junta Directiva i en el meu propi el compromís que hem adquirit amb tots 
els nostres afiliats i amb tots els empresaris del país, i dir-vos que conti-
nuarem treballant amb força i entusiasme, donant continuïtat a la tasca 
iniciada ara ja fa onze anys.

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

SR. PERE JOSEP AUGÉ SÀNCHEZ · Vocal

SRA. VERÒNICA CANALS RIBA · Vocal

SR. JORDI GALOBARDAS ASTURGÓ · Vocal

SR. RAMON OLIVA CUSCULLOLA · Vocal

SR. JORDI PRAT VIDAL · Vocal

SRA. ESTHER PUIGCERCÓS FONT · Vocal

SR. ÒSCAR RIBAS DURÓ · Vocal

SR. XAVIER ALTIMIR PLANES · President

SR. GERARD CADENA TURIELLA  · 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

L’activitat de la CEA s’ha mantingut durant el 2016 en un volum assimilable a la d’anys 

anteriors. Les decisions i les actuacions d’abast general més importants queden reflectides 

en aquest apartat, mentre que en els següents s’exposen les desenvolupades en el marc 

de les diferents comissions de treball, així com les que han suposat la col·laboració amb 

altres organismes i institucions, o la participació dels representants de l’entitat en reunions 

i altres actes de diversa índole, tant a Andorra com a l’estranger.
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3.1                                                                                                                                                  

BALANÇ D’ACTIVITATS3

Amb motiu del canvi en la representació davant la 
Confederació Empresarial Andorrana de diferents so-
cis col·lectius, i en compliment dels Estatuts de la 
nostra entitat, l’Assemblea General Extraordinària 
ha acordat que la vicepresidència de la Junta Direc-
tiva de la CEA fos assumida pel nou representant de 
l’ACODA, el senyor Gerard Cadena Turiella, i la incor-
poració com a vocal de la Junta de la nova represen-
tant de Ski Andorra, la senyora Verònica Canals Riba.

3.2                                                                                                                                                  SOCIS

El moviment d’altes i baixes de socis, ja siguin em-
preses o associacions sectorials i professionals, ha 
significat que l’entitat compti a finals d’any amb 
170 socis individuals (empreses) i amb 24 membres 
de caire col·lectiu. Ja sigui amb presència directa o 
indirecta, les empreses que formen part de la CEA 
a 31 de desembre del 2016 són 838, les quals en-
globen un volum d’empleats que arriba a les 9.724 
persones. Les agrupacions empresarials membres de 
la CEA són, a finals d’any, les següents:

•	 Associació	Andorrana	d’Agències	de	Publicitat	(AAAP)

•	 Associació	d’Agències	de	Viatges	d’Andorra	(AVA)

•	 Associació	d’Agents	de	Duana	d’Andorra	(AADA)

•	 Associació	de	Bancs	Andorrans	(ABA)

•	 Associació	de	Contractistes	d’Obres	d’Andorra	(ACODA)

•	 Associació	d’Empreses	d’Allotjament	Turístic	(AEAT)

•	 Associació	d’Empreses	de	Lampisteria	i	Climatització	d’Andorra	(ADELCA)

•	 Associació	d’Empreses	de	Neteja	d’Andorra	(AENA)

•	 Associació	de	Gestors	de	Residus	d’Andorra	(AGREDA)

•	 Associació	d’Entitats	Financeres	d’Inversió	(ADEFI)

•	 Associació	de	Fabricants	de	Productes	de	Tabac	d’Andorra	(AFPTA)

•	 Associació	de	Majoristes	de	Material	Elèctric	(FEGIME	ANDORRA)

•	 Associació	de	Propietaris	de	Béns	Immobles	(APBI)

•	 Associació	de	Transportistes	de	Mercaderies	i	Carburants	d’Andorra	((ATMCA)

•	 Associació	de	Transports	Públics	i	de	Viatgers	d’Andorra	(ATVA)

•	 Associació	d’Importadors	i	Distribuïdors	d’Alimentació,	Begudes	Alcohòliques	i	Vins	d’Andorra	(AIDABA)

•	 Associació	Grans	Distribuïdors	al	Detall	(AGDD)

•	 Associació	Nacional	de	Negociants,	Importadors	i	Exportadors	de	Mercaderies	Industrials	(ANIM)

•	 Club	de	Màrqueting	d’Andorra

•	 Col·legi	de	Gestors	i	Agents	Immobiliaris	(AGIA)

•	 Delegació	Nacional	de	la	Federació	Internacional	de	les	Professions	Immobiliàries	(FIABCI-ANDORRA)

•	 Gremi	de	Joiers	i	Rellotgers	d’Andorra

•	 Ski	Andorra

•	 Unió	Hotelera	d’Andorra	(UHA)

CANVIS EN LA 
COMPOSICIÓ DE 

LA JUNTA DIRECTIVA
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Des de la seva creació la CEA ha comptat com a pa-
trocinadors	amb	l’Empresa	Familiar	Andorrana	i	amb	
l’Associació	de	Fabricants	de	Productes	de	Tabac	
d’Andorra. Després d’un parèntesi d’uns anys, el 
2016 s’ha incorporat novament com a patrocinador 
de les nostres activitats l’Associació de Bancs An-
dorrans (ABA). Agraïm des d’aquesta tribuna el seu 
suport a aquestes entitats, ja que les aportacions 
dels socis de la CEA, encara que són importants, 
no ens permetrien fer front de forma adequada a 
l’àmplia activitat desenvolupada en representació i 
benefici de l’empresariat andorrà.

La voluntat d’adaptar-se de forma constant a l’evo-
lució dels centres d’interès desenvolupats per l’en-
titat, va portar la Junta Directiva a l’aprovació de 
l’acord per crear la comissió de treball Marca An-
dorra. Després dels primers mesos de feina de la Co-
missió, es va constatar que, a efectes pràctics, era 

convenient unificar els treballs d’aquesta comissió i 
els de la de Comunicació, amb la creació de la nova 
Comissió Marca Andorra i Comunicació, que assumi-
rà també el rol de portaveu de l’entitat. Encara que la 
nova estructura s’ha posat en funcionament el mes 
de desembre, en fer la presentació de les activitats 
de les comissions de treball, les de Marca Andorra 
i de Comunicació s’han agrupat d’acord amb el nou 
organigrama.
També cal esmentar en aquest apartat l’acord de la 
Junta Directiva per crear el Comitè d’Ensenyament 
Superior Privat, amb la finalitat de disposar d’un grup 
de treball per tractar els temes específics que puguin 
afectar les empreses privades que estan impartint 
ensenyament superior a Andorra, així com d’establir 
un canal de comunicació estable entre les referides 
empreses i la CEA. En el moment de la seva creació 
s’han integrat al Comitè, presidit pel Sr. Ramon Gi-
nesta Julian, l’Escola Vatel Andorra i l’Andorra Avia-
tion Academy d’Avant Guarda.

Els grups de treball i de representació de la CEA que 
no formen part de l’estructura de les comissions de 

treball ordinàries, han continuat exercint de forma re-
gular la labor prevista. Tant el Comitè Assessor a la 
Presidència (CAP), com CEA Joves i Emprenedors o 
l’International Committee s’han reunit, segons la pe-
riodicitat determinada en cada cas, per tractar tots 
aquells temes que tenen assignats per desenvolupar. 
La seva activitat concreta queda reflectida en dife-
rents apartats d’aquesta Memòria.

Amb la voluntat d’impulsar la plataforma IWAND (In-
vest With Andorra), creada per la CEA amb la finali-
tat de contribuir activament en la promoció interna-
cional dels nous plantejaments econòmics d’Andorra, 
s’ha efectuat el nomenament de nous Ambaixadors 
CEA. Aquests nomenaments hauran de ser ratificats 
el 2017 per l’Assemblea General de socis.

A finals del 2016 la plataforma IWAND de la CEA 
compta amb setze ambaixadors econòmics, un am-
baixador cultural, quatre ambaixadors econòmics i 
culturals, i quatre ambaixadors esportius.

3.3                                                                                                                                                  PATROCINADORS

3.4                                                                                                                                                  
CANVIS 
ORGANITZATIUS

3.5                                                                                                                                                  
ÒRGANS
PARTICIPATIUS

3.6                                                                                                                                                  
NOUS 
AMbAIxADORS CEA
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Per celebrar el desè aniversari de l’entitat, el 17 de 
març es va organitzar un sopar de gala al qual van 
assistir més de 230 persones, representatives de la 
gran majoria dels actors impulsors del creixement 
econòmic del país. El sopar de celebració també va 
servir com a marc per la presentació de la Memòria 

2015 i per fer el lliurament dels Premis CEA 2016.
En aquesta primera edició dels Premis CEA, destinats 
a posar en relleu els valors i les iniciatives empre-
sarials i promocionals del Principat, van merèixer el 
reconeixement dels membres del Jurat les següents 
empreses i projectes:
Premi a la trajectòria empresarial: Grup Pyrénnées.
Premi a l’emprenedoria i/o innovació: Aplicació de 
salvament per a usuaris i equips d’emergència, d’Alpify.

Premi a la projecció internacional: Projecte d’ex-
pansió internacional de Pas Grau Internacional.
Premi a la sostenibilitat: Disseny d’edificis energèti-
cament eficients, d’Enginesa.
Premi especial del Jurat: Grandvalira.
Premi al reconeixement personal a l’activitat de 
promoció: Albert Llovera.

A iniciativa de la Junta Directiva i del CAP s’han co-
mençat a fixar les bases per la realització d’un estudi 
macroeconòmic a nivell de país, amb la finalitat de 
poder establir una anàlisi comparativa de l’evolució 
experimentada, tant pel sector públic com pel sector 
privat, durant els deu darrers anys. Aquest estudi 
permetria disposar d’informació suficient per avaluar 
possibles solucions al dèficit del sector públic i per 
definir estratègies que permetin el creixement de la in-
versió, segons les necessitats previsibles per als pro-
pers anys. Per la realització d’aquest ambiciós treball, 
que necessàriament s’ha de basar en informació fide-
digna i en dades reals, la CEA espera poder comptar 
amb la col·laboració de diferents entitats públiques i 
privades, així com de tot l’empresariat nacional.

                                                                 
ECONÒMICS
Fernando	Argote	Pons
Montse Gaytan Sanchez
Nuno M. Lindinho Serrenho
Miquel Mata Rodriguez
Thierry Moguel Witz
Ljubomir Mudric
Patrick Müeller

ECONÒMICS I CULTURALS
Adrià Espineta Arias

NOUS AMBAIXADORS CEA 2016

3.7                                                                                                                                                  CELEbRACIÓ DEL DESÈ 
ANIVERSARI I LLIURA-

MENT DELS PREMIS CEA

3.8                                                                                                                                                  ESTUDI 
MACROECONÒMIC
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Encara que en els apartats corresponents d’aquesta 
Memòria s’exposa el detall de les reunions mantingu-
des —tant les de treball conjunt de la CEA amb la CCIS, 
l’EFA	i	 la	PIME,	com	les	proposades	pel	Govern	 i	 les	
acordades amb els Grups parlamentaris—, volem fer 
esment, en aquest balanç d’activitats, de la intensitat 
i la constància del treball realitzat. Les reunions amb el 
experts contractats per tractar aquesta qüestió, han 
estat essencials per poder fer un seguiment adequat 
i per valorar de forma objectiva els diferents passos 
que s’han anat seguint per part dels negociadors de 
l’Acord. A finals d’any la situació ens aconsella poder 
disposar també d’un assessorament especialitzat emi-
nentment tècnic, amb la finalitat de poder desgranar 
sectorialment la incidència que pot tenir l’aplicació de 
l’Acord tenint en compte la normativa europea. Des de 
les entitats estem avançant en els treballs necessaris 
per tal d’exposar al Govern el posicionament del sector 
empresarial i de definir clarament les línies vermelles 
que considerem que cal respectar en l’Acord, així com 
les contrapartides a fixar en el cas que sigui imprescin-
dible assumir alguna renúncia.

3.10                                                                                                                                                
En vista de la situació, les diferents comissions de 
treball han realitzat, tant de forma sectorial com 
transversal, un aprofundit treball d’anàlisi del docu-
ment de resposta i de concreció del document inici-
al de la CEA, mitjançant comentaris i complements 
d’informació, el què ha donat com a resultat un nou 
escrit que va ser lliurat al Govern el 28 de setembre; 
en el mateix també s’exposa el malestar de la CEA 
provocat pel contingut del document de resposta i 
per la forma. Amb la finalitat de poder aprofundir en 
l’anàlisi dels diferents temes, posteriorment s’ha con-
vingut amb el Govern separar les diferents mesures 
en funció dels ministeris pertinents i realitzar reuni-
ons sectorials amb cada Ministre per abordar-les, la 
primera de les quals ha tingut lloc, amb el Ministre 
d’Ordenament Territorial, el mes de desembre.
A més del fet de no haver pogut obtenir encara res-
postes definides i globals, allò que preocupa la CEA 
és la poca celeritat amb què s’està seguint el pro-
cés de concreció de decisions. Esperem que amb els 
comentaris i els aclariments aportats les mesures 
podran ser assumides i materialitzades pel Govern, i 
això en un termini breu.
Cal dir que les comissions de treball han fet un gran 
esforç i han dedicat moltes hores i reunions a con-
cretar i detallar les propostes fetes per la CEA; per 
no ser redundants, no tornarem a esmentar aquesta 
qüestió en referir-nos al treball realitzat durant l’any 
per les mateixes.

La CEA va lliurar el document Mesures urgents d’acti-
vació econòmica al Cap de Govern el 27 d’octubre de 
2015. Aquest escrit —que es pot consultar al portal 
web de la CEA— recull 38 mesures, la majoria de les 
quals inclouen diverses accions concretes, que conside-
ràvem vitals i urgents per iniciar a Andorra una etapa 
clarament orientada al creixement del PIB i a crear ocu-
pació. Malgrat el compromís del Govern, manifestat en 
aquella reunió, de presentar-nos en el termini de quinze 
dies una anàlisi i un calendari d’execució en relació a les 
accions exposades, va ser el 23 de juny, després de di-
verses reclamacions de resposta, quan es va convocar 
la CEA a una reunió amb el Cap de Govern i diversos 
Ministres per lliurar-nos el document de resposta.
En prendre coneixement del seu contingut hem pogut 
constatar que malgrat que algunes de les mesures ex-
posades en el document inicial s’han portat a terme o 
estan en curs d’execució, la gran majoria no disposen 
de calendari; no queda tampoc evident el grau de coin-
cidència del Govern amb molts dels plantejaments de la 
CEA; tampoc s’ha tingut en compte la manifestació ex-
posada quant a la urgència en la tramitació parlamen-
tària de diferents propostes legislatives o en la posada 
en execució d’altres accions.

ACORD 
D’ASSOCIACIÓ AMb 

LA UNIÓ EUROPEA
3.9                                                                                                                                                  MESURES URGENTS 

D’ACTIVACIÓ 
ECONÒMICA
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3.11                                                                                                                          
ESTATS 
FINANCERS 2015 

I PRESSUPOST 2016

Pel que fa als comptes corresponents a l’exercici 
pressupostari del 2015, cal destacar que han pre-
sentat un resultat positiu considerable degut, bàsi-
cament, a dos factors: d’una banda, les despeses 
imputables durant l’exercici a l’assessorament sobre 
l’Acord d’associació amb la Unió Europea han estat 
molt inferiors a l’import de la primera part de la der-
rama extraordinària aportada pels socis per fer-hi 
front; d’altra banda, l’acte de lliurament dels Premis 
CEA, finançat mitjançant les aportacions de vuit pa-
trocinadors, ha presentat un resultat econòmic positiu. 
A continuació es presenten les taules amb el detall del 
compte de resultats i del balanç de situació de l’exerci-
ci 2015, revisats pels auditors i aprovats per l’Assem-
blea General de socis.
Quant al Pressupost per al 2016, com a conseqüència 
de la incorporació a la partida d’ingressos de l’import 
corresponent al patrocini de l’ABA, així com de l’afec-
tació a la partida de despeses de nous conceptes, el seu 
import va quedar definitivament fixat en 156.404,05 
euros, tant per a la partida de despeses com per a la 
d’ingressos, mantenint-se un resultat equilibrat.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
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bALANÇ DE SITUACIÓ
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4 COMISSIÓ 
MARCA ANDORRA I COMUNICACIÓ

LLAHÍ SEGALÀS, Alfred
LUQUE SANDOVAL, Juan Ignacio
MARTICELLA CANELA, Jordi
MARTRAT SANFELIU, José
MÜELLER, Patrick
NOGAL GUARDIOLA, Patrícia
PALACIOS MARTÍN, Francisco Javier
PATE, Douglas
REDONDO TORREGROSA, Elena
RIBA GARCIA, Regina
RIBÓ CASANOVAS, Jordi
RONCHERA SANTACREU, Montserrat
RUANO AUDEY, Eduard
RYBALCHENKO, Irina
SERVE, Guillaume
TERÉS ULIER, Àlex
TORIBIO ESPAR, Joan
TROGUET RIBES, Jordi
VELLISCIG, Laurent
VILA MONTOLIU, Esther
YEBRA ROTGER, Sònia

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

COMPOSICIÓ

AUGÉ SÁNCHEZ, Pere Josep · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARMENGOL TORM, Àlex
BADIA, Xavier
BASTÚS LOEWE, Stephi
BLANCH FORS, Conrad
CAROD SANTIAGO, Ignasi
CARTOLARO, Valter
COLOM PICH, Antoni
CORNELLA PLANELLS, Antoni
COROMINAS BAULENAS, Antoni
ESPINETA ARIAS, Adrià
FEIJOO SANTOMÉ, Montse
FERNÁNDEZ FLORES, José Antonio
GAJU RAVENTÓS, Albert
GALLARDO HURTADO, Felipe
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GODAYOL BLANCH, Àlex
GUAL TARRADA, Mar

Malgrat que la Comissió de Comunicació ha 
treballat durant tot l’any en els temes que li 

eren propis, la creació de la Comissió Marca 
Andorra la tardor del 2016 i la posterior unifi-

cació de les dues comissions ens porten a 
presentar el seu treball de forma conjunta. La 
nova estructura de la Comissió ens permetrà 
ampliar l’abast de la labor a realitzar, així com 
tractar de forma més unitària i efectiva qües-

tions importants relatives a la difusió 
de l’acció de la CEA.

Iniciem aquest apartat informant que en el 
moment de la unificació de la Comissió Marca 

Andorra i de la Comissió de comunicació es 
va acordar que fos el Sr. Pere Josep Augé, 

President de la Comissió Marca Andorra, qui 
assumís la presidència de la nova comissió, 
tenint en compte que el Sr. Conrad Blanch, 
president de la Comissió de Comunicació, 

havia expressat amb anterioritat la voluntat de 
deixar la presidència d’aquesta.
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literalment: Desenvolupar una estratègia de branding 
d’Estat per ampliar el concepte de Marca Andorra en 
la seva màxima amplitud, superant la vella estratègia 
destinada a la promoció del país únicament a nivell 
turístic i comercial, i presentant una nova proposta 
d’Andorra com una globalitat de serveis i oportuni-
tats i que activi uns mecanismes promocionals que 
dotin el nostre país de la visibilitat imprescindible per 
a fer realitat el procés d’obertura econòmica.
Amb la voluntat d’accelerar l’assoliment d’aquesta 
mesura inajornable, que com a primer objectiu busca 
establir un posicionament d’Andorra que suposi un 

4.1                                                                                                                                               COMISSIÓ DE 
COMUNICACIÓ

La divulgació de la feina realitzada per la CEA i la 
millora de la comunicació interna han estat les princi-
pals línies de treball de la Comissió de Comunicació. 
Entre les feines més rellevants que ha portat a terme 
podem destacar la preparació de la Memòria 2015, 
que va ser presentada en el curs de l’acte de cele-
bració del desè aniversari de l’entitat, i els treballs 
preparatoris del projecte Banc de temps, destinat a 
donar assessorament als socis de la CEA en temes 
diversos que puguin ser del seu interès.
Conjuntament amb la Comissió de Relacions Interna-
cionals i Institucionals s’han treballat sobretot qües-
tions relatives a la projecció de la CEA mitjançant 
Internet, com la definició dels continguts relatius a la 
CEA presents a la pàgina web Rendez-vous o l’anàlisi 
realitzada per establir estratègies de comunicació i 
de coordinació per impulsar el projecte de publicació 
de continguts als blogs CEA i IWAND.

La mesura 34 del document Mesures urgents d’ac-
tivació econòmica, lliurat al Govern per la CEA, diu 

4.2                                                                                                                                               COMISSIÓ 
MARCA ANDORRA

avantatge competitiu pel país, la CEA ha decidit cre-
ar un grup de treball específic per impulsar el projecte 
i traslladar-lo a l’Administració. En els primers mesos 
d’actuació, la Comissió ha centrat el seu treball en 
fixar les prioritats i les estratègies a seguir per de-
finir la Marca Andorra, fins ara inexistent de forma 
específica, i per donar-la a conèixer. Entre les accions 
concretes portades a terme destaquen la realització 
d’una enquesta on-line, adreçada a les empreses i a 
la població d’Andorra en general, i la preparació d’un 
qüestionari de valoració sobre la percepció d’Andorra 
a l’exterior.
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5 COMISSIÓ  
JURÍDICA FISCAL

COMPOSICIÓ

REDONDO TORREGROSA, Elena  · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
AMBRÓS PUJOL, Marc
ARGOTE PONS, Fernando
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep
BADIA, Xavier
BARTUMEU MAZA, Enric
BASTÚS LOEWE, Stephi
BERRUEZO RECASENS, David
CANALS RIBA, Verònica
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GARCIA GARCIA, Manel
GARCIA GONZALEZ, Josep
GÓMEZ-PERRETA CHASTEL, Pablo
GONZALEZ POLO, Daniel
GRACIA LONGARES, Pascual
HAASE, Alexandre
JORDI BOBER, Eduard

KINDER ESPINOSA, Lluís
MARRASÉ JUNQUERA, Carmen
MATA RODRÍGUEZ, Miquel
MEDINA VILLUENDAS, Miquel
OLIVA CUSCULLOLA, Ramon
OLIVER ALSINA, Joan
PALMITJAVILA, Eva
PRATS MARTÍNEZ, Xavier
PUIGCERCÓS FONT, Esther
RIBA GARCIA, Regina
ROSSI, Alberto
SALVADORES, Julio
SARLÉ GUIU, Josep
TOMÀS REIG, Joan
VAL PINEÑO, Rosa
VILA MONTOLIU, Esther
VILA TUNEU, Núria
YAÑEZ DE ALDECOA, Mª Jesús

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

En les reunions de la Comissió —pre-
sidida des del mes de setembre per 
la Sra. Elena Redondo, després de la 

renovació de la Junta Directiva de 
l’ADEFI— s’han treballat projectes 

relatius a normativa legal, com el pro-
jecte de Llei de règim fiscal per les 
operacions de reorganització socie-

tària, o aspectes particulars relatius a 
diferents temes, com la generació de 
recursos per a l’Estat, la permanència 

de l’actual teixit empresarial, o les con-
dicions procedimentals —tant a nivell 
de l’Administració o d’altres serveis, 

com per exemple en l’obertura de 
comptes bancaris— en el moment de 

creació de noves empreses.
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6 COMISSIÓ  DE 
SEGUIMENT DE LA CASS

COMPOSICIÓ

GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi · President

ALTIMIR PLANES, Xavier 
ARMENGOL PARRA, Bonaventura
ARMENGOL BOSCH, Miquel Àngel
CABOT VIDAL, Dolors
CADENA TURIELLA, Gerard
FILLOY FRANCO, Víctor
GARCIA GARCIA, Manel
GRAN FORNELL, Francesc
HAASE, Alexandre
MANZANO CASTELLBLANQUÉ, Josep
MONTANÉ PONS, Josep
MORTÉS PONS, Josep Àngel

MARTÍNEZ DÍEZ, Gerard
PARRILLA VELA, Albert
PRAT VIDAL, Jordi
RIBA GARCIA, Regina
VILA MONTOLIU, Esther
ZAMORA PUIGCERCÓS, Francesc
ZAMORA SANCHEZ, Laura

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Els membres de la Comissió s’han 
reunit de forma mensual per analitzar 

i tractar les qüestions sotmeses al 
Consell d’Administració de la CASS. 

El President de la Comissió, membre 
d’aquest en representació dels em-

presaris i dels treballadors per compte 
propi, ha traslladat a l’organisme les 

inquietuds i les opinions de l’empresa-
riat del país, essencialment a partir del 
treball efectuat per la CEA. La Comis-

sió també ha tractat, conjuntament 
amb la Comissió de recursos humans i 
relacions laborals, altres temes relatius 

a la seguretat social.
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En el treball de la Comissió s’ha constatat que la 
informació relativa a algunes qüestions importants 
sobre les quals cal prendre una decisió, es lliura al 
membres del Consell d’Administració de la CASS 
en la mateixa sessió, el què suposa que els repre-
sentants dels diferents col·lectius no poden avaluar 
amb aquests la decisió a prendre. Encara que cada 
representant actuï d’acord amb el què creu que és 

l’opinió majoritària del propi col·lectiu, ho ha de fer 
de forma precipitada, quan seria més raonable po-
der disposar de la informació amb anterioritat per 
poder-la analitzar detingudament. Aquesta opinió, 
que va ser traslladada formalment al Consell d’Ad-
ministració amb la demanda de que sigui inclosa en 
el Reglament de funcionament del Consell d’Admi-
nistració de la CASS, va prendre forma en constatar 

que afectava un tema tan important com la defini-
ció del salari mig i el valor del punt aplicable l’any 
2016; sobre aquesta qüestió la CEA ja ha manifes-
tat en diferents ocasions que, al seu entendre, el 
càlcul no s’està fent de forma correcta, ja que està 
basat en la retribució mitjana i no en el salari mig.

Dues altres qüestions rellevants i recurrents que 
ens preocupen són l’aprovació del Reglament de 
funcionament del Consell d’Administració i l’actua-
lització de l’estudi actuarial. Gràcies en part a la in-
sistència que hem mostrat des de fa temps, sembla 
que aquests documents es faran públics de forma 
imminent; encara que calgui esperar l’any vinent per 
poder-ne conèixer el detall, pensem que és una bona 
notícia per a la CASS i per als seus usuaris.

La Comissió també ha continuat el treball de reco-
pilació de dades i de tramesa a tots els socis de la 
CEA de la informació estadística publicada per la 
CASS, en relació amb l’evolució de la població assa-
lariada, l’evolució del nombre d’assalariats i del sa-
lari mig per sectors, i l’evolució de treballadors per 
compte propi, així com altra informació d’interès.
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7 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
CANALS RIBA, Verònica
CASSANY GIMIÉ D’ARNAUD, Robert
COMES CANAL, Josep Mª
CORNELLA PLANELLS, Antoni
COULON, Jean Marc
DELGADO BASTIDA, José Mª
ESPAR BENTANACHS, Àngel
FERNANDEZ LOPEZ, Mª Àngels
FRAISSINET, David
GONZÀLEZ GÓMEZ, Alba
HAASE, Alexandre
JUAN, Raymond

LACKNER CROS, Valérie
MAJORAL COMA, Ricard
MARSÀ PONS, Mireia
MARTINEZ MARQUEZ, Martí
MEDINA VILLUENDAS, Miquel
MIRÓ ARIZA, Joan
MONTES DE OCA BAREA, Pere
OLIVA CUSCULLOLA, Ramon
PALAU PADRÓS, Marta
PALLÀS VILADOMAT, Francesc
PATE, Douglas
PRAT ESCAYOLA, Joan
PRAT VIDAL, Jordi
REIG MOLES, Maria
RIBA GARCIA, Regina
SERVE, Guillaume
TROGUET RIBES, Jordi
VILA MONTOLIU, Esther
YEBRA ROTGER, Sònia

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

La Comissió s’ha implicat amb els 
seus treballs essencialment en l’anàlisi 

de diferents actuacions destinades a 
poder disposar d’una millor normativa 
pel que fa a aquests dos sectors eco-

nòmics. Entre les principals accions 
cal destacar les aportacions fetes al 

Projecte de llei general de l’allotjament 
turístic, tant abans de la tramitació par-

lamentària com en aquest estadi, així 
com al redactat dels futurs reglaments 

de classificació dels establiments 
hotelers. D’altra banda, s’ha reiterat al 
Govern la necessitat d’aprovar una llei 
marc de turisme i s’ha començat a tre-

ballar en aquesta norma, a partir d’un 
projecte anterior d’ara fa sis anys.
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8 COMISSIÓ DE RELACIONS
INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS

COMPOSICIÓ

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

ALVAREZ RUBIROLA, Josep 
AMBRÓS PUJOL, Marc
ARGOTE PONS, Fernando
BALLETBÓ ALVAREZ, Jordi
BASTÚS LOEWE, Stephi
CANALS RIBA, Verònica
CARRILLO PUJOL, Jordi
CLUB VOLEI ANDORRA
DELGADO BASTIDA, José Mª
ESPAR BENTANACHS, Àngel
ESPINETA ARIAS, Adrià
FERNÁNDEZ FLORES, José Antonio
FERNANDEZ LOPEZ, Mª Àngels
GAJU RAVENTÓS, Albert
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GAMUNDI BALLVÉ, Jordi
GARCIA GONZALEZ, Josep
GAYTAN SANSA, Montse
HAASE, Alexandre
LAFARGUE, Daniel

LIU, Shery
LLOVERA MASSANA, Albert
LOPEZ MIRAS, Pere
MARTICELLA CANELA, Jordi
MARTÍNEZ DÍEZ, Gerard
MATA RODRIGUEZ, Miquel
MOGUEL WITZ, Thierry
MORTÉS PONS, Josep Àngel
MOUSSA, Walid
MÜELLER, Patrick
ORTODÓ, Francesc Xavier
PATE, Douglas
POLO GIRONA, Joan
PRATS MARTÍNEZ, Xavier
RIBA GARCIA, Regina
RIBERA CASTELLÁ, Jose Luís
RONCHERA SANTACREU, Montserrat
ROSSI, Alberto
SARLÉ GUIU, Josep
SERRENHO, Nuno
VIDAL LOPEZ, Ramon
VILA MONTOLIU, Esther
VILA TUNEU, Núria

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

La Comissió ha continuat exercint la 
seva labor de forma transversal, gaire-

bé sempre conjuntament amb altres 
comissions, i això tant pel que respec-

ta a les qüestions relacionades amb 
les diferents institucions andorranes 

com a l’acció internacional de la CEA. 
En els apartats d’aquesta Memòria 

dedicats a les relacions institucionals i 
a les relacions internacionals trobareu 

de forma resumida la informació relati-
va a la seva activitat.



MEMÒRIA CEA 2016 20

 9 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
EGEA KENZ, Claudi
ESPOT, Meritxell
FILLOY FRANCO, Víctor
GAJU RAVENTÓS, Albert
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GODAYOL BLANCH, Alex
GONZÀLEZ GÓMEZ, Alba
GRACIA LONGARES, Pascual
HAASE, Alexandre

IGLESIAS RODRIGUEZ, Pau
LLOVERA MASSANA, Jordi
MARFANY, Mª Àngels
MARINÉ CASALS, Carles
MARTÍNEZ VIDAL, Albert
MATA RODRIGUEZ, Miquel
MITJANA CAMAÑES, Àlex
PARRILLA VELA, Albert
PLANES OBIOLS, Josep Mª
PUJAL LABORDA, Miquel
RIBA GARCIA, Regina
RIBERAYGUA SASPLUGUES, Bonaventura
REDONDO TORREGROSA, Elena
RIBES, Imma
RICO FLOR, Cristina
ROCA BOVÉ, Josep
TORRES IGLESIAS, Pablo
VILA BRESCÓ, Josep Mª
VILA MONTOLIU, Esther
ZAMORA PUIGCERCÓS, Francesc

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Els membres de la Comissió han 
continuat treballant sobre qüestions 

recurrents, com l’anàlisi de les actua-
cions del Pla Renova —constatant que 

no es disposa de dades actualitzades 
i que caldria promoure un nou marc 

reglamentari i una revisió total del Pla, 
temes en els quals la Comissió ja ha 

començat a treballar—, així com sobre 
altres temes d’interès, com la definició 
i la presentació al Govern de mesures 

a adoptar per establir una política d’Es-
tat clara sobre eficiència energètica, o 
l’anàlisi de les modificacions necessà-

ries per actualitzar la normativa urba-
nística, i en especial la Llei general 

d’ordenació del territori i urbanisme.
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10 COMISSIÓ DE RECURSOS
HUMANS I RELACIONS LABORALS

COMPOSICIÓ

MANZANO CASTELLBLANQUÉ, Josep · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARRIBAS CODINA, Aureli
BABOT PORTELL, Joan
BALLETBÓ ALVAREZ, Jordi
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
FILLOY FRANCO, Víctor
GARCIA GARCIA, Manel
GRACIA ROMERO, Vanesa
HAASE, Alexandre
JIMÉNEZ CERCADILLO, Laly

KINDER ESPINOSA, Lluís
LORENZO GIBERT, Miquel
MARRASÉ JUNQUERA, Carmen
MEJÍAS GARROTE, Sandra
MILÀ SAMBOLA, Teresa
MONEO ARENAS, Pilar
MONTES DE OCA BAREA, Pere
PARRILLA VELA, Albert
PUIGCERCÓS FONT, Esther
PUJAL LABORDA, Miquel
REDONDO TORREGROSSA, Elena
ROCA BOVÉ, Josep
RUBIO MANZANO, Rosa
TOMÀS REIG, Joan
TROGUET RIBES, Jordi
UNIVERSITAT D’ANDORRA
VILA MONTOLIU, Esther
YAÑEZ DE ALDECOA, Mª Jesús
ZAMORA SÁNCHEZ, Laura

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Una part important de la feina concre-
tada per la Comissió ha anat destinada 
a ampliar i completar l’argumentari de 

la CEA sobre les reformes que pen-
sem que caldria fer sense demora en 

els àmbits de la legislació laboral, la 
formació, les polítiques d’ocupació, les 
prestacions sociolaborals o la provisió 

de llocs de treball. Aquesta darrera 
qüestió suscita una preocupació ge-
neralitzada per les dificultats de les 

empreses en cobrir les necessitats de 
contractació, insistint en la bondat que 
a parer de la CEA representaria l’adop-

ció d’un sistema de quotes obertes 
permanents i individualitzades. Un 

altre tema que s’ha treballat en pro-
funditat és la necessitat de reordenar i 
optimitzar la gestió dels recursos de la 

branca general de la CASS.
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11 COMISSIÓ D’INNOVACIÓ I 
NOVES TECNOLOGIES

COMPOSICIÓ

BLANES GARCIA, Jordi · President

ALFONSO SÁNCHEZ, Josep
ALTIMIR PLANES, Xavier
BLANCO ALVARENGA, Fernando
CAROD SANTIAGO, Ignasi
COMES CANAL, Josep Mª
COULON, Jean Marc
CUNILL CALVET, Sílvia
FEIJOO SANTOMÉ, Montse
FERNANDEZ FLORES, José Antonio
GARCIA CRUCES, Santiago
GARCIA GONZALEZ, Josep
GODAYOL BLANCH, Alex
GONZALEZ DE AGUEDA, Benjamí

La Comissió ha treballat sobre dife-
rents qüestions relacionades amb 

el seu àmbit d’actuació, com definir 
noves accions a afegir a les mesures 

de reactivació proposades al Govern o 
la preparació d’accions formatives i de 
suport que la CEA portaria a terme el 
2017; entre aquestes hi figuren l’es-
tabliment de plataformes virtuals de 

treball o la promoció de llocs de troba-
da per l’intercanvi de coneixement o 
d’experiències. Un altre tema desen-
volupat, al qual ja ens hem referit en 

l’apartat de la Comissió Marca Andorra 
i comunicació, ha estat la implemen-
tació del projecte Banc de temps, amb la 

proposta de creació de la 
plataforma La CEA respon.

GUIXÀ ORTÍNEZ, Joan
HAASE, Alexandre
LUQUE SANDOVAL, Juan Ignacio
MONTES DE OCA BAREA, Pere
MORA PIFARRÉ, Francesc Xavier
PARÉS ROSINES, Xavier
RIBA GARCIA, Regina
RIVERA CRUCES, Miquel
ROMERA ÁLVAREZ, Jordà
RUIZ, François
TERÉS ULIER, Àlex
VELLISCIG, Laurent

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora
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GUIXÀ ORTÍNEZ, Joan
HAASE, Alexandre
LUQUE SANDOVAL, Juan Ignacio
MONTES DE OCA BAREA, Pere
MORA PIFARRÉ, Francesc Xavier
PARÉS ROSINES, Xavier
RIBA GARCIA, Regina
RIVERA CRUCES, Miquel
ROMERA ÁLVAREZ, Jordà
RUIZ, François
TERÉS ULIER, Àlex
VELLISCIG, Laurent

GABARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

12 REPRESENTACIÓ 
PÚBLICA

Per a la CEA és molt important que la seva activitat i les seves propostes arribin al màxim possi-

ble d’empreses i de persones. Un dels canals per vehicular de forma adequada el seu treball és la 

presencia efectiva en actes públics o privats de diversa índole, així com als mitjans de comunicació. 

En aquest sentit, tant la presidència de l’entitat com la de les comissions, així com la direcció, han 

assistit a múltiples presentacions, conferències o esdeveniments de caràcter similar en representa-

ció de l’entitat; les activitats més destacades en aquest sentit es presenten en aquest apartat.
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-	 Celebració	 de	 la	 Festa	 nacional	 de	 la	 República	
Francesa	(Ambaixada	de	França)
-	Celebració	de	la	Festa	nacional	del	Regne	d’Espa-

nya (Ambaixada d’Espanya)
- Recepció en motiu del comiat de l’Ambaixadora de 
França	 a	Andorra,	 Ginette	 de	Matha	 (Ambaixada	
de	França)

- Recepció en motiu de les festes de Nadal (Coprín-
cep Episcopal)

Actes organitzats per Govern

- Presentació del Balanç final de la campanya An-
dorra Shopping Festival 2015 (Govern d’Andorra, 
Andorra Turisme SAU)

- Jornada de presentació dels programes de la Unió 
Europea pel període 2014-2020 (Govern d’Andorra)

- Jornada Andorra-Xina (Govern d’Andorra, Ambaixa-
da de Xina)

- Presentació de la Primera diagnosi del Pla estratè-
gic de Turisme de compres (Govern d’Andorra)

- Presentació de la Campanya d’Estiu 2016 (Govern 
d’Andorra, Andorra Turisme SAU)

- Presentació del Tancament de la Campanya d’hivern 
2016 (Govern d’Andorra, Andorra Turisme SAU)

- Actes de la Jornada sobre eficiència energètica. 
Cloenda a càrrec del President de la CEA (Govern 
d’Andorra)

Detallem en aquesta secció un resum de les activi-
tats i dels actes en els quals la CEA ha participat 
durant el 2016 amb l’assistència del President o, en 
algun cas, d’un representant, per manifestar de for-
ma presencial el suport de l’entitat. Per poder-ne fer 
una lectura més senzilla s’han separat en diferents 
epígrafs, segons la seva naturalesa; per a cada acti-
vitat s’assenyala, entre parèntesis, la institució, l’or-
ganisme o l’empresa que ha organitzat l’acte.

Recepcions oficials

-	Celebració	de	la	Festa	nacional	del	Principat	d’An-
dorra (Consell General)

- Acte de presa de possessió de l’Ambaixador de la 
República Popular de la Xina a Andorra (Ambaixada 
de Xina)

- Recepció de presentació del Consolat Honorari de 
la	República	de	Finlàndia	a	Andorra	(Ambaixada	de	
Finlàndia)

- Celebració del Dia de Portugal, de Camões i de les 
Comunitats Portugueses (Ambaixada de Portugal)

- Recepció de celebració del 240è aniversari de la In-
dependència dels Estats Units d’Amèrica (Consolat 
dels Estats Units a Barcelona)

- Lliurament de diplomes i premis del Taller Emprene-
dors 2016 (Govern d’Andorra)

- Presentació del Balanç Scalada VISION 2016 (Go-
vern d’Andorra, Andorra Turisme SAU)

- Actes de la I Jornada sobre paisatge i energies re-
novables (Govern d’Andorra)

- Presentació de la campanya Andorra Shopping Fes-

12.1                                                                                                                                                ACTIVITATS DE LA
PRESIDENCIA
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- Conferència El mercat interior i el dret de la Unió 
Europea (Ambaixada d’Espanya)

- Conferència Visión compartida, acción común: la 
Estrategia Global Europea (Ambaixada d’Espanya)

- Conferència Las agencias reguladoras, una perspec-
tiva comparada y de la Unión Europea (Ambaixada 
d’Espanya)

- Sopar en motiu de la visita a Andorra del Secretari 
d’Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoa-
mèrica d’Espanya (Ambaixada d’Espanya)

- Sopar de gala Goût de France	(Ambaixada	de	França)
- Trobada empresarial i sopar en motiu de la visita a 

Andorra del Dr. Charles Powell, Director del Real 
Instituto Elcano (Ambaixada d’Espanya)

- Còctel en motiu de la visita d’una missió de l’Inspec-
tion générale du Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international (Ambaixada de 
França)

- Sopars en motiu de l’organització dels Diàlegs Euro-
peus a Andorra (Ambaixada d’Espanya)

- Dinar en motiu de la visita d’una delegació diplomàtica 
i empresarial de l’Iran (Ambaixada d’Iran a Espanya)

Actes de caire econòmic i empresarial organit-
zats per altres entitats

- Conferència Casos d’èxit empresarial: DIETOX i AL-
PIFY (CEA Joves i Emprenedors)

tival 2016 (Govern d’Andorra, Andorra Turisme 
SAU)

- Presentació del Pla estratègic de Turisme de com-
pres (Govern d’Andorra, Andorra Turisme SAU)

- Presentació del Balanç de la Campanya d’Estiu 
2016 i presentació de la Campanya d’hivern 2016-
2017 (Govern d’Andorra, Andorra Turisme SAU)
-	Segon	Fòrum	Pirineus:	Cultura parlada i escrita en 

espanyol (Govern d’Andorra, Ambaixada d’Espa-
nya,	agències	de	notícies	EFE	i	ANA)

- Visita d’avaluació del Grup d’Estats Contra la Cor-
rupció (GRECO) relativa al 4rt cicle d’avaluació so-
bre la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, 
batlles i fiscals (Govern d’Andorra)

- VI Fòrum Estudiants + Empresa (Govern d’Andorra)

Actes organitzats per representacions oficials 
d’altres Estats

- Conferència La construcció de la Comunitat i l’es-
pai iberoamericà: reptes i oportunitats (Ambaixada 
d’Espanya)

- Actes de celebració del Dia Internacional dels Drets 
de la Dona (Ambaixada	de	França)

- Conferència La política exterior i de seguretat co-
muna i la construcció de l’actoria internacional de 
la Unió Europea (Ambaixada d’Espanya)

- Conferència Trenta anys d’Espanya en la Unió Europea: 
una mirada enrere i endavant (Ambaixada d’Espanya)

- Actes del 9è Congrés Mundial de Turisme de Neu i 
Muntanya (Comú de Sant Julià de Lòria)

- Conferència Silicon Valley: los nuevos modelos de 
negocio, una opción real para Andorra	(Empresa	Fa-
miliar Andorrana)

- Jornada L’emprenedoria a debat. Una de les sessions 
presidida pel President de CEA Joves i Empresaris 
(Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra)

- Actes de la 2a Trobada de Joves Emprenedors 
d’Andorra la Vella (Comú d’Andorra la Vella)

- Actes del Simposi Internacional de Màrqueting 
d’Andorra SIMA 2016 (AGIA, Altaveu Andorra)

- Inauguració de l’Aula Confuci a Andorra (Universi-
tat d’Andorra)

- Presentació de l’Informe Econòmic 2015 (Cambra 
de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra)

- Inauguració de les Jornades de la Innovació i les 
Noves Tecnologies d’Andorra (Andorra Desenvolu-
pament i Inversió)

- Acte d’inauguració del curs acadèmic 2016-2017 i 
de lliurament de diplomes universitaris (Universitat 
d’Andorra)
-	15è	Fòrum	de	l’Empresa	Familiar	Andorrana:	Pers-

pectives d’impacte	(Empresa	Familiar	Andorrana)
- Actes del Smart City Expo World Congress	(Fira	de	

Barcelona)
- Presentació de les conclusions del Clúster Develop-

ment, sector esports, d’ACTUA (Andorra Desenvo-
lupament i Inversió)
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- Celebració del 30è aniversari de l’Associació de 
Transportistes de Mercaderies i Carburants d’An-
dorra (ATMCA)

- Conferència El nou viatger és digital (Crèdit Andorrà)
- Conferència Reputació, simulacre i veritat (Andbank)
- Celebració de la patrona del Col·legi Professional 

d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA)
- Conferència Economia Global versus Economia Lo-

cal (Andbank)
- Conferència Andorra dins de la inevitable transició 

energètica global (ACODA i Crèdit Andorrà)
- Conferència Atropina (Andbank i Vallmedicvisions)
- Sopar anual de l’Associació de Contractistes d’Obra 

d’Andorra (ACODA)

Actes de caire social

- Acte Homenatge a Albert Llovera (Comú d’Andorra 
la Vella)

- Presentació del llibre El ball de la Vida	 (Federació	
Andorrana d’Associacions de Persones amb Disca-
pacitat)

- Conferència i col·loqui Com les coproduccions cine-
matogràfiques internacionals contribueixen a una 
profitosa fusió de cultures (Comú d’Andorra la Vella)

- Conferència Avenços en el diagnòstic i tractament 
de l’ictus: per un futur millor	(Fundació	Jacqueline	
Pradère)

Actes de caire econòmic d’empreses privades

- Conferència La protecció de dades a Andorra i el 
seu abast internacional	(FORLOPD)

- Presentació de la companyia aèria Andorra Airlines 
(Andorra Airlines)

- Conferència On/Off, dos canals i un destí (Reig Ca-
pital Group)

- Presentació de la seu a Andorra de la firma Manu-
bens Advocats (Manubens Advocats)

- Sessió pràctica sobre fiscalitat. CDI amb Espanya: 
un pont directe d’entrada i sortida a les inversions? 
(Manubens Advocats)

- Conferència Webinar 360 seguretat per petita i mit-
jana empresa: està preparada la teva empresa per 
un ciber atac? (MPS)

- Conferència L’arbitratge al Principat d’Andorra: una 
oportunitat irrenunciable (Cases & Lacambra)

- Celebració del 25è aniversari del Diari d’Andorra 
(Diari d’Andorra)

- Inauguració de l’espai Andorra Quest Room (R&C 
Associats)

- Presentació de la convocatòria pel disseny del Mas-
terpla del Falgueró (Atri SA i Encaix SA)

- Inauguració de les noves oficines de Skiandorra 
(Skiandorra)

- Conferència El futur amb Office 365: com millorar 
la productivitat i la seguretat amb Office 365 (Me-
gaByte | IT Consulting)

- Concert de l’ONCA a l’Auditorio Nacional de Músi-
ca	de	Madrid	(Fundació	ONCA)

- Acte d’entrega dels Premis en memòria d’Antoni 
Rogel 2016	 (Federació	Andorrana	d’Associacions	
de Persones amb Discapacitat)

- Celebració del Dia Internacional dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat	 (Federació	Andorrana	
d’Associacions de Persones amb Discapacitat)

- Conferència El benestar desigual: el futur de la des-
pesa social (Crèdit Andorrà)

Actes de caire esportiu

- Presentació de la Lliga Grup Montmantell 3x3 Inter-
empreses	(Federació	Andorrana	de	Bàsquet)

- Sopar de la 3a Nit de l’Esquí (Federació	Andorrana	
d’Esquí)

- Presentació als mitjans de la Copa del món femeni-
na d’esquí alpí (Comité organitzador, Grandvalira)
-	 Finals	 de	 la	 Copa	 del	 món	 femenina	 d’esquí	 alpí	

(Comité organitzador, Grandvalira)
- Acte de promoció a Andorra del ral·li Dakar (Albert 

Llovera)
- Arribada de la 9a etapa i sortida de la 10a etapa 
del	Tour	de	França	(Govern	d’Andorra,	Organització	
Tour	de	France)
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rents espais, i també amb la difusió de les noticies 
que s’han generat des de l’entitat i amb les declara-
cions efectuades pels presidents de les comissions o 
per la direcció. En aquest apartat detallem algunes de 
les principals aparicions als mitjans.

Als mitjans escrits, la presència de la CEA s’ha mate-
rialitzat de forma particular mitjançant les entrevistes 
personals realitzades al President i aparegudes als dia-
ris BonDia, El Periòdic d’Andorra i Diari d’Andorra.

A més dels canals propis de la CEA i dels seus afi-
liats, la difusió de les nostres activitats té en els 
mitjans de comunicació un espai privilegiat. Durant 
l’any hem estat presents tant en mitjans escrits, com 
radiofònics o televisius, principalment mitjançant les 
entrevistes i la participació de la presidència en dife-

Els mitjans radiofònics també han comptat amb la 
presència de la CEA. El President ha estat entrevis-
tat al programa Ara i aquí de RNA en tres ocasions, 
programa que en una altra ocasió ha convidat el pre-
sident i un membre de CEA Joves i Emprenedors. El 
President de la CEA també ha participat a la tertúlia 
del programa Ningú es perfecte, de Ràdio Valira, i al 
programa Oh Andorra, de Ràdio SER Principat d’An-
dorra; a l’estranger, va ser el convidat del programa 
Converses, de Ràdio COPE Catalunya.

Pel que respecta als mitjans televisius, el President 
ha assistit al programa La rèplica, d’Andorra Televi-
sió, a més d’oferir, en una altra ocasió, una entrevis-
ta personal al mateix mitjà.

12.2                                                                                                                                                
LA CEA ALS 
MITJANS DE 

COMUNICACIÓ
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13 RELACIONS 
INSTITUCIONALS

La relació amb les diferents institucions andorranes s’ha desenvolupat de forma permanent i 

constructiva. La voluntat d’aportar la visió de l’empresariat del país sobre les diferents qüestions 

que, al nostre entendre, són rellevants per al futur d’Andorra, ha motivat la iniciativa de la CEA 

per exposar als interlocutors institucionals, i en especial al Govern, els nostres neguits, sugge-

riments i propostes concretes. De la mateixa manera, l’interès de la CEA en participar de forma 

positiva en els diversos projectes promoguts pels actors institucionals, ha significat l’aportació 

d’una resposta positiva quan hem estat sol·licitats per manifestar la nostra opinió o per obtenir la 

nostra col·laboració.
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En el marc de les negociacions de l’Acord d’asso-
ciació amb la Unió Europea la CEA ha participat de 
forma col·lectiva en diferents reunions amb el Cap 
de Govern. En una primera reunió el Cap de Govern 
va rebre la delegació de la CEA juntament amb les 
de	 la	CCIS,	 l’EFA	 i	 la	 PIME,	 per	 exposar	 als	 repre-
sentants del teixit empresarial en quina situació es 
trobaven les negociacions i quines eren les accions 
previstes en la continuació de les mateixes, després 
d’una primera trobada que els mateixos interlocutors 
havíem mantingut amb el Ministre d’Afers Exteriors. 
En les altres dues reunions, en les quals van ser pre-
sents representants dels diferents agents econòmics 
i socials del país, el Cap de Govern va comunicar als 
assistents dades de caire general sobre l’evolució 
dels treballs per assolir l’Acord d’associació; les dues 
darreres trobades també havien estat precedides per 
una reunió amb el Ministre d’Afers Exteriors en la 
qual, a més d’informar sobre el mateix tema, aquest 
va manifestar l’interès del Cap de Govern en oferir 
personalment el seu punt de vista sobre la qüestió.

Finalment,	també	volem	fer	esment	de	la	visita	que	el	
President de la CEA va fer al Cap de Govern per co-
municar-li personalment la iniciativa dels Premis CEA 
i per convidar-lo a la celebració del desè aniversari de 
la	CEA.	Fruit	d’aquesta	trobada,	el	Cap	de	Govern	va	
tenir la deferència d’acceptar la invitació per assis-
tir al sopar de gala organitzat per la CEA amb motiu 

Les reunions amb el Cap de Govern i amb alguns mi-
nistres i secretaris d’Estat, així com amb altres per-
sones d’institucions governamentals i de societats 
públiques, s’han desenvolupat tot al llarg de l’any. 
El temes tractats queden reflectits en el resum que 
presentem a continuació.

Amb el Cap de Govern

Tal com s’ha apuntat en l’apartat de presentació del 
balanç d’activitats de l’entitat, una delegació de la 
CEA formada pel President, membres de la Junta Di-
rectiva, Presidents de Comissions de treball i la Di-
recció va assistir, convidada pel Cap de Govern, a 
la reunió en què aquest (acompanyat pel Ministre de 
Finances,	el	Ministre		d’Afers	Socials,	Justícia	i	Inte-
rior, el Ministre d’Administració Pública, Transports 
i Telecomunicacions, la Ministra de Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenibilitat, i el Ministre de Turisme i 
Comerç) ens va lliurar l’escrit de resposta del Govern 
al document Mesures urgents d’activació econòmica. 
En la reunió els diferents ministres van informar de 
l’estat d’execució de les mesures incloses en el do-
cument i que afecten el respectiu ministeri, i es van 
avaluar les possibilitats més convenients per donar 
continuïtat al diàleg iniciat.

de la celebració i de participar en el lliurament dels 
Premis CEA 2016, que va tenir lloc en el decurs del 
mateix acte.

Amb el Govern

Un dels ministeris amb els quals s’ha mantingut una 
relació més assídua ha estat el de Turisme i Comerç. 
Amb el Ministre les trobades han estat tres, en la pri-
mera de les quals aquest va presentar a la CEA, jun-
tament amb el gerent d’Andorra Turisme, el balanç 
del Pla de màrqueting i comercial 2015 així com les 
mesures i les accions incloses en el Pla de màrqueting 
i comercial 2016. En la segona, la delegació de la 
CEA i el Ministre de Turisme i Comerç, que va estar 
acompanyat en aquesta ocasió pel Cap de l’Àrea de 
Planificació Turística i Econòmica del ministeri, van 
tenir l’oportunitat de tractar les aportacions fetes 
des de la Comissió de Turisme i Comerç de l’entitat 
al Projecte de llei general de l’allotjament turístic; en 
relació amb aquesta Llei, cal dir que la Presidenta i 
altres membres de la Comissió han participat en les 
reunions de treball dels Focus Group organitzats per 
definir els futurs reglaments de classificació dels ha-
bitatges d’ús turístic. La darrera trobada amb el Mi-
nistre va servir per que la CEA tingués coneixement 
de l’avaluació feta pel ministeri sobre el funciona-
ment del Registre d’ocupació d’allotjaments turístics 
d’Andorra (ROAT).

13.1 RELACIONS AMb 
EL GOVERN
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a l’oportunitat que han tingut els membres de l’enti-
tat	per	conèixer	els	diferents	Programes	de	Formació	
Ocupacional establerts pel Govern, en la presentació 
que dels mateixos va fer a la CEA la Cap d’Àrea del 
Servei d’Ocupació.

Els membres de la Comissió de Rehabilitació, Eficièn-
cia Energètica i Infraestructures han mantingut dues 
trobades amb la Ministra de Medi Ambient, Agricul-
tura i Sostenibilitat, en el decurs de les quals es va 
establir un intercanvi d’opinions sobre el Pla Renova. 
Els representants de la CEA van aprofitar aquestes 
reunions per exposar a la Ministra la necessitat de 
fer una revisió global del Pla, havent constatat espe-
cialment mancances pel que respecta al marc regla-
mentari i al seguiment que es fa de les actuacions.

L’Acord d’associació amb la Unió Europea i el segui-
ment d’algunts aspectes de la seva negociació van 
centrar la reunió amb el Ministre d’Afers Exteriors 
que van mantenir representants de la CEA i d’altres 
organitzacions,	com	la	CCIS,	l’EFA,	la	PIME,	l’APRA,	
el CCPLA, l’USDA i el SAT. A la reunió també hi van 
participar el Managing Director per Europa i Àsia 
central al SEAE (Servei Europeu d’Acció Exterior) i 
negociador en cap de la UE per a l’Acord d’associa-
ció, i el Cap de la Divisió per a Europa Occidental de 
la SEAE i negociador en cap adjunt. Aquesta trobada 
amb el Ministre es va repetir més endavant, encara 

Entre les trobades mantingudes pels representants 
de la CEA amb els del Ministeri de Turisme i Comerç 
hem d’afegir la reunió efectuada amb la responsable 
del projecte Pla Estratègic de Turisme de compres.

L’altre ministeri amb el qual les relacions han estat 
intenses és el d’Afers Socials, Justícia i Interior; amb 
el titular del ministeri la CEA hi ha mantingut dues 
trobades, vehiculades mitjançant la Comissió de Re-
cursos Humans i Relacions Laborals. La primera va 
tenir lloc en el marc de la reunió de la Taula Perma-
nent	 per	 a	 la	 Formació	 en	 el	 Treball,	 en	 la	 qual	 la	
CEA hi ha participat, representada pel President, pel 
President de la Comissió o per la Direcció, en dues 
ocasions durant l’any. En la segona trobada el Minis-
tre va poder escoltar de boca de la delegació de la 
CEA la preocupació de l’entitat en relació amb els pa-
ràmetres de contractació de personal per part de les 
empreses, especialment en el cas de llocs de treball 
qualificats, així com els motius que porten la CEA a 
recomanar l’adopció d’un sistema de quotes obertes 
permanents i individualitzades.

En l’àmbit de les competències del Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i Interior, els representants de la 
CEA s’han reunit amb altres persones, com la Secre-
tària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, amb la qual 
es va tractar el contingut dels projectes de legisla-
ció en matèria d’ocupació. També ens volem referir 

que sense participació estrangera; en la mateixa va 
oferir informació sobre la situació de les negociaci-
ons en aquell moment.

En el marc de les iniciatives promogudes pel Ministeri 
d’Afers Exteriors respecte a l’Acord d’associació, la 
Presidència, membres del CAP i la Direcció de la CEA 
van assistir a la lectura comentada del text estabilit-
zat del Marc Institucional del futur Acord d’Associa-
ció amb la Unió Europea, i la Direcció ha participat en 
la formació Lliure circulació de serveis i lliure establi-
ment i en el seminari Liechstenstein: un model d’èxit 
de participació en el Mercat Interior de la UE des de 
la perspectiva dels actors econòmics.

Els membres de la CEA també han mantingut diverses 
reunions amb altres membres del Govern. El Ministre 
de Salut, acompanyat pel Director del SAAS, va te-
nir la deferència de voler presentar personalment a 
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Departament	de	Tributs	i	Fronteres,	en	la	qual	es	va	
analitzar el contingut del Projecte de Llei de règim fis-
cal de les operacions de reorganització empresarial.

Amb el Consell General

La CEA s’ha reunit en diversos moments de l’any amb 
els Grups Parlamentaris presents al Consell General. 
La principal qüestió tractada per la CEA amb tots els 
Grups i partits representats al Parlament, ha estat 
conèixer les seves apreciacions i establir un inter-
canvi d’impressions sobre el procés de negociació de 
l’Acord d’associació amb la Unió Europea. En algunes 
de les trobades també s’ha comunicat als Consellers 
Generals el desencís de la CEA per la lentitud amb 
què el Govern tractava el document Mesures urgents 
de reactivació econòmica.	 Finalment,	 amb	 el	 Grup	
Parlamentari Liberal s’ha fet una sessió de treball 
per analitzar el redactat del Projecte de Llei de mo-
dificació de la Llei general d’ordenació del territori i 
urbanisme; tot i la necessitat d’aprofundir en l’anàli-
si, la CEA va exposar alguns temes que segurament 
caldria revisar, com la definició clara de quins són els 

la CEA les reformes que vol dur a terme el Govern 
en l’àmbit sanitari, en una reunió en la qual van par-
ticipar la Junta Directiva, la Comissió de seguiment 
de la CASS, així com els representants de diferents 
associacions membres de l’entitat. Amb la Ministra 
de Cultura, Joventut  i Esports i el Secretari d’Es-
tat d’Esports els representants de la CEA han pogut 
analitzar diferents aspectes relatius al projecte del 
Centre d’Alt Rendiment i a la possibilitat d’organitzar 
estades d’equips esportius estrangers. Pel que fa a 
la reunió tinguda amb el Ministre d’Administració Pú-
blica, Transports i Telecomunicacions, les qüestions 
tractades van girar al tomb de l’espai aeri andorrà. La 
darrera de les reunions mantingudes amb membres 
del Govern ha tingut lloc amb el Ministre d’Ordena-
ment Territorial; en la trobada, realitzada amb els 
representants de la Comissió de Rehabilitació, Efici-
ència Energètica i Infraestructures, es van començar 
a analitzar les Mesures urgents de reactivació econò-
mica proposades per la CEA al Govern i que afecten 
el seu ministeri.

Finalment,	també	hem	d’esmentar,	en	el	marc	de	les	
relacions de la CEA amb el Govern, la reunió que el 
President de la CEA va mantenir amb el Secretari 
d’Estat per a la Diversificació Econòmica i amb la Di-
rectora d’ACTUA, per tractar sobre l’organització de 
la Jornada Andorra-Xina, i la trobada dels membres 
de	 la	Comissió	Jurídica	 i	Fiscal	amb	el	Director	del	

projectes que es poden acollir a la declaració d’inte-
rès nacional i que poden ser desenvolupats per un pla 
especial, quins percentatges de cessió caldria aplicar 
o quins haurien de ser els quòrums d’acord necessaris 
per poder aprovar plans parcials.

Amb els comuns

Fem	esment	en	aquest	apartat	de	 la	reunió	mantin-
guda entre la CEA i el Comú de la capital, amb la 
finalitat de tractar diferents temes relatius a la capi-
talitat de la cultura iberoamericana d’Andorra la Vella 
durant el 2016.

Amb entitats públiques o parapúbliques i amb 
societats públiques

Un dels membres del consell d’administració d’An-
dorra Desenvolupament i Inversió (ADI) és la Con-
federació Empresarial Andorrana. En representació 
d’aquesta, el President de l’entitat ha assistit a totes 
les reunions del referit consell d’administració i hi ha 
aportat l’opinió de l’entitat quant als temes tractats.
En el marc de l’activitat de l’ADI, la CEA també ha 
mantingut diverses reunions amb membres del Clús-
ter de la Innovació i les Noves Tecnologies·ACTINN, 
de la iniciativa ACTUA.

L’interès de la CEA en conèixer de primera mà els pro-
jectes aprovats del programa POCTEFA 2014-2020 i 

13.2 RELACIONS AMb 
ALTRES INSTITUCIONS 

I ENTITATS PÚbLIQUES
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Com a continuació de l’anàlisi iniciada el 2015, 
aquest any s’ha concretat la signatura d’un acord de 
col·laboració entre la Confederació Empresarial An-
dorrana i Andorra Telecom. L’objectiu de l’acord és 
la participació de la CEA com a assessor en el desen-
volupament del programa NIU: acceleradora d’empre-
ses Andorra Telecom.

També en relació amb d’Andorra Telecom, els mem-
bres de la Junta Directiva van rebre una delegació 

en els quals participa Andorra, ha motivat dues troba-
des entre diferents membres de l’entitat i el director 
del CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i de la Mun-
tanya d’Andorra), organisme integrat en l’Institut 
d’Estudis Andorrans, i coordinador de la participació 
d’Andorra en aquest programa de cooperació territo-
rial promogut per la Unió Europea.

d’AT, a petició d’aquesta empresa pública, en la qual 
AT va fer la presentació del projecte The Cloud i va 
sol·licitar l’opinió de la CEA al respecte. La Junta va 
comunicar que entén el projecte com una eina per 
posicionar arreu Andorra com a país tecnològic, i en 
línia amb les previsions de l’obertura econòmica.

Acabem aquest punt informant de la col·laboració es-
tablerta	entre	la	CEA	i	el	Centre	de	Formació	Profes-
sional d’Andorra, que depèn del Ministeri d’Educació 
i	 Ensenyament	 Superior.	 Fruit	 de	 l’acord	 promogut	
entre les dues entitas, una alumna del segon curs de 
Secretariat multilingüe va tenir l’oportunitat de rea-
litzar una estada laboral d’aprenentatge als despat-
xos de la CEA.
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14 RELACIONS 
INTERNACIONALS

Donar a conèixer la realitat empresarial andorrana més enllà de les nostres fronteres, ha ocupat 

una part rellevant del temps dedicat el 2016 per la CEA a promoure el teixit d’empreses i d’inicia-

tives econòmiques i empresarials nascudes al país. Ja sigui mitjançant l’enfortiment de les relaci-

ons amb organitzacions empresarials d’altres països, amb la promoció de trobades empresarials 

de relació personal i d’intercanvi, o amb la participació en esdeveniments diversos a l’estranger, 

des de la CEA hem participat plenament en la difusió de la realitat empresarial andorrana, així 

com en la de les oportunitats que el país pot oferir a la inversió estrangera.
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de DJV Abogados y d’Augé Grup i es va desenvolupar 
a la seu de la CEOE, a Madrid.

També hem d’incloure en aquesta secció l’assistèn-
cia del President, en representació de la CEA, al so-
par anual de PIMEC i al lliurament dels Premis PIMES 
2016, a Barcelona, així com la reunió mantinguda 
amb	el	Director	de	 la	Federació	de	Cooperatives	de	
Treball de Catalunya. Amb una localització més pro-
pera, el President de la CEA també va assistir al So-
par de l’Empresari, organitzat per l’Associació d’Em-
presaris de l’Alt Urgell (AEAU).

Un dels països amb els que s’han establert relacions, 
durant el 2016, ha estat l’Iran. Després de concretar 
diverses reunions entre la CEA i els principals respon-
sables de la Cámara de Comercio e Industria Hispano 
Iraní, amb la finalitat d’iniciar contactes entre totes 
dues entitats i de promoure la relació empresarial 
entre els dos països, la CEA va concertar finalment 
una trobada amb l’Ambaixador de l’Iran a Espanya. 
Fruit	d’aquesta	iniciativa	es	va	poder	concretar	una	
jornada de treball, que, amb el nom Perspectives de 
col·laboració comercial entre Andorra i Iran, es va 

L’acció exterior pel que fa a les relacions amb altres 
organitzacions empresarials s’ha centrat en fer avan-
çar els dossiers que ens han de portar a establir un 
acord	 de	 col·laboració	 amb	 el	 MEDEF	 (Mouvement	
des	Entreprises	 de	France),	 i	 a	 integrar-nos	 a	Busi-
ness Europe, l’organisme supranacional europeu de 
federacions empresarials, amb seu a Brussel·les. 
També s’han establert contactes amb la UEAPME 
(Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et 
Moyennes Entreprises) per avaluar si pot ser interes-
sant per a la CEA afiliar-se a aquesta organització.

En el marc de les relacions fluïdes que mantenim amb 
la Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales, aquest any la CEA ha col·laborat amb la 
CEOE en l’organització del debat/col·loqui España-An-
dorra: Nuevo marco fiscal y oportunidades de nego-
cio. L’organització efectiva del debat va anar a càrrec 

desenvolupar las locals de la CEA. La delegació di-
plomàtica i empresarial iraní va ser encapçalada per 
l’Ambaixador de l’Iran a Espanya i pel Primer Conse-
ller de l’Ambaixada.

També s’han mantingut trobades amb una delegació 
de la Cambra de Comerç d’Abkhàzia i amb un grup 
d’empresaris francesos, en aquest darrer cas en el 
marc d’una visita realitzada a Marsella per una dele-
gació d’empresaris andorrans i de membres del clús-
ter d’esports de la iniciativa ACTUA.

Durant el 2016 s’ha tornat la visita realitzada l’any 
anterior pels representants de la Universidad Católica 
de Murcia (UCAM) a Andorra; els representants de la 

14.1 AMb 
ORGANITZACIONS 

EMPRESARIALS

14.2 AMb DELEGACIONS 
D’ALTRES PAïSOS

14.3  AMb ALTRES 
ENTITATS I 

ORGANISMES ESTRANGERS
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CEA van compartir el desplaçament amb el Ministre 
d’Educació i Ensenyament Superior i amb el Repre-
sentant Personal del Copríncep Episcopal.

La	Fundació	Institut	Confuci	de	Barcelona	és	una	ins-
titució no lucrativa, constituïda per diferents entitats 
educatives superiors barceloneses i xineses, i creada 
amb la finalitat de promoure el desenvolupament de 
l’ensenyament i la cultura xineses a Catalunya. En 
el marc de les relacions establertes entre la CEA i la 
Fundació,	la	nostra	entitat	va	ser	convidada	a	partici-
par en la Cumbre de Economía y Negocios con China, 
que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona, així 
com a la inauguració de les noves instal·lacions de la 
Fundació	a	la	ciutat	comtal.

Entre les activitats de caire econòmic desenvolupa-
des a l’estranger en un entorn proper i a les quals ha 
participat la CEA, podem destacar la presència en les 
dues jornades de la 27a Trobada Empresarial al Piri-
neu, que sota el títol Decidir en un món incert va tenir 
lloc a la Seu d’Urgell. També vam ser presents a la 
jornada Debat i reflexions, organitzada per l’Obra So-
cial de La Caixa al Palau Macaya de Barcelona, i en la 
qual va participar com a ponent un dels ambaixadors 
cultural-econòmics	 de	 la	 CEA.	 Finalment,	 volem	 fer	
esment de la trobada mantinguda amb la Gerent del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell per tractar diferents 
temes d’interès.
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15 RELACIONS AMB 
ALTRES ENTITATS

Malgrat que moltes de les accions desenvolupades per la CEA en la seva relació amb altres 

entitats podrien ser incloses en l’apartat Representació pública o en els que detallen les activitats 

de les Comissions de treball, hem preferit continuar mantenint aquesta secció de forma 

diferenciada; en la mateixa s’hi inclou la relació de la CEA amb les entitats amb les que, per algun 

motiu, hi ha una dinàmica especial en el manteniment de les trobades, així com les que han 

comportat reunions de forma bilateral per tractar temes específics.

AMb LA CCIS, 
L’EFA I LA PIME
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reunions per a temes específics, com la realització de 
certs treballs segons una segmentació sectorial, l’ava-
luació de les reunions amb els Grups parlamentaris, el 
balanç de les explicacions ofertes pel Ministre en la 
darrera trobada, o el balanç del treball portat a terme 
amb els assessors contractats.

La CEA es va integrar en el projecte Andorra Regenera 
des del moment en què es va posar en funcionament 
la iniciativa, després de ser-ne un dels impulsors. La 
CEA és membre de la Junta Directiva de l’Associació. 
En les reunions d’aquesta s’han pres decisions d’or-
dre intern i de funcionament, però també altres com 
valorar la situació de l’Associació pel que fa al projec-
te The Cloud, d’Andorra Telecom, o la possibilitat de 
definir zones on desenvolupar el programa, i això en 
les diferents parròquies.

Per parlar d’aquesta darrera qüestió, però també d’al-
tres temes d’interès conjunt, l’Associació ha realitzat 

Des de sempre la relació entre la Confederació Empre-
sarial	Andorrana	i	les	entitats	Empresa	Familiar	Andor-
rana, Petita i Mitjana Empresa i Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra, ha estat continuada i pro-
funda. A mitjans del 2015, totes quatre van considerar 
oportú unir els seus esforços per afrontar una qüestió 
de gran envergadura: l’anàlisi conjunta de l’evolució de 
les negociacions per establir un Acord d’associació en-
tre Andorra i la Unió Europea, i també aportar l’opinió 
de l’empresariat del país, de manera el més unitària 
possible, quant al contingut específic de cadascun dels 
temes que hagi de ser necessari negociar.

Durant el 2016 la col·laboració conjunta amb el Go-
vern, canalitzada essencialment a través del Ministeri 
d’Afers Exteriors, s’ha pogut establir de forma relati-
vament satisfactòria. En el treball previ d’anàlisi de les 
qüestions a tractar, les quatre entitats han comptat 
amb els mateixos assessors i experts que l’any ante-
rior:	Alejandro	Checchi	Lang,	Xavier	Fernández	Pons	i	
Andreu Olesti Rayo, i la coordinació dels mateixos en 
les tasques desenvolupades ha tornat a ser assumida 
per Meritxell Marsà.

Les reunions internes de seguiment, amb presència de 
les entitats, han estat una dotzena. També s’han fet 

dues trobades, l’una amb els Cònsols del Comú d’An-
dorra la Vella i l’altra amb els del Comú de Sant Julià 
de Lòria. També ens hem de referir a la reunió tingu-
da pels tècnics d’Andorra Regenera amb la Degana 
del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, després 
d’una reunió exploratòria que aquesta va mantenir 
amb els membres de la Comissió de rehabilitació, efi-
ciència	energètica	i	infraestructures	de	la	CEA.	Final-
ment, volem assenyalar que el President i la Direcció 
van assistir a la presentació de les noves accions del 
programa Andorra Regenera, presentat per la Presi-
denta i el Vicepresident de l’Associació.

El sector bancari del país, mitjançant l’Associació de 
Bancs Andorrans, s’ha reincorporat com a patrocina-
dor de l’entitat, tal com hem detallat en el moment 
de presentar el balanç de les principals activitats 
de la CEA. Tanmateix, les trobades amb el sector 
bancari vehiculades a través de l’ABA han tractat 
altres temes, com l’anàlisi de la possibilitat d’esta-
blir un procediment estandarditzat i únic, aplicable a 
les diferents entitats bancàries del país, en relació a 
l’obertura de nous comptes, que va ser analitzat jun-
tament	amb	la	Comissió	Jurídica	i	Fiscal	de	la	CEA.

15.1 AMb LA CCIS, 
L’EFA I LA PIME

15.2 AMb L’ASSOCIACIÓ 
ANDORRA REGENERA

15.3 AMb L’AbA I ELS 
bANCS D’ANDORRA
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Quant a les relacions individualitzades, destaquem la 
reunió mantinguda a demanda de Vallbanc, per fer la 
presentació a la CEA del projecte de futur d’aquesta 
nova entitat bancària.

La implicació social de l’entitat ha tingut aquest any 
un dels màxims exponents en l’acte de lliurament 
d’un xec de 4.862 euros a l’EENSM. Aquest import, 

15.4 AMb ENTITATS 
SOCIALS I 

ESPORTIVES

que va ser obtingut en el sopar de gala de celebració 
del desè aniversari de la CEA mitjançant l’aportació 
del 7% del preu d’inscripció al sopar i dels donatius 
de la “fila zero”, va ser lliurat a l’Escola Especialit-
zada Nostra Senyora de Meritxell amb la finalitat de 
contribuir al finançament del projecte d’AGENTAS 
Fent camí, destinat a la integració laboral de joves 
amb discapacitat.

Acabem el contingut d’aquesta secció esmentant, 
d’una banda, la reunió mantinguda per la CEA amb 
el	President	de	la	Federació	Andorrana	d’Esquí	i	amb	
el Director de la Copa del món femenina d’esquí alpí, 
en la qual aquests darrers van fer la presentació de 
les activitats incloses en l’esdeveniment; la CEA va 
acordar donar suport a la iniciativa participant en la 
difusió de la mateixa. D’altra banda, també deixem 
constància de la reunió organitzada per tractar di-
ferents qüestions amb el nou President de l’entitat 
Skål Club d’Andorra, formada per professionals del 
turisme.



16 PATROCINADORS


