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per sortir de 
la presentació 

prémer Esc



Com cada any, és un plaer i un honor presentar-vos la memòria 
de la CEA del 2013. És per a tota la Junta Directiva i per a mi 
mateix, un orgull veure el gran volum de feina feta, que es 

presenta resumidament en aquest document.

A finals d’aquest 2013 hem començat a veure indicis que fan 
preveure la fi del decreixement, són diversos els indicadors que 

mostren un canvi de tendència. Però encara falta molt camí per recórrer, i aquest l’hem de fer junts per sortir-ne més forts, per aquest motiu 
la CEA treballa i treballarà per agrupar l’empresariat i defensar amb una sola veu els nostres interessos, els de l’empresariat i els del país.

En aquest sentit, el 2013 ha servit per engegar projectes per presentar Andorra i les seves oportunitats a l’exterior. El projecte IWAND 
ens ha permès fer reunions i trobades amb grups d’empresaris de fora les nostres fronteres i així establir relacions. Els seus ambaixadors 
desenvolupen una tasca de divulgació de la cultura andorrana i de les virtuts empresarials del nostre petit país, que ajudaran, de ben segur, 
al creixement econòmic. També per afavorir les relacions empresarials, amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat empresarial andorrana 
s’ha engegat el programa Andorra al món, s’ha editat ja el primer número de la revista Andorra Econòmica, que es pot llegir en català i en 
anglès i properament podrem tenir a les nostres mans el segon número.

D’altra banda, hem canviat els estatuts per tal de fer la CEA més forta i que sigui encara més reconeguda com un interlocutor vàlid 
representant del teixit empresarial del país. La visió estratègica per aquests propers dos anys ha de portar la nostra entitat a ser més forta, 
sobretot en la seva missió de lideratge.

Estic segur que entre tots ho aconseguirem, sortirem d’aquesta crisi més units i més forts.

Només em queda agrair l’esforç fet per part de tots i cadascun dels membres que formen la CEA i animar-los a continuar treballant.

Xavier Altimir
PrEsIDENT 

prEsENtaciÓ1•
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XAviEr Altimir PlAnEs  · President 

AndrEu ArmEngol PAsCuEt  · Vocal

PErE JosEP Augé sÀnChEz  · Vocal

mòniCA CodinA tort  · Vocal

Jordi gAlobArdAs Asturgó  · Vocal

rAmon olivA CusCullolA  · Vocal

mArC PintAt Forné  · Vocal

Antoni ArmEngol AlEiX  · Vocal

mArtí rAFEl hErrEro  · Vocal

víCtor Pintos morEll  · Vicepresident

ÀlEX ArmEngol torm  · secretari

Jordi troguEt ribEs  · Tresorer

sílviA gAbArrE  · Direcció
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BaLaNÇ 
D’actiVitats3•

Aquest 2013 ha estat un any intens, en el qual els representants de la CEA han treballat 
en diferents fronts. Han estat nombroses les reunions de les diferents comissions de 
treball així com de la junta directiva i amb altres entitats i institucions. A continuació 
s’exposen l’informe de l’auditoria i el compte de resultats, les altes i les baixes de socis, el 
funcionament del projecte IWAND i la modificació dels estatuts.
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prEsENtaciÓ DE L’iNFOrME DE L’auDitOria, EL cOMptE DE rEsuLtats i La LiquiDaciÓ DEL prEssupOst 2012
s’ha registrat novament una davallada dels ingressos deguda a les baixes tant de treballadors com d’empreses, doncs les associacions 

han perdut treballadors i empreses associades. Malgrat això, s’ha aconseguit reduir el dèficit previst inicialment i es va tancar el 2012 amb un 
dèficit de 19.633,28 euros, que situaven els fons propis en 24.213,22 euros. Així es reflecteix en els quadres resum següents.

3.1.
	  

BaLaNÇ DE situaciÓ

FONT: 2+DOs AssEssOrs  

FONT: 2+DOs AssEssOrs  
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sOcis

La CEA té associades un total de 517 empreses, entre 
socis individuals i col·lectius. Això és: 21 associacions 
sectorials, que representen 417 empreses amb 8.137 
treballadors i 100 socis individuals, amb un total de 1.437 
treballadors.

Aquest 2013 s’han registrat 29 altes i quatre baixes, una de 
les quals és la de l’Associació de Promotors Immobiliaris 
d’Andorra.

  
prOJEctE iWaND

Aquest 2013 s’ha engegat el projecte de promoció 
internacional d’Andorra a través de la marca IWAND 
i s’han començat a nomenar-ne ambaixadors. La idea 
principal del projecte és identificar persones i entitats 
que per mèrits reconeguts o per la seva implicació en la 
promoció del país a través de la seva activitat es puguin 
implicar en el procés de donar a conèixer Andorra a 
nivell internacional. D’aquesta manera s’han creat els 
càrrecs d’ambaixadors meritoris -que tenen caràcter 
social, cultural i esportiu-, ambaixadors econòmics -que 
passen a ser també patrocinadors de la CEA- i d’entitats 
col·laboradores.

3.4.

cOMptE DE rEsuLtats

FONT: 2+DOs AssEssOrs  

3.2.

3.3.
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Els ambaixadors nomenats són: 

•	 sr. Zhang Xian: Ambaixador Cultural i 
Econòmic

•	 sra. Fang Yuan: Ambaixadora Cultural

•	 sr. Àlex Loan: Ambaixador Esportiu

•	 sr. Douglas Pate: Ambaixador Esportiu i 
Econòmic

•	 sr. Joan Eduard Fàbregas (BFT): 
Ambaixador Econòmic

•	 sr. Pere López Miras: Ambaixador 
Econòmic

•	 sr. ramón Vidal López: Ambaixador 
Econòmic

•	 sr. Pere Carles: Ambaixador Econòmic

•	 sr. Daniel Lafargue: Ambaixador Cultural 
i Econòmic

•	 Club Voleibol Andorra: Ambaixador 
Esportiu

•	 sr. Josep Àlvarez rubirola: Ambaixador 
Econòmic

•	 sr. Jordi Gamundi Ballbé: Ambaixador 

Cultural i Econòmic

En el marc d’aquest projecte s’han organitzat 
diverses trobades empresarials, enumerades 
al capítol 16 d’aquesta memòria.

MODiFicaciÓ DELs 
Estatuts

En la darrera assemblea de l’any es va acordar 
modificar els estatuts de la CEA. L’objectiu 
principal de la modificació era l’adaptació a 
la futura llei d’acció patronal, per tal que la 
CEA sigui considerada una associació amb 
capacitat de negociació col·lectiva.

Alhora, es va aprofitar per fixar una única 
assemblea general ordinària i no dues com 
fins ara, mantenint la possibilitat de convocar 
les assemblees generals extraordinàries 
que es considerin oportunes. Es reorganitza 
el concepte de quotes amb l’establiment de 
les quotes ordinàries, les especials, les de 
patrocini i les d’ambaixador.

Finalment, també es va canviar el redactat 
dels estatuts per facilitar l’afiliació com a 
socis individuals d’aquelles empreses que 
ho desitgin, tot i existir una associació del 
seu sector afiliada a la CEA.

3.4.
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cOMpOsiciÓ

Conrad BLANCH · President
Xavier ALTIMIr
Montse CArDELÚs
Peggy CErQUEDA
Antoni COrNELLA
Oscar JULIAN
Àlex TErÉs
Jordi TrOGUET
sílvia GABArrE · Directora

Des de la comissió de comunicació, conjuntament amb la de relacions internacionals 
i institucionals, s’ha treballat en el projecte Andorra al món. Aquest ha de servir per 
millorar la comunicació de l’entitat i del món empresarial de portes endins i també a nivell 
internacional. Des de la comissió de comunicació també s’ha presentat la memòria.

cOMissiÓ DE 
cOMuNicaciÓ4•
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A principis d’any es va fer arribar a la CEA 
una proposta de pla de comunicació, per 
part de l’empresa segarra i Terés, amb 
l’objectiu de millorar la comunicació de la 
CEA i que les seves presentacions siguin 
més dinàmiques i participatives.

La proposta també inclou l’edició d’una 
revista, un newsletter i un documental. Es 
va acordar que es realitzarien les accions 
que s’autofinancessin.

El mes de juliol es va presentar la revista 
Andorra Econòmica, que té per objectiu 
donar a conèixer a l’exterior el potencial 
econòmic empresarial d’Andorra. En 
aquesta línia, es defineix que ha de ser una 
revista d’actualitat de caire empresarial. 
se n’han editat 3.000 exemplars (bilingües 
en català i anglès) i també es distribueix 
en format digital, que es pot trobar al web 
de la CEA. El segon número d’Andorra 
Econòmica ha de sortir al carrer a principis 
del 2014.

D’altra banda, a la tardor es va començar 
a treballar sobre l’aplicació APPs CEA, una 
agenda electrònica de la CEA, que serà 
gratuïta per als usuaris.

Pel que fa a la Memòria 2012, es decideix 
que es penjarà al web i que no se’n faran 
còpies en cap suport, amb l’excepció de 
quan sigui necessari fer arribar una còpia 
en CD. La presentació va tenir lloc la 
primera setmana del mes de març al Centre 
de Congressos d’Andorra la Vella, en un 
acte en el què el senyor Josep Mas va 
pronunciar la ponència Gestió del canvi en 

temps incerts, un acte que es va organitzar 
conjuntament amb EsADE Alumni. 

Andorra Econòmica

AE

CHINA AS AN OPPORTUNITY LA XINA COM A OPORTUNITAT

p. 04/05

TIMES OF CHANGE TEMPS DE CANVIS

p. 06/08

A COUNTRY WHITH SOLID ROOTSUN PAÍS AMB ARRELS SÒLIDES

p. 16/17

The Magazine of the Andorran Business Confederation 
El magazín de la Confederació Empresarial Andorrana
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Aquesta comissió s’ha reunit, 
conjuntament amb els presidents 

de les diferents comissions de 
treball per a preparar la reunió que 
el president, la direcció i membres 
de la junta directiva van mantenir 

el dia 4 de març amb el cap de 
Govern, el senyor Antoni Martí, en 
la que es van traslladar els neguits 

de l’empresariat i es va demanar 
informació sobre els projectes i 

legislacions que la CEA considera 
prioritaris.

cOMissiÓ DE 
DEsENVOLupaMENt 
EMprEsariaL

5•

cOMpOsiciÓ

Josep Àngel MOrTÉs · President
Xavier ALTIMIr
Joan ArDErIU
Andreu ArMENGOL
Pere Josep AUGÉ
Francesca BArBErO
stephi BAsTÚs
David BErrUEZO
stéphane BErTEIL
Carles CALVO
Montse CArDELÚs

Peggy CErQUEDA
Cristian CErQUEDA
Mònica CODINA
Josep Mª COMEs
Antoni COrNELLA
Jordi DABAN
Víctor FILLOY
Jordi GALOBArDAs
Manel GArCIA
Eduard JOrDI
Oscar JULIAN

Josep MAGALLÓN
sandra MEJÍAs
Josep Mª MArOT
Pere MONTEs de OCA
ramon OLIVA
Frederic PONs
Jordi rOBErT
Montse rONCHErA
Joan TOMÀs
Jordi TrOGUET
sílvia GABArrE · Directora



Conjuntament amb la comissió 
jurídica fiscal, ha estat alerta de la 

construcció del nou marc fiscal. 

cOMissiÓ LaBOraL i sOciaL6•

cOMpOsiciÓ

Peggy CErQUEDA · Presidenta
Xavier ALTIMIr
Joan ArDErIU
Antoni ArMENGOL
Pere Josep AUGÉ
Jordi BALLBETÓ
Francesca BArBErO
stephi BAsTÚs
Pilar BUsCALL
Dolors CABOT
Carles CALVO
Mònica CODINA

Valeriano COLLADO
Josep Mª COMEs
Jordi DABAN
Víctor FILLOY
Manel GArCIA
David HIDALGO
Laly JIMÉNEZ
Oscar JULIAN
Lluís KINDEr
Miquel LOrENZO
Josep MANZANO
Eva MArCO

Carmen MArrAssÉ
sandra MEJÍAs
Teresa MILÀ
Elena MILLAN
Pere MONTEs de OCA
Xavier PALOU
Montse rONCHErA
rosa rUBIO
Josep sILVEsTrE
Joan TOMÀs
Jordi TrOGUET
sílvia GABArrE · Directora
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Aquesta comissió, al costat de la 
comissió laboral i social, ha estat 

alerta de la construcció del nou marc 
fiscal. En aquest sentit, han treballat 

conjuntament els projectes de llei 
de Bases de l’Ordenament Tributari 
i de l’Impost sobre la renda de les 

Persones Físiques.

cOMissiÓ 
JurÍDica FiscaL7•

cOMpOsiciÓ

Joan OLIVEr · President
Xavier ALTIMIr
Joan ArDErIU
Antoni ArMENGOL
Andreu ArMENGOL
Miquel Angel ArMENGOL
Pere Josep AUGÉ
Francesca BArBErO
Enric BArTUMEU
stephi BAsTÚs
David BErrUEZO

Antoni BIsBAL
Cristian CErQUEDA
Pere CHICA
Mònica CODINA
Valeriano COLLADO
Jordi DABAN
Vladimir FErNÁNDEZ
Begoña FErNÁNDEZ
Víctor FILLOY
Manel GArCIA
Eduard JOrDI

Oscar JULIAN
Lluís KINDEr
Eva MArCO
Carmen MArrAsÉ
ramon OLIVA
Xavier PALOU
Martí rAFEL
Josep sArLÉ
Joan TOMÀs
sílvia GABArrE · Directora
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En relació al projecte de llei de Bases de 
l’Ordenament Tributari, des de la CEA es 
defensa la idoneïtat d’establir una única 
agència tributària nacional que compti 
amb dos departaments: un per a impostos 
nacionals i un altre per als comunals.

Pel que fa a l’IrPF, es considera que el primer 
que cal és fer créixer el PIB del país. En aquest 
sentit, la CEA aposta per la signatura de 
convenis que evitin la doble imposició (CDI), 
i si per aconseguir-los és indispensable un 
IrPF, la Confederació hi estarà d’acord. 

De totes maneres, caldrà controlar 
l’aplicació d’aquest impost i esvair 
els dubtes que es plantegen en 
relació a la forma de cotització 
a la CAss, doncs hi ha aspectes 
que sembla que quedin fora de 
l’impost i que es creu que haurien 
de tributar.

De la mateixa manera es planteja 
la sobreposició dels impostos de 
societats i de les rendes de les 
persones físiques pel que fa a les 
rendes del lloguer, i es considera 
que les plusvàlues immobiliàries 

no haurien de quedar al marge de l’IrPF.

Igualment, s’alerta que manca regulació 
en la declaració de renda conjunta i que 
cal clarificar el sistema de tributació per a 
temporers i transfronterers.
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cOMpOsiciÓ

Francesc GrAN · President
Xavier ALTIMIr
Joan ArDErIU
Francesca BArBErO
Dolors CABOT
Mònica CODINA
Manel GArCIA
Oscar JULIAN
Josep MANZANO
sandra MEJÍAs
Josep MONTANÉ
Josep Àngel MOrTÉs
Víctor PINTOs
sílvia GABArrE · Directora

Amb la proposta de modificació de la Llei de seguretat social damunt la taula, des de la CEA 
es vetlla pels interessos dels empresaris i es defensa la necessitat de crear un marc normatiu 

per a la gestió dels fons de reserva.

cOMissiÓ DE 
sEGuiMENt DE La 
cass

8•
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Des de fa uns anys la CEA està representada 
al Consell d’Administració de la Caixa 
Andorrana de seguretat social (CAss). El 
membre electe i representant del col·lectiu 
d’empresaris i treballadors per compte 
propi és el senyor Josep Montané Pons, 
qui es reuneix mensualment i assisteix 
periòdicament a les sessions de treball que 
convoca la parapública.

Aquestes sessions de treball es preparen 
prèviament amb la Comissió de seguiment 
de la CAss.

Durant aquest any 2013, a banda de seguir 
l’actualitat de la CAss, el principal eix de 

treball de la comissió ha estat la modificació 
de la llei de la seguretat social, que va 
entrar a tràmit parlamentari al mes de juliol. 
Al desembre es va celebrar un debat sobre 
una esmena a la totalitat presentada pel 
grup parlamentari socialdemòcrata, que va 
ser rebutjada. Així, al tancament de l’any 
2013, la llei s’estava debatent en comissió 
legislativa. 

En aquest punt, la CEA ha defensat, entre 
altres, la necessitat d’arreglar la situació 
dels autònoms i solucionar la problemàtica, 
de manera retrospectiva també, de 
les cotitzacions com autònoms amb 
administradors de societats inoperatives.

D’altra banda, també s’ha defensat la 
necessitat de desenvolupar la llei que 
regula els fons de reserva de la CAss, 
posant especial èmfasi en prioritzar les 
entitats andorranes per a la seva gestió.

s’ha detectat una millora de les xifres 
d’assalariats, però segueix preocupant. 
Igualment preocupa l’augment de les 
demandes de cobertura al 100%.
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cOMpOsiciÓ

Víctor PINTOs · President
Xavier ALTIMIr
Cristian CErQUEDA
Josep Mª COMEs
Víctor FILLOY
Oscar JULIAN
Pere LArrÉGOLA
Josep MArTICELLA
Josep Mª PLANEs
Miquel PUJAL
Bonaventura rIBErAYGUA
Josep rOCA
Josep Mª VILA
sílvia GABArrE · Directora

Des de finals del 2012 les comissions d’Infraestructures i de rehabilitació, Eficiència 
Energètica i renovables s’han centrat en l’elaboració del projecte Andorra regenera. Aquest 
es va presentar al juliol en un acte públic, i des d’aleshores s’ha seguit treballant en la seva 

concreció. L’objectiu del projecte és el de generar sinergies entre diferents sectors per millorar 
la qualitat de vida dels habitants d’Andorra alhora que s’afavoreix la reactivació de l’activitat 

econòmica.

cOMissiÓ 
D’iNFraEstructurEs9•
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Després de poc més d’un any en funcionament, la 
comissió de turisme i comerç s’ha consolidat i ha 

esdevingut un interlocutor vàlid i respectat en el diàleg 
amb les institucions que intervenen en aquest sector. 
Durant el 2013 ha treballat sobre les lleis del comerç, 
de serveis de la societat de la informació i del comerç 

electrònic, i de competència efectiva i protecció del 
consumidor. Així mateix, ha fet aportacions al pla de 

màrqueting d’Andorra Turisme i ha engegat el projecte 
Andorra regenera en el sector.

cOMissiÓ DE 
turisME i cOMErÇ10•

cOMpOsiciÓ

stephi BAsTÚs · Presidenta
Xavier ALTIMIr
Joan ArDErIU
Pere Josep AUGÉ
Antoni AZUrMENDI
Eric BArTOLOMÉ
Enric BArTUMEU
Conrad BLANCH
Dolors CABOT
Josep CAIrÓ
Carles CALVO
robert CAssANY
Mònica CODINA

Josep Mª COMEs
Antoni COrNELLA
Oscar JULIAN
Valeria LACKNEr
Martí MArTÍNEZ
Marc MArTOs
sandra MEJÍAs
Pere MONTEs de OCA
ramon OLIVA
Martí rAFEL
Montse rONCHErA
Jordi TrOGUET
sílvia GABArrE · Directora
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aprEciaciONs a La 
prOpOsiciÓ DE LLEi 

DEL cOMErÇ 

La necessitat de tenir un marc legislatiu clar 
en l’àmbit del comerç ha estat una llarga 
reivindicació de la CEA. Es creu necessari 
preservar la imatge del país regulant 

aquest àmbit d’activitat, amb l’objectiu 
d’eliminar les males praxis. La Comissió de 
Turisme i Comerç ha treballat el text de la 
llei del comerç i n’ha estudiat el contingut, 
aportant apreciacions per a la seva millora.

Així, del text original es va criticar que la llei 
protegia a diferents nivells el comerciant i 
el consumidor, i es va defensar la necessitat 
d’equilibrar les forces i que alguns 
d’aquests aspectes s’havien de regular en 
una llei de protecció del consumidor. De 
la mateixa manera, es va considerar que 
el text no facilitava la pràctica comercial i 
introduïa restriccions innecessàries que la 
complicaven.

En aquest sentit, es va defensar, sobretot, 
la necessitat de seguir la tendència 
de les legislacions veïnes cap al lliure 
comerç i eliminar l’obligació d’establir un 
període específic de rebaixes i de limitar 
temporalment les promocions. Això sí, 
mantenint-ne els conceptes. El text 
final manté els conceptes i elimina les 
limitacions que s’imposaven pels terminis, 

facilitant que hi hagi llibertat per part de 
l’empresariat en la decisió, tot i que el 
Govern manté la potestat de prendre la 
decisió en cas de desavinences entre el 
sector.

Igualment, es va demanar una rebaixa de 
les sancions, que es considerava que eren 
massa elevades per la falta comesa.

10.2. aprEciaciONs a La 
prOpOsiciÓ DE LLEi DE 

sErVEis DE La sOciEtat DE La 
iNFOrMaciÓ i EL cOMErÇ 
ELEctròNic

Des de la CEA es veu com una gran 
oportunitat. Es considera necessari 
potenciar aquesta línia de negoci, que 
hauria d’esdevenir un complement 
fantàstic al comerç tradicional. Ara bé, 
des de la CEA també es va alertar que 
pot generar economia submergida, per la 
qual cosa cal regular-ho bé, de manera 
clara i sense haver d’utilitzar sistemes 
poc operatius.

10.1.
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aprEciaciONs cEa 
aL prOJEctE DE LLEi 

DE cOMpEtèNcia EFEctiVa i 
prOtEcciÓ DEL cONsuMiDOr

En reiterades ocasions s’ha esmentat la 
necessitat d’establir un marc legislatiu 
que protegeixi i afavoreixi la competència 
i els consumidors. Des de la CEA, com a 
interessats en aquesta llei, s’ha estudiat 
el text abastament i s’han presentat 
apreciacions.

Una primera apreciació aportada és definir 
clarament els operadors econòmics per tal 
que la prohibició d’acords entre aquests 
es limiti a les empreses (els consumidors 
també són operadors econòmics) i que es 
protegís a un mateix nivell el mercat, els 
consumidors i els competidors.

La CEA ha vetllat, en el treball d’aquesta 
llei, per protegir determinades pràctiques 
que no suposen un risc a la competència. 

Així per exemple, que no es pugui perseguir 
una empresa per contravenir normes de 
competència quan actua complint una 
norma legal, o que s’inclogui l’exempció 
en l’intercanvi d’informació amb finalitats 
estrictament estadístiques. 

Per adaptar la llei a la realitat andorrana, es 
demana que es fixi un llindar de facturació 

mínim per sota del qual no fos necessari 
efectuar la notificació sobre l’operació. 
En aquest mateix sentit, s’apunta la 
conveniència d’elevar el llindar del volum 
de negoci, que en un principi s’establia en 
2,5 milions d’euros per a dues empreses 
partícips en el procés de concentració. 

També es va alertar del nivell massa elevat 

10.3.
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de determinades sancions, que podien 
posar en risc la viabilitat de les empreses 
implicades en l’operació de concentració i, 
per tant, generar conseqüències negatives 
per a tercers (empleats, proveïdors, etcètera). 

La CEA considera oportú seguir les normes 
europees pel que fa a la informació i 
l’etiquetatge dels productes, i demana 
que en la llei andorrana se segueixin les 
premisses establertes a nivell europeu. 

En aquest mateix apartat, es va posar 
damunt la taula la dificultat d’informar amb 
exactitud sobre la base de càlcul en béns 
de segona mà o en prestacions de serveis 
específics. Per als productes de segona mà 
es va demanar que es fes una referència 
específica en relació a la garantia, 
considerant que el termini d’aquesta havia 
de ser inferior al general, de dos anys. 
En el mateix sentit, es va defensar que el 
termini per disposar de recanvis per a béns 
de naturalesa duradora era massa llarg.

En el marc d’aquesta llei, es va alertar de la 

dificultat de donar resposta a reclamacions 
i queixes i en no disposar de fulls oficials de 
reclamacions.

trEBaLL sOBrE EL pLa 
DE MàrquEtiNG 2013 

D’aNDOrra turisME

La CEA comparteix les línies generals 
exposades pel ministre de Turisme, el senyor 
Francesc Camp. En aquest sentit, es valora 
l’oportunitat de començar a perfilar un pla de 
futur amb accions concretes, que cal esperar 
tinguin fruits a mig i llarg termini. Per contra, 
es troba a faltar en el document exposat des 

d’Andorra Turisme una anàlisi prèvia al pla de 
màrqueting i la posada en valor de la oferta. 
Dit això, des de la CEA es va posar damunt 
la taula la possibilitat d’engegar campanyes 
per atreure turistes els mesos d’abril i maig, 
ja que la primavera continua sent una de les 
èpoques més fluixes d’afluència de públic i es 
creu que podria ser més profitosa. 

La CEA també va proposar que s’analitzés 
l’oportunitat de negociar amb altres 
companyies aèries, que podrien ser més 
interessants i amb les quals es podrien 
obtenir millors resultats que no pas amb la 
negociació amb companyies low cost.

10.4.
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En la mateixa línia, es considera molt 
positiu començar a entrar en nous 
mercats i estudiar-los, i es jutja urgent, 
imprescindible i necessari no descartar 
cap dels països proposats: Alemanya, 
rússia, Turquia, França, suècia, regne 
Unit, Holanda, Polònia, Espanya, Bèlgica, 
república Txeca, Portugal i Israel. Des de 
la CEA es concedeix una gran importància 
al mercat alemany. Així mateix, es veu amb 
molts bons ulls l’obertura a nous mercats 
com la Xina i el Brasil. En aquest punt 
cal assenyalar que s’ha tramès una carta 
al ministre, el senyor Francesc Camp, i al 
director d’Andorra Turisme, el senyor Betim 
Budzaku, demanant que facin arribar a la 
CEA els resultats dels estudis de mercats 
internacionals realitzats.

EL prOJEctE aNDOrra 
rEGENEra aLs 

sEctOrs DEL turisME i EL 
cOMErÇ

La crisi també s’ha fet notar als sectors del 
turisme i del comerç, i es considera que 

ha mancat una visió col·lectiva per crear 
una oferta cohesionada i coherent. Aquest 
2013 s’ha començat a elaborar el projecte 
Andorra regenera, partint del document 
Andorra té futur. L’objectiu és el de canviar 
les dinàmiques seguides pels sectors 
implicats i generar noves oportunitats de 
manera conjunta i transversal, també amb 
altres sectors d’activitat, i sempre tenint a 
la base el principi de sostenibilitat. Aquest 
document hauria de ser la base per construir 
una política de desenvolupament turístic 
sostenible.

Es valora l’oportunitat de redefinir la marca 
Andorra, que englobi tota l’oferta turística 
del país, sense que es limiti a la neu i les 
compres. Així, es considera que cal apostar 
pel patrimoni natural i cultural, així com pel 
desenvolupament d’una economia sanitària 
que fomenti el turisme de salut. Unes 
apostes, entre moltes altres, que cal esperar 
contribueixin a la desestacionalització 
de la demanda, i, alhora, a la reactivació 
econòmica. El document de partida del 
projecte Andorra regenera es continuarà 
treballant durant el 2014.

10.5.
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Des de la comissió de relacions internacionals 
i institucionals, s’ha treballat conjuntament 

amb la comissió de comunicació en el projecte 
Andorra al món. Aquest ha de servir per millorar la 

comunicació de l’entitat i del món empresarial de 
portes endins i també a nivell internacional. 

cOMissiÓ DE rELaciONs 
iNtErNaciONaLs 
i iNstituciONaLs

11•
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Xavier ALTIMIr · President
Pere AUGÉ
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Jose Luís rIBErA
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Josep sArLÉ
sílvia GABArrE · Directora
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La comissió de relacions internacionals 
i institucionals ha estat molt activa. 
Juntament amb la comissió de comunicació 
és la responsable de l’edició de la revista 
Andorra Econòmica, de la que ja n’ha sortit 
el primer número. Aquest inclou articles 
d’opinió de diferents experts de prestigi 
com els  senyors Eugeni Bregolat 
i Isidre Bartumeu. Així mateix, 
s’inclouen reportatges sobre el 
procés de l’obertura econòmica 
i entrevistes a empresaris 
importants del país, com el 
senyor Josep Cairó, entre molts 
altres continguts.

D’aquesta revista se n’han 
imprès 3.000 exemplars i 
també s’ha posat a disposició 
una versió digital a la pàgina 
web de la CEA. El projecte 
de la revista continua, 
ja s’ha començat a 
treballar en el proper 
número i es vol que 
tingui continuïtat.

Des d’aquesta comissió també s’han 
impulsat un seguit de trobades empresarials, 
en el marc del projecte Andorra al món,  que 
han servit per explicar el procés d’obertura 
econòmica i d’implantació del nou marc 
fiscal  arreu. 

El seguit de trobades es detallen en l’apartat 
16 d’aquesta memòria.



MEMòria CEA 2013      25

Des de finals del 2012 les comissions 
d’Infraestructures i de rehabilitació, Eficiència 

Energètica i renovables s’ha centrat en 
l’elaboració del projecte Andorra regenera. 

Aquest es va presentar al juliol en un acte públic, 
i des d’aleshores s’ha seguit treballant en la seva 
concreció. L’objectiu del projecte és el de generar 

sinergies entre diferents sectors per millorar la 
qualitat de vida dels habitants d’Andorra alhora 

que s’afavoreix la reactivació de l’activitat 
econòmica.

cOMissiÓ DE 
rEhaBiLitaciÓ, 
EFicièNcia ENErGètica 
i rENOVaBLEs
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Es defineix el projecte Andorra regenera com 
un model referent de desenvolupament urbà 
al voltant de la sostenibilitat mediambiental, 
econòmica i social. Neix durant la passada 
tardor del 2012 amb la idea de revalorar el 
país. Es tracta d’un model, un sistema i un 
projecte tot a la vegada, que persegueix 
generar sinergies positives entre diferents 
sectors –i en el seu inici principalment a 
aquells vinculats a la construcció. 

Els primers àmbits d’actuació definits són 
relatius a l’eficiència energètica, però 
generant impactes col·laterals en positiu 
i en cadena a d’altres aspectes. són 
solucions de regeneració mediambiental, 
econòmica i social, que han de servir de 
revulsiu, ajudar a millorar la imatge del país 
i a superar, amb l’esforç de tots, la crisi.

L’accent es posa en la qualitat. Per 
això s’està dissenyant una certificació 
regenera, que avaluarà els resultats i 
no tant els procediments. Interessen els 
resultats. I aquesta certificació s’obtindrà 
segons la puntuació que s’aconsegueixi 

en diferents paràmetres: consum 
energètic; treball conjunt dels edificis; 
consum d’aigua; aprofitament de les 
cobertes; l’ús de materials i de recursos 
durables, reciclables i de proximitat en 
la construcció; la qualitat ambiental a 
l’interior; i el control de l’enllumenat, per 
exemple. Aquesta certificació ha de ser 
àgil i transparent i s’espera que serveixi 
per identificar el país. 

El que es proposa amb aquests criteris és 
que es regeneri el país. Que evolucioni no 

només per bonic sinó també pel valor afegit 
que té darrera.

Cal que cadascú es faci seu el projecte i 
comenci a implementar millores a les seves 
propietats o en els seus àmbits d’actuació. 
Les administracions públiques hi hauran 
de jugar un paper clau, contribuint amb 
les modificacions legislatives que siguin 
necessàries i aplicant les mesures que 
s’escaiguin per aconseguir els seus 
objectius dins el segell regenera en els 
diferents criteris.
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La comissió tècnica de formació ha treballat durant 
el 2013 sobre el programa Emprenedors que s’ofereix 

des del Govern, l’oferta formativa que s’ofereix des 
de la mateixa CEA i en el desenvolupament d’un nou 

projecte formatiu amb la col·laboració de la Universitat 
d’Andorra.

13•
cOMissiÓ tècNica 
DE FOrMaciÓ
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EL prOGraMa 
EMprENEDOrs

Les primeres reunions de la comissió tècnica 
de formació del 2013 van servir per avaluar 
el programa Emprenedors i fer propostes 
de millora. Així, vist que els continguts 
d’aquest es consideren adequats, es va fer 
èmfasi en la necessitat de millorar-ne la 
divulgació, ja que es detecta una mancança 
de coneixement per part de la societat i el 
teixit empresarial. La CEA es proposa com 
a col·laboradora en aquest aspecte.

També es va oferir la col·laboració per 
fer un seguiment dels projectes en el 
procés d’implementació, donat que es 
troba a faltar un acompanyament per part 
de l’ADI a l’hora de posar en pràctica la 
idea de negoci. Així mateix, es considera 
necessària una major implicació per part de 
la societat pública per garantir la viabilitat 
dels projectes i reconduir els projectes que 
no la garanteixin. Des de la CEA es proposa 
que aquest seguiment es pugui fer amb el 
suport del sector privat. 

En aquest mateix punt, es considera que 
cal avaluar la possibilitat de realitzar dues 
edicions del programa a l’any i establir un 
preu d’inscripció per garantir un compromís 
per part dels qui segueixen el programa.

cONVENi DE 
cOL·LaBOraciÓ aMB La 

uNiVErsitat D’aNDOrra

Al setembre del 2013 la CEA va signar un 
conveni de col·laboració amb la Universitat 
d’Andorra (UdA). L’objectiu d’aquest és 
oferir formacions específiques d’interès 
per l’empresariat. Després d’analitzar 

diverses propostes de temàtica per a un 
primer seminari formatiu, finalment es va 
dedicar a la figura de l’autònom, vigilant 
de no duplicar ofertes proposades per 
altres entitats. Es volen oferir cursos molt 
instrumentals, donar eines orientatives, 
i si cal es poden desenvolupar mòduls 
específics a posteriori, en funció de la 
demanda. El primer seminari va portar per 
títol “Com puc fer-me autònom?” i va tenir 
lloc al novembre. 

Per aquest seminari es va demanar 
també la col·laboració al Govern per tal 
que l’incloguessin dins el catàleg de 

13.1.
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formacions del servei d’Ocupació, que en 
va acabar sent l’organitzador, comptant 
amb la col·laboració de l’UdA, la Cambra 
de Comerç, Indústria i serveis (CCIs), la 
Petita i Mitjana Empresa (PIME), la Unió 
sindical d’Andorra (UsdA) i la pròpia CEA.

pLa DE FOrMaciÓ cEa 
2013-2014

Durant el 2013 s’han ofert cinc cursos 
des de la CEA, amb la col·laboració de les 
empreses Gamma Management i Lidera: 

Negociació i gestió de conflictes a través 
de la comunicació persuasiva (Gamma 
Management); Un pas més enllà de la 
comunicació: presentacions eficaces a 
través de la comunicació verbal i no verbal 
(Gamma Management); Novetats fiscals 
(Lidera); La gestió del temps directiu 
(Lidera); Com incorporar les xarxes socials 
a la meva empresa (EAsEM).

Totes les formacions han estat valorades 
positivament per part dels assistents. En 
total hi han assistit 45 persones.  

De l’avaluació del desenvolupament dels 
cursos oferts s’extreu la conclusió que avui 
en dia hi ha un excés d’oferta de formació.

Per tot plegat, es pren l’acord de convocar 
un nou concurs amb tots els socis de la CEA 
autoritzats a impartir formació demanant 
ofertes per a càpsules formatives de 4 
hores amb temes d’interès i actualitat, que 
siguin exclusives per la CEA i que siguin 
impartides per persones reconegudes i 
de prestigi. Es vol seguir insistint en la 
formació dels directius i alts càrrecs.

13.3.
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Any rere any, la CEA fa grans esforços per ser present en el dia a dia andorrà. La 
presidència i la direcció, un any més, han estat presents en multitud d’actes. També des de 
la CEA s’han organitzat diversos actes, que la premsa ha recollit. 

En les següents pàgines es trobarà una relació de les activitats més rellevants.

rEprEsENtaciÓ 
pÚBLica14•
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actiVitats DE La 
prEsiDèNcia 

A finals del 2012, els representants de la 
CEA van ser convidats a la recepció que 
ofereix el copríncep episcopal, i arquebisbe 
d’Urgell, Joan Enric Vives, amb motiu de 
les festes de Nadal, al Palau Episcopal.

El president també va assistir a la taula 
debat “20 anys decisius-La Constitució 

d’Andorra”, convidat pel síndic General, 
Vicenç Mateu, i juntament amb la direcció 
va ser convidat a la recepció oferta amb 
motiu del dia de la Constitució, a la nova 
seu del Consell General.

representants de la CEA han assistit 
a diverses presentacions organitzades 
per Andorra Turisme, així, la direcció va 
assistir a la presentació de la Campanya 
de dinamització de maig del 2013 i 
a la dels seus resultats així com a la 
presentació de la campanya de novembre 
Andorra shopping Festival. Acompanyada 
del president, la direcció també va 
participar en la presentació dels resultats 
de l’espectacle scalada by Cirque du 
soleil, ofert durant l’estiu. També van 
ser presents a l’acte de presentació de 
la campanya d’hivern per la temporada 
2013-2014.

Tant el president com la direcció van 
assistir al Concert de sant Jordi que va 
oferir l’ONCA i la pianista xinesa Fang 
Yuan, organitzat pel Govern i la Fundació 

Crèdit Andorrà.
El president també va ser a la presentació 
de l’Informe econòmic que elabora la 
Cambra de Comerç, Indústria i serveis.

Els representants de la CEA van assistir a la 
conferència pronunciada per l’economista 
santiago Niño-Becerra, que va tenir lloc a 
Anyós Park a principis de novembre.

La cEa aLs MitJaNs DE 
cOMuNicaciÓ

La CEA ha estat present en diversos 
mitjans de comunicació, tant nacionals com 
internacionals. s’han concedit entrevistes i 
organitzat diferents rodes de premsa. 

A finals de febrer, el president va participar 
al programa Ara i Aquí de rNA, conduït pel 
senyor Àlex Lliteras. En aquest mateix espai 
van parlar de l’exercici 2012 la direcció i 
el senyor Pere Augé a principis de març. El 
president hi va tornar a principis d’octubre. 
La direcció i el senyor Lluís rovira hi van 
parlar del pla de formació de la CEA a finals 

14.1.
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d’octubre.
El president, la direcció i el vicepresident 
executiu de la comissió de relacions 
internacionals i institucionals van mantenir 
una reunió amb representants de la revista 
Valeurs Actuelles, de la qual en va sortir 
publicada una entrevista el 14 de març. 

A mitjans de març la direcció va ser 
entrevistada per ràdio Igualada amb motiu 
de la trobada empresarial que s’havia de 
realitzar a la zona.

A finals d’abril, el president va concedir 
una entrevista al senyor Albert Belis, del 
Diari d’Andorra, que va sortir publicada el 
30 d’abril en una revista especial sobre 
l’empresariat andorrà. El mateix dia, el 
president va participar al programa Parlem-

ne, de Cope-AD ràdio, que dirigeix el senyor 
Gabriel Fernàndez.

A mitjans de maig, el secretari de la 
Junta Directiva de la CEA, el senyor Àlex 
Armengol, va assistir al programa La 

Rotonda, d’ATV, en què es va parlar de la 

campanya de promoció turística del maig. 
En aquest programa, que condueix la 
senyora rosa Alberch, el president hi va 
tornar a l’octubre. 

La senyora Noemí rodríguez va entrevistar 
el president a principis de juliol en el 
programa Ningú és Perfecte de ràdio Valira.

A mitjans del mateix mes, la CEA va 
organitzar un acte per presentar el projecte 
Andorra regenera, que va despertar 
l’interès de la majoria dels mitjans de 
comunicació del país. L’endemà, el president 
de la comissió de rehabilitació, Eficiència 
Energètica i renovables, el senyor Josep 
Cairó, va assistir al programa d’ATV Obert 

per vacances, que conduïa el senyor Àlex 
Lliteras. 

A finals de mes es va presentar la revista 
Andorra Econòmica, que edita la CEA, i que 
també va ser recollida per diversos mitjans 
de comunicació del país.

A l’octubre, el president va mantenir una 

reunió amb el senyor Jean Marc Fabré, 
responsable de La Revue Parlamentaire, 
publicació de referència de la classe política 
francesa. Al mateix mes, la direcció i el 
senyor Lluís rovira van assistir al programa 
Andorra Desperta’t de ràdio Flaix FM 
Andorra, conduit pel senyor Quim Barceló, 
en el qual es va parlar del Pla de formació 
de la CEA.

Finalment, a mitjans novembre el president i 
el senyor Pere Augé van ser entrevistats per 
la senyora Gemma Aguilera, del setmanari 
El Temps, per tractar la transformació 
econòmica d’Andorra, després que al juliol 
es mantingués una reunió entre el senyor 
Eliseu Climent, responsable de la revista, la 
direcció i el president.
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Al llarg de l’any s’ha treballat al costat de diverses institucions i societats públiques, i 
s’han mantingut reunions amb membres del Govern i també del Consell General.

rELaciONs 
iNstituciONaLs15•
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aMB EL GOVErN 

Prop del Govern s’ha treballat en qüestions 
com el funcionament del registre 
d’Ocupació d’Allotjaments Turístics, el 
transport a pistes, el nou reglament d’ajuts 
a la rehabilitació renova, projectes de llei 
com el futur Impost sobre la renda de les 
Persones Físiques, la modificació de la llei 
de seguretat social. De la mateixa manera, 
la CEA no ha deixat d’assistir i participar 
en les diferents reunions de la taula 
permanent per a la formació en el treball, 
entre d’altres.

Així mateix, la CEA ha presentat el seu 
projecte Andorra al Món al ministre d’Afers 
Exteriors, el senyor Gilbert saboya. També 
s’ha presentat el projecte Invest with 
Andorra IWAND als ministres d’Economia i 
Territori, el senyor Jordi Alcobé, i al mateix 
ministre d’Afers Exteriors, i s’ha tractat amb 
el senyor Alcobé la qüestió de la divulgació 
de l’obertura econòmica.

rEuNiÓ aMB EL cap DE 
GOVErN

El dia 4 de març, el president, la direcció i els 
membres de la junta directiva es van reunir 
amb el cap de Govern, el senyor Antoni 
Martí. En aquesta, la CEA van exposar 
els projectes que des de l’organització es 
consideren prioritaris a impulsar i demanar-
ne el calendari.

En aquesta trobada, la CEA va insistir en la 
necessitat de revisar la legislació laboral 
i l’adaptació de les necessitats del país a 
a la llei de seguretat i salut en el Treball. 
També es va exposar la necessitat d’acabar 
el desplegament del marc impositiu vigilant 
de no augmentar la pressió fiscal i de lluitar 
contra l’intrusisme i les empreses que no 
compleixen amb les seves obligacions. 
Els representants de la CEA també es 
van interessar per conèixer l’estat de 
les accions per fomentar la rehabilitació 
d’edificis i l’eficiència energètica. Així 
mateix, es va demanar per la revisió dels 
criteris en els processos d’adjudicació, 

insistint en la necessitat de prioritzar els 
concursos d’àmbit nacional i alertant que 
la priorització dels criteris econòmics 
repercuteix en la viabilitat de determinats 
sectors.

En l’àmbit de la reactivació econòmica, la 
CEA va demanar per les línies marcades 

15.1. 15.2.
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per incentivar-la i facilitar la creació 
d’infraestructures necessàries, com són 
l’heliport, el telefèric al Pic de Carroi, 
l’estació nacional d’autobusos o el casino. 
En relació a aquest darrer projecte, el 
Govern ha estat treballant en l’elaboració 
de la llei del joc, que la CEA veu com un 
element necessari per a la promoció del 
turisme. Així mateix, es va posar damunt 
la taula la necessitat d’unificar la promoció 
turística i la comercial, sense entrar en la 
comercialització, la qual es desenvolupa 
des d’empreses privades. Així mateix, es 
va demanar per la reforma dels sectors 
energètic i de les telecomunicacions i 
l’impuls que es vol donar a la creació de noves 
activitats econòmiques i la diversificació de 
l’economia.

Evidentment, es va demanar per la reforma 
de l’Administració per afavorir-ne l’eficàcia 
i per la modificació de la llei de la seguretat 

social. 
En reunions successives de la junta directiva 
es posa de manifest el descontentament 
amb la poca resposta del Govern davant la 
situació que estan vivint moltes empreses.

aMB EL cONsELL 
GENEraL

La comissió de turisme i comerç ha mantingut 
reunions de treball amb consellers generals 
per tal de fer aportacions al text de la llei 
del Comerç.

aMB aNDOrra turisME

La comissió de turisme i comerç s’ha reunit 
amb el director de la societat, el senyor 
Betim Budzaku, en relació al projecte del 
Cirque du soleil. També s’han treballat les 
diferents campanyes de promoció llançades 
des d’Andorra Turisme.

15.5. aMB aNDOrra 
DEsENVOLupaMENt i 

iNVErsiÓ

El president, en tant que membre del Consell 
d’Administració d’Andorra Desenvolupament 
i Inversió, ha assistit a diverses reunions 
d’aquest. Amb aquesta societat i amb el 
cap de projectes estratègics del Govern, el 
senyor Josep Maria Missé, s’ha treballat 
en el projecte Iniciativa ACTUA. També s’ha 
participat al taller Emprenedors. 

aMB partits pOLÍtics

La CEA ha mantingut reunions amb 
representants del Partit socialdemòcrata 
i també de Liberals d’Andorra. Amb els 
primers s’han tractat temes d’actualitat i 
establert nous ponts de diàleg per treballar 
sobre els textos de noves lleis. Liberals 

15.3.

15.4. 15.6.
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Les reunions, trobades i missions empresarials més enllà de les fronteres andorranes han 
anat a l’alça. A continuació s’assenyalen els contactes més destacats mantinguts per 
la CEA fora del país, incloent l’organització i o assistència a determinades conferències 
relatives a d’altres països, que representen un primer contacte amb aquest.

rELaciONs 
iNtErNaciONaLs16•
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Tant el president com la direcció van 
participar, acompanyats d’una delegació 
d’empresaris andorrans, al 1er sopar Low 
Cost-Networking empresarial, organitzat per 
l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell a 
finals del mes de gener.

Al febrer es va organitzar una conferència 
sobre “Necesidades de inversión y 
oportunidades de negocio con vistas al 
desarrollo de Guinea Bisao”. Aquesta va 
anar a càrrec del senyor Domingos simoes  
Pereira, exsecretari executiu de la Comunitat 
de Països de Llengua Portuguesa.

El mateix mes, el president i la direcció van 
assistir a la Jornada informativa sobre les 
oportunitats de negoci a rússia, que s’oferia 
en el marc de la setmana Cultural russa a 
Andorra. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes 
de la Cambra de Comerç, Indústria i serveis. 

A finals del mateix mes es va mantenir una 
reunió amb l’alcalde de la seu d’Urgell, 
el senyor Albert Batalla. A la trobada hi 
van participar el president, la direcció i 

el vicepresident executiu de relacions 
internacionals i institucionals, el senyor Pere 
Augé. 

Els tres van participar també en una reunió a 
Barcelona amb el secretari general de PIMEC 
i el director del departament internacional 
d’aquesta organització, els senyors Antoni 
Cañete i Joaquim Ferrer. Al maig, el president 
va assistir a la conferència organitzada 
per PIMEC, “L’economia del bé comú. Una 
alternativa real a tenir en compte?” que 
va anar a càrrec del senyor Cristian Felber, 
professor d’Economia a la Universitat de 
Viena, especialista en economia sostenible i 
alternatives per als mercats financers.

Al març es va participar al dinar-networking 
organitzat per la Unió Empresarial de l’Anoia, 
que va tenir lloc a Igualada. Uns mesos 
després, al juliol, l’ambaixador de la CEA, el 
senyor Pere Carles, va convidar el president 
a una trobada empresarial amb l’entitat 
catalana, a la qual també va assistir el 
ministre d’Afers Exteriors, el senyor Gilbert 
saboya.

El 4 d’abril, el president va assistir a l’acte 
d’obertura del Consolat Honorari de la 
república Txeca al Principat d’Andorra. 
El 8 de juliol també es va ser present a 
l’acte d’obertura del Consolat Honorari de 
l’Ambaixada de la república Eslovaca.

A mitjans abril va tenir lloc la missió 
econòmica andorrana a França. El president 
va viatjar a París formant part d’aquesta 
missió, que encapçalaven els ministres 
d’Afers Exteriors i d’Economia, els senyors 
Gilbert saboya i Jordi Alcobé. Durant aquest 
viatge es van mantenir contactes amb el 
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Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF) i la Cambra de Comerç de París. El 
president també va assistir al sopar ofert per 
l’ambaixador de França a Andorra, el senyor 
Zaïr Kedadouche.

El president i la direcció van mantenir una 
reunió, a principis de maig, amb representants 
del gabinet del president d’Angola.
També es va participar a la trobada empresarial 
Andorra-ripollès-Berguedà organitzada 
per l’Associació Comarcal d’Empresaris del 
Berguedà amb la col·laboració de la CEA i la 

Unió Intersectorial Empresarial del ripollès, 
que va tenir lloc a Berga. L’acte va ser un punt 
de trobada per a empresaris de diferents 
sectors i territoris, que van poder establir 
contactes i possibles futures col·laboracions 
comercials.

A finals de maig va tenir lloc una trobada 
empresarial amb PIMEC (Micro, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya). L’acte va 
servir per presentar el nou model d’Andorra 
als empresaris catalans i va comptar amb 
parlaments del secretari general de PIMEC, 

el senyor Antoni Cañete, del president 
de la CEA, el senyor Xavier Altimir, i del 
vicepresident executiu de la Comissió de 
relacions Internacionals i Institucionals, el 
senyor Pere Augé. 

Al juny, el president, la direcció i el senyor 
Pere Augé van mantenir una reunió amb 
el senyor Anatoly Leyrikh, Cònsul General, 
membre de All-russia Business Union 
Delovaya rossia, i president de ABILMA LLC.

L’1 de juliol, la sala de la CEA va acollir una 
conferència sobre Andorra-Orient Mitjà. 
Perspectives i Possibilitats. Aquesta va anar a 
càrrec del director de l’oficina governamental 
d’inversions-Mapa d’inversions del Ministeri 
d’Economia dels Emirats Àrabs Units, el 
senyor ramon Vidal, que ha estat nomenat 
ambaixador econòmic de la CEA.

L’endemà, el president va ser convidat 
per l’ambaixador francès, el senyor Zaïr 
Kedadouche, a un dinar a l’Ambaixada.
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El president, la direcció i el senyor Pere 
Augé van mantenir una reunió, a principis de 
setembre, amb el primer tinent d’alcalde de 
Ponts, el senyor Francisco Garcia, amb qui 
es va parlar de la possibilitat de compartir 
sinergies.

El 18 de setembre, el president, la direcció i 
el senyor Augé van participar en una reunió 
per preparar la futura delegació empresarial 
al Marroc. A la reunió també hi van assistir 
la senyora Pilar Escaler, directora de la 
Cambra de Comerç, el senyor Miquel Pujal i el 
senyor Víctor Filloy, i es va tractar la viabilitat 
d’aquesta missió.

Els representants de la CEA van assistir, el 
26 de setembre, a la trobada empresarial 
a Girona, que amb l’objectiu de donar a 
conèixer a l’empresariat gironí el nou model 
fiscal i econòmic del Principat va organitzar 
ribas-Àlvarez Assessors i la CEA. El senyor 
Josep Àlvarez ha estat nomenat Ambaixador 
econòmic de la CEA. Una jornada similar va 
tenir lloc el 3 d’octubre a Granollers. Aquesta 
va ser organitzada per la Unió Empresarial 
Intersectorial-Cercle d’Empresaris de 

Granollers, l’empresa Àgora i la CEA. El 
punt i final d’aquesta trobada el va posar el 
president de Foment del Treball Nacional, el 
senyor Joaquim Gay de Montellà. similarment 
es va fer a Lleida. Amb la col·laboració de la 
Confederació d’Organitzacions Empresarials 
de Lleida i el suport de la Cambra de Comerç 
de Lleida.

El president va participar, el 27 de setembre, 
a la Nit de l’Empresariat, que organitzava 
l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell. 
Aquest sopar-col·loqui s’ha convertit en una 
cita anual i punt de trobada d’autoritats i 
empresaris de l’Alt Urgell.

El 9 d’octubre es va desenvolupar una 
Jornada Hongaresa a la seu de la Cambra de 
Comerç d’Andorra, que va ser organitzada per 
l’Ambaixada d’Hongria a Madrid i el consolat 
general a Barcelona, la CCIs i la CEA. En 
aquesta hi van participar el president i la 
direcció.

El president va assistir, convidat pel senyor 
Gay de Montellà, al sopar de lliurament de 
Medalles d’Honor i dels Premis Carles Ferrer 

salat, que organitza Foment del Treball 
Nacional.

El 6 de novembre, la direcció i el president 
de la comissió tècnica de formació, el senyor 
Josep Manzano, van mantenir una reunió 
de treball amb l’Associació d’Empresaris 
de l’Alt Urgell en la que es va informar del 
projecte entre aquesta entitat i la Universitat 
ramon Llull per organitzar un grau de Direcció 
d’empreses Tecnològiques.

El president i la direcció van reunir-se el 12 
de novembre amb la senyora Carmen rivera, 
de l’empresa sòria Consultors sL, per tal de 
preparar una trobada empresarial a Madrid 
de cara al 2014.
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La Cambra de Comerç, Indústria i serveis i l’Empresa Familiar Andorrana han continuat 
sent organitzacions cooperadores amb la CEA. En diversos casos s’han organitzat actes 
conjunts i s’ha anat de la mà a l’hora de defensar els múltiples interessos comuns.  La CEA 
ha mantingut també relacions amb altres entitats, i evidentment amb associacions sòcies, 
entre d’altres, a més de reunir-se amb representants de diverses empreses, nacionals i 
estrangeres, per exposar-los el procés d’obertura econòmica del país.

rELaciONs aMB 
aLtrEs ENtitats17•
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El president ha participat a la junta directiva 
de l’Associació de Grans Distribuïdors 
al Detall, i juntament amb la direcció va 
rebre els representants de l’Associació 
d’Agències de Publicitat. s’ha col·laborat 
amb l’Associació de Transportistes de 
Mercaderies i Carburants i amb l’Associació 
de Contractistes d’Obra. El president també 
va assistir al 12è Fòrum de l’Empresa 
Familiar Andorrana. També ha rebut els 
representants del Partit Liberal, que van 
presentar el model fiscal que defensa la 
formació política.

La CEA ha donat suport i participat en el III 
Fòrum Estudiants + Empresa. Així mateix, 
ha signat un conveni de col·laboració amb 
la Universitat d’Andorra.

En el marc del projecte Invest With Andorra 
(IWAND), i per buscar ambaixadors de 
la CEA, s’han mantingut reunions amb 
nombroses empreses i també amb el Club 
Voleibol Andorra, que finalment va ser 
nomenat ambaixador esportiu de la CEA.

Al costat de la CCIs, es van mantenir reunions 
amb l’Ambaixada de França per organitzar 
una trobada empresarial amb MEDEF i la 
Cambra de Comerç i Indústria de Paris. 

Així mateix, s’ha assistit a conferències 
organitzades per diferents entitats, com 

2013: tot per fer, organitzada per MoraBanc, 
o Claus econòmiques per entendre el 2012 

i les perspectives de futur, organitzada per 
Crèdit Andorrà i l’IEsE Business school. 
També organitzada per Crèdit Andorrà, 
el president va assistir a la conferència 
Expectatives dels mercats de renda variable.
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Un cop esgotat el full de ruta 2010-2013, la CEA ha treballat en un nou document que recull 
la visió estratègica per als propers dos anys amb l’objectiu prioritari de fer créixer l’entitat, 
no només a nivell d’associats sinó sobretot en la seva missió de lideratge.

prOpOsta 
D’actuaciONs 201418 •
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Amb l’objectiu de créixer, s’ha elaborat el 
document “CEA: Visió estratègica 2014-
2015”, que estableix dos eixos prioritaris: 
revitalitzar internament la CEA i projectar-
ne l’acció a nivell nacional i internacional. 
Aquests guiaran les activitats pels propers 
mesos.

Pel que fa al primer eix, es vol fomentar 
la implicació dels membres de la CEA 
a través del reforç del lideratge de la 
mateixa, promovent el debat i aglutinant 
i canalitzant la visió dels associats en 
relació a l’acció del Govern i les mesures 
proposades, adoptades i implementades 
per l’Administració, sent-ne el portaveu 
davant de les Institucions. Així mateix, serà 
necessària la millora de la comunicació 
interna, informant de les accions que es 
desenvolupen des de la CEA. Per fer-ho, 
també caldrà millorar i ampliar les bases 
de dades dels associats.

sense deixar l’àmbit intern, la CEA es 
proposa redissenyar el model de les 
accions formatives que s’imparteixen 

des de l’entitat per tal d’adaptar-les a les 
necessitats que la conjuntura vagi posant 
damunt la taula.

La millora de la comunicació no s’ha de 
quedar en l’àmbit intern. El segon eix 
prioritari d’aquesta visió estratègica per al 
proper bienni passa per projectar amb força 
l’acció de la CEA, tant a nivell nacional 
-davant les institucions i el teixit social- 
com internacional. 

A nivell nacional, la CEA, en el seu rol de 
portaveu de les necessitats dels empresaris, 
farà pressió prop del Govern per tal que 
compleixi els seus compromisos, 
per tal que acceleri els processos 
legislatius i el desenvolupament 
d’inversions emblemàtiques; 
buscant afavorir que els 
projectes estratègics no s’ajornin 
més, ja que són imprescindibles 
per a la viabilitat del país. En 
aquest punt, la CEA demana que 
s’accelerin les modificacions 
legislatives que afecten l’àmbit 

laboral així com la reforma de la Funció 
Pública en el sentit d’optimitzar els recursos 
nacionals i comunals. Així mateix, el sector 
empresarial creu en la necessitat d’apostar 
per infraestructures que han de permetre 
una connexió més fluïda amb l’exterior, 
com és l’heliport nacional, i l’atracció de 
turisme de major poder adquisitiu, com és 
el casino, entre moltes altres proposades.

Igualment, es plantejaran i defensaran els 
posicionaments de l’empresariat en relació 
a la modificació de la Llei de seguretat social 
i la necessitat d’incrementar la seguretat 
jurídica, també en relació al marc fiscal que 
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s’està acabant de desenvolupar en el sentit 
d’evitar que incrementi la pressió fiscal, i 
la implementació d’un règim simplificat de 
tributació empresarial.

També es demanarà al Govern l’establiment 
d’un pla macroeconòmic a mig termini 
del país, que inclogui les previsions de 
despeses, els ingressos i l’endeutament 
de les administracions, juntament amb la 
determinació dels comptes agregats de 
la comptabilitat nacional. Un instrument 
necessari per a la presa de decisions 
empresarials més segures.

Una altra qüestió estratègica és la 
reorganització del servei d’Ocupació i la 
revisió del sistema de quotes, i fomentar la 
col·laboració i la implicació de les empreses 
en la formació continuada i ocupacional.

Per consolidar la imatge de lideratge 
empresarial de la CEA i el seu paper com a 
interlocutor vàlid en negociacions amb les 
administracions, cal millorar la comunicació 
amb la societat civil, donant a conèixer les 

accions que es desenvolupen des de la CEA.
A nivell internacional, l’estratègia passa 
per continuar amb les accions iniciades per 
donar a conèixer els canvis i les oportunitats 
que ofereix Andorra en l’àmbit empresarial, 
i incrementar la participació en la promoció 
del país en actes més sectorials. No quedar-
se només amb els actes de promoció més 
genèrica, sinó fer presentacions per sectors 
d’activitat econòmica.

La col·laboració amb altres agrupacions i 
entitats de representació patronals s’ha 
d’incrementar. Cal aconseguir més convenis 
de col·laboració amb organitzacions 
homòlogues per ajudar en la identificació 
d’oportunitats de negoci dels associats i la 
seva internacionalització. Amb els convenis 
ja signats, s’ha d’aprofundir en les relacions 
de col·laboració.

Per contribuir a aquesta obertura econòmica 
de les empreses andorranes, es recordarà al 
Govern el seu compromís per transformar el 
paper de les representacions diplomàtiques, 
perquè es converteixin en eix vertebrador 

de la projecció i promoció internacional 
d’Andorra en els diferents àmbits econòmics. 
Per això, la CEA s’oferirà com una via de 
comunicació directa.
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