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Els que ens toca viure són moments difícils, però ens en sortirem. Com hem sabut 
fer sempre, sumant esforços, construint i reinventant-nos des de dins i cap el món.

Andorra viu uns moments complicats on conflueix la crisi conjuntural, amb la crisi 
sistèmica i l’esgotament d’un model que ens ha donat la prosperitat dels darrers 
anys, però també nous reptes de futur encara per resoldre.

La societat andorrana viu immersa en un procés incert de canvi, del qual en podem 
sortir més forts si sabem aprofitar el moment i si som capaços de generar amb prou 
agilitat el canvi de mentalitat que les noves normes i maneres de fer ens imposen a 
nivell global.

Tenim un gran potencial que hem de saber treballar i canalitzar, emparats i prote-
gits per un marc fiscal avantatjós però homologable. Deixant enrere els recels de 
l’obertura econòmica per internacionalitzar-nos i aprofitar les sinèrgies que es pu-
guin crear amb empreses estrangeres dins i fora de les nostres fronteres.

I hem de saber-ho fer junts. Perquè el moment és prou important per reunir tots els 
efectius. Perquè en una societat tradicionalment individualista, avui més que mai, la 
CEA demostra que com a interlocutors de l’empresariat andorrà podem assolir els 
canvis cabdals que els nous temps requereixen a nivell polític, social i laboral.

Per això, avui, més que mai, cal treballar plegats i posar sobre la taula una única veu, 
la de l’empresari andorrà. Pioner, capdavanter i amb visió de futur.

La CEA durant el 2012 ha continuat treballant des de diversos fronts per defensar els 
interessos i el futur de l’empresariat nacional:  mantenint contactes i teixint lligams 
amb altres entitats associatives empresarials del nostre entorn, promovent sinèrgies 
d’àmbit econòmic entre les diferents organitzacions empresarials del país i partici-
pant en el desplegament legislatiu i en les reformes d’àmbit laboral i/o social que 
repercuteixen directament o indirectament en l’activitat empresarial.

Una tasca que esperem compartir amb tots els nostres afiliats. Perquè la teva veu 
és important. 

Xavier Altimir
President de la CEA

PRESENTACIÓ01
“Escullir per totas empresas y empenyos los homens més 
integros, discrets y experimentats”. 
Màxima 6 del Manual Digest d’Antoni Fiter i Rossell
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ORGANIGRAMA

Junta Directiva

02
L’Assemblea General de la CEA és l’òrgan sobirà i de decisió de la Confederació. Se celebra dos cop l’any per aprovar 
el pressupost i passar comptes de l’activitat i dels resultats de l’entitat amb tots els associats. Està integrada per la 
totalitat dels membres i associats. Cada soci individual o col·lectiu està representat per un únic delegat.
La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de gestió, de Govern, d’Administració i de Direcció de la CEA. Es reuneix un 
cop al mes.

La Junta Directiva de la CEA la composen a 1 de gener de 2012:

Altimir Planes, Xavier President Cardelús Maestre, Montse
Molines Patrimoni Vocal

Pintos Morell, Víctor
ACODA Vicepresident Codina Tort, Mònica

MO Complements Vocal

Aristot Borràs, Daniel
Unió Hotelera Secretari Galobardas Asturgó, Jordi

APIA Vocal

Troguet Ribes, Jordi
ATVA Tresorer Medina Villuendas, Miquel

Ski Andorra Vocal

Armengol Aleix, Antoni
ABA Vocal Oliva Cuscullola, Ramon

AGDD Vocal

Armengol Pascuet, Andreu
AIDABA Vocal Pintat Forné, Marc

AFPTA Vocal

El treball de la CEA s’estructura actualment en deu comissions que treballen intensament en les diferents àrees 
assignades.
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Comissió Laboral i Social

Cerqueda Doncel, Peggy
Presidenta 

Cerqueda RR.HH

Altimir Planes, Xavier Collado, Valeriano
Unió Hotelera

Marrasé Junquera, Carmen
HOTANSA

Arderiu, Joan
APCA

Comes Canal, Josep Mª
PIRINEU Inspecció i Control

Mejías Garrote, Sandra
ADECCO RR.HH, S.A.

Armengol Aleix, Antoni
ABA Daban Alsina, Jordi Milá, Teresa

Avança

Augé Sànchez, Pere Josep
AUGE GRUP

Filloy, Víctor
ACODA

Millan Esguevillas, Elena
Pollyana

Balletbó Alvarez, Jordi
FERBA

Garcia Garcia, Manel
VALLNORD

Montes de Oca, Pere
Gamma Management

Barbero Caceres, Francesca
ATMCA

Hidalgo Vila, David
GRANDVALIRA

Palou Solsona, Xavier
Unió Hotelera

Bastús, Stephi
AVA

Jiménez, Laly
Grup Heracles

Rubio, Rosa
Ensisa

Buscall Terrones, Pilar
ATVA

Julian Puyalto, Òscar
UHA

Silvestre Cahors, Josep
Ski Andorra

Cabot Vidal, Dolors
Taylor &Co Kinder Espinosa, Lluís Tomàs Reig, Joan

EFA

Calvo Mayor, Carles
Hotansa

Lorenzo Gibert, Miquel
Treball Temporal

Troguet, Jordi
ATVA (Montmantell)

Cascalló Felip, Esther
Mercacenter

Manzano Castellblanqué, Josep
Pyrénées

Ubach, Mateu
NA Grup

Codina Tort, Mònica Marco, Eva
NA Grup

Val, Rosa
UHA

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció
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Comissió Jurídica Fiscal

Oliver Alsina, Joan
President

STRATEGOS

Altimir Planes, Xavier Cerqueda, Cristian
EO S.P.B.S.

Marco, Eva
NA Grup

Arderiu, Joan
APCA

Chica Lozano, Pere
ADEFI

Marrasé Junquera, Carmen
HOTANSA

Armengol Aleix, Antoni
ABA Codina Tort, Mònica Mas Torres, Albert

Mercacenter

Armengol Pascuet, Andreu
AIDABA

Collado, Valeriano
Unió Hotelera

Oliva Cuscullola, Ramón
Pyrénées

Armengol, Miquel Angel
Grup Heracles Daban Alsina, Jordi Palou Solsona, Xavier

Unió Hotelera

Augé Sànchez, Pere Josep
AUGE GRUP

Fernandez Armengol, Vladimir
Alfa Capital

Rafel Herrero, Marti
SKI ANDORRA (Vallnord)

Barbero Caceres, Francesca
ATMCA

Fernandez, Begoña
Alfa Capital

Sarlé Guiu, Josep
Fimarge

Bartumeu, Enric
Gremi de Joiers i Rellotgers

Filloy, Víctor
ACODA

Tomàs Reig, Joan
EFA

Bastús, Stephi
AAVA

Garcia, Manel
VALLNORD

Val, Rosa
UHA

Berruezo, David
DELOITTE

Jordi Bober, Eduard
OCPS

Vilanova, Jaume
Grandvalira

Bisbal Galbany, Antoni
Alfa Capital

Julian Puyalto, Oscar
UHA

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció

Blas, E
Alfa Capital Kinder Espinosa, Lluís
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Comissió Desenvolupament 
Empresarial

Mortés Pons, Josep Àngel
President

Altimir Planes, Xavier Albà, Jordi 
OrdinoStudios

Arderiu, Joan
APCA

Armengol Pascuet, Andreu
AIDABA

Armengol Pons, Miquel
BOMAR

Augé Sànchez, Pere Josep
AUGE GRUP

Barbero Caceres, Francesca
ATMCA

Bastús, Stephi
AAVA

Berruezo, David
DELOITTE

Berteil, Stéphane
Software Europeu

Calvo Mayor, Carles
Hotansa

Cardelús Maestre, Montse
Casa Molines

Cerqueda Doncel, Peggy
Cerqueda RR.HH

Cerqueda, Cristian
EO S.P.B.S.

Codina Tort, Mònica

Comes Canal, Josep Mª
Pirineu Inspecció i Control

Cornella Planells, Antoni
A. Agències Publicitat

Daban Alsina, Jordi

Filloy, Víctor
ACODA

Galobardas Asturgó, Jordi
A. Promotors Immobiliaris

Garcia, Manel
VALLNORD

Jordi Bober, Eduard
OCPS

Julian Puyalto, Oscar
UHA

Magallon Torné, Josep
NAGrup

Mejías Garrote, Sandra
ADECCO RR.HH, S.A.

Marot Crespo, Josep Mª
Anim

Montes de Oca, Pere
Gamma Management

Oliva Cuscullola, Ramon
Pyrénées

Pons Serres, Frederic
COMTV

Robert Ribes, Jordi
Xarxa Global Robert

Ronchera Santacreu, Montse
Rconsultors

Tomàs Reig, Joan
EFA

Troguet Ribes, Jordi
ATVA

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció



9 

Comissió d’Infraestructures

Pintos Morell, Víctor
President 
ACODA

Altimir Planes, Joan
EUROCONSULTING

Filloy Franco, Víctor
ACODA

Riberaygua Sasplugas, Bra.
ENGINESA

Altimir Planes, Xavier Julian Puyalto, Oscar
UHA

Roca, Josep
PIDASA

Baena Oliva, Antoni
COPSA

Larrégola, Pere
TREFELCA

Vila Brescó, Josep Maria
Supost, E.C, S.A.

Cerqueda, Cristian
EO. S.P.B.S.

Marticella Garcia, Josep
ENGITEC

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció

Comes Canal, Josep
PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL

Pujal Laborda, Miquel
Construccions PUJAL

Comissió de 
seguiment de la CASS

Gran Fornell, Francesc
President

Altimir Planes, Xavier Garcia, Manel
VALLNORD

Mortès Pons, Josep Àngel
AENA

Arderiu, Joan
APCA

Julian Puyalto, Oscar
UHA

Pintos Morell, Víctor
ACODA

Barbero Caceres, Francesca
ATMCA

Manzano Castellblanqué, Josep
Pyrénées

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció

Cabot Vidal, Dolors
Taylor &Co

Mejías Garrote, Sandra
ADECCO RR.HH, S.A.

Codina Tort, Mònica Montané Pons, Josep
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Comissió de Turisme i Comerç

Comissió de Comunicació

Stephi Bastús
Presidenta

AAVA

Altimir Planes, Xavier Calvo Mayor, Carles
Hotansa

Martos, Marc
Expojoc, S.L.

Arderiu, Joan
APCA

Cassany, Robert
Fast Moda, S.L.

Mejías Garrote, Sandra
ADECCO RR.HH, S.A.

Auge, Pere
AUGE GRUP Codina Tort, Mònica Montes de Oca, Pere

Gamma Management

Azurmendi, Antoni
UHA

Comes Canal, Josep Mª
Pirineu Inspecció i Control

Oliva Cuscullola, Ramon
Pyrénées

Bartolomé, Eric
Xina Gestió

Cornella Planells, Antoni
AAAP

Rafel Herrero, Martí
SKI ANDORRA

Bartumeu, Enric
Gremi de Joiers i Rellotgers

Julian Puyalto, Òscar
UHA

Ronchera Santacreu, Montse
Rconsultors

Cabot Vidal, Dolors
Taylor &Co

Lackner, Valèria
AEAT

Troguet Ribes, Jordi
ATVA

Cairó Llaudet, Josep
Fegime

Martinez, Martí
Martí Motos

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció

Blanch Fors, Conrad
President

Ski Andorra

Altimir Planes, Xavier
CEA

Arderiu, Joan
APCA

Bastús, Stephi 
AAVA

Cardelús Maestre, Montse
Molines Patrimoni

Cerqueda Doncel, Peggy
Cerqueda RR.HH

Cornella Planells, Antoni
AAAP

Julian Puyalto, Òscar
UHA

Oliva Cuscullola, Ramón
Pyrénées

Terés Ulier, Alex
Segarra i Terés

Troguet Ribes, Jordi
ATVA

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció
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Comissió de Relacions
Internacionals i Institucionals

Altimir Planes, Xavier
President

Aldosa Cases, Salvador
Gespro

Cairó Llaudet, Josep
Fegime

Pintos Morell, Víctor
ACODA

Altimir Planes, Joan
Euroconsult Codina Tort, Mònica Rafel Herrero, Martí

SKI ANDORRA

Auge Sanchez, Pere
AUGE GRUP- Vicepresident Executiu

Cornella Planells, Antoni
A. Agències Publicitat Ribera Castellá, Jose Luís

Balletbó Alvarez, Jordi
FERBA

Galobardas Asturgó, Jordi
A. Promotors Immobiliaris

Robert Ribes, Jordi
Xarxa Global Robert

Barbero Caceres, Francesca
ATMCA

Julian Puyalto, Òscar
UHA

Sarlé Guiu, Josep
Fimarge

Bastús, Stephi
AAVA

Mortés Pons, Josep Àngel
AENA

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció

Comissió Tècnica de Formació

Manzano Castellblanqué, Josep
President 
Pyrénées

Altimir Planes, Xavier Casalprim Ramonet, Montserrat
Ud’A

Millan Esguevillas, Elena
Pollyana

Balletbó Alvarez, Jordi
FERBA

Cascalló Felip, Esther
Mercacenter

Rubio, Rosa
Ensisa

Candela Custardoy, Àngel Cornella Sola, Marc
BPA

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció
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Comissió de Rehabilitació, Eficiència 
Energètica i Renovables

Cairó Llaudet, Josep
President

Fegime

Altimir Planes, Xavier Francôme Martinez, Edgar
Adelca

Pintos Morell, Víctor
ACODA

Augé Sànchez, Pere Josep
AUGE GRUP

Galobardas Asturgó, Jordi
A. Promotors Immobiliaris

Ponsa, Oriol
ENSISA

Cadena Turiella, Gerard
ECOSISTEMES

Julian Puyalto, Òscar
UHA

Puigsubirá Groslimond, Pierino
Gaia Energètics

Cerqueda, Cristian
EO S.P.B.S.

Llovera Massana, Jordi
Enginesa

Pujal Laborda, Miquel
Construccions Pujal

Comes Canal, Josep Mª
irineu Inspecció i Control

Llucià Sabarich, Jordi
Auxini, S.A.

Torres Iglesias, Pablo
Construccions ENDARI

Cornella Planells, Antoni
A. Agències Publicitat

Mariné Casals, Carles
Construccions Mariné

Zamora Puigcercós, Francesc
Ecotècnic

De Avilés Vidiella, Augusto
DRAGASA

Marticella Garcia, Josep
Materials Riba

Gabarre Iglesias, Sílvia
Direcció

Dolcet Soler, Jordi
ANIM

Martínez Rossell. Gerard
Lavola

Filloy, Víctor
ACODA

Mitjana Camañes, Àlex
Ecotècnic
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CEA: Visió estratègica 
2010-201303

Durant l’any 2010, la Junta Directi-
va de la CEA, va establir un full de 
ruta que ha estat marcant les línies 
a seguir en els darrers anys.

La conjuntura internacional i la 
crisi econòmica, sistèmica i es-
tructural del país han obligat a 
tenir molt clars els objectius de 
futur i a redefinir les prioritats i 
necessitats de l’empresari ando-
rrà des d’un punt de vista estratè-
gic a mig termini.

Des del seu naixement, la CEA 
ha anat creixent i adaptant-se als 
canvis que en un i altre sentit han 
anat sorgint i afrontant els rep-
tes que dia a dia ens truquen a la 
porta. Compleix així els objectius 
fundacionals definits l’any 2006. 
En aquest temps ha desenvolupat 
una activa funció d’interlocució 
amb el teixit empresarial andorrà, 
amb les institucions i amb la so-
cietat andorrana en general, agru-
pant més de 500 empreses que 
avui donen feina a prop de 10.000 
treballadors.

Durant aquests primers anys 
d’existència, la CEA ha aportat les 
seves propostes en tots els fòrums 
de debat, taules i comissions de 
treball creades per Govern i ha 
participat activament i influït prop 
de les institucions públiques en el 
desenvolupament legislatiu que 
afecta l’empresariat andorrà.

I ho ha fet sempre amb un tarannà 
constructiu, amb la voluntat de de-
fensar els interessos de l’empresa 
andorrana amb una visió respon-
sable i de futur, amb mentalitat 
oberta i creativa, impulsant la in-

novació i la modernitat empresa-
rial i vetllant per la continuïtat i 
competitivitat de les empreses.

A més, la CEA en els darrers 
anys ha obert les seves portes a 
l’exterior amb acords amb altres 
patronals per tal de permetre la 
creació de les sinèrgies neces-
sàries entre empresaris de diver-
ses procedències, en un món cada 
vegada més globalitzat.

És molt important definir correc-
tament el marc fiscal que Ando-
rra ha d’acabar desenvolupant. 
Un marc fiscal que ha de suposar 
una reforma orientada a dotar-nos 
d’impostos homologables amb 
Europa sense que signifiqui un 
augment de la pressió fiscal que 
suporten els empresaris.

Un marc fiscal, que serveixi per-
què les empreses andorranes pu-
guin operar sense limitacions fora 
d’Andorra. Per això, cal la signa-
tura de convenis de no doble im-
posició amb els principals països 
amb els quals operen les empre-
ses andorranes i cal incorporar 
fórmules d’incentivació aplicades 
per altres països.

La CEA sap que aquest desen-
volupament impositiu tindrà els 
ressorts adients per a ajudar a les 
empreses i al país a un desenvo-
lupament econòmic sostenible 
si hi ha incentius per a la creació 
d’ocupació i per a la lluita contra 
l’atur, per a la incorporació de jo-
ves al mercat laboral. De la ma-
teixa manera que cal inversió per 
la integració al mercat laboral de 
les persones amb discapacitats i 

mesures per impulsar la recerca i 
el desenvolupament (R+D) i la in-
corporació de noves tecnologies.

Aquest nou marc tributari esta-
tal s’ha de coordinar amb el marc 
tributari dels Comuns i s’ha de 
preveure una adaptació de la Llei 
de Finances Comunals. Cal con-
sensuar el marc general d’aquesta 
reforma tributària i establir un pla 
macroeconòmic a mig termini que 
inclogui les previsions de les des-
peses, ingressos i endeutament 
de les administracions junt amb la 
determinació dels comptes agre-
gats de la comptabilitat nacional.

Els nous impostos han de significar 
l’eliminació d’una bona part dels 
existents, i preveure un règim sim-
plificat de tributació empresarial.

Es considera que l’estructura de 
l’Administració Pública (Govern i 
Comuns) s’hauria de gestionar de 
forma eficaç i eficient, optimitzant 
els recursos en funció d’un model 
d’estat que el país pugui suportar.

També cal ressaltar en l’àmbit de 
la gestió que cal vetllar per la via-
bilitat i sostenibilitat de la nova 
Llei de la Seguretat Social,  tenint 
en compte el descens del nombre 
d’assalariats.

De la mateixa manera, cal que el 
país s’obri a nous sectors econò-
mics emergents generadors de ri-
quesa, com són la salut, l’educació 
o l’oci, entre d’altres. Pel que fa als 
sectors tradicionals, limitats en les 
seves possibilitats de creixement 
en el mercat interior, cal evitar la 
substitució de capital andorrà per 
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l’estranger si no és que des de 
fora s’aporta un valor afegit.

Paral·lelament, en aquest moment 
és imprescindible oferir serveis 
que permetin uns majors nivells 
de qualificació de tots aquells que 
tenen un paper de responsabilitat 
en aquest procés de creació de 
riquesa, per tal que ajudin a as-
segurar la continuïtat i optimitza-
ció dels resultats de les empreses 
nacionals.

És convenient també, tenir en 
compte els reptes més immediats 
que el desenvolupament legisla-
tiu ofereix, fruit de l’aplicació de 
les noves lleis laborals, fiscals, 
econòmiques i financeres com 
la Llei d’Inversions Estrange-
res que generaran una obligada 
competitivitat, i al mateix temps 
la possibilitat que les empreses 
del país puguin sortir més enllà 
dels límits de les nostres fronte-
res, competint amb èxit en igual-
tat de condicions.

Això comporta la necessitat de 
polítiques actives d’ocupació 
que permetin a les empreses 
disposar dels recursos humans 
necessaris per al desenvolupa-
ment de la seva activitat econò-
mica, entre les quals cal desta-
car la reorganització del Servei 
d’Ocupació, la revisió del siste-
ma de quotes, la col·laboració i 
implicació de les empreses en la 
formació continuada i ocupacio-
nal, entre d’altres.

La CEA fa un especial èmfasi en 
la necessitat de proveir de forma-
ció especifica el teixit empresarial 

andorrà en els camps del desen-
volupament organitzacional i de la 
gestió econòmica i financera.

Històricament la capacitat em-
prenedora d’Andorra ha estat 
una evidència i la realitat passa-
da i present ho certifiquen. Ara, 
amb la projecció cap al segle XXI, 
s’ha d’assolir el repte de la con-
tinuïtat i millorar aquesta capaci-
tat emprenedora que caracteritza 
l’empresari andorrà.

Així mateix, cal potenciar la con-
vergència d’interessos entre tots 
els agents implicats en el sistema 
productiu, fomentant un clima de 
comunicació i entesa entre em-
presaris i treballadors, així com 
continuar desenvolupant el paper 
d’interlocutor amb els col·lectius i 
les organitzacions sindicals.

Per assolir aquest objectiu, la 
CEA creu que ha arribat el mo-
ment de concretar, com a valor 
afegit pels seus associats, un ca-
tàleg de serveis ampli en l’àmbit 
de la formació així com incentivar 
actes divulgatius en qüestions de 
relacions laborals i de convenis 
d’empresa.

Des de l’octubre de 2010 s’ofereix 
als afiliats i als empresaris ando-
rrans un catàleg de formacions 
i serveis que està destinat a en-
fortir el teixit empresarial i a mi-
llorar els seus resultats, gràcies a 
la major professionalització de la 
funció empresarial.

L’oferta d’aquests serveis i for-
macions, basa la seva fórmula en 
dos paràmetres: d’una banda la 

millor formació a un cost raona-
ble, i de l’altra, oferir un servei a 
mida, adaptat a les característi-
ques del país.

En l’àmbit de les relacions labo-
rals la CEA creu necessari pro-
moure entre els empresaris, la 
divulgació per al normal desen-
volupament de l’aplicació de les 
noves lleis laborals: Codi de Rela-
cions Laborals, i les lleis que han 
de regular l’acció sindical i l’acció 
patronal, la  Llei de Seguretat i 
Salut en el Treball i la Llei de la 
Seguretat Social, i que han de 
contribuir a modernitzar i norma-
litzar les relacions laborals en el sí 
de les empreses i del nostre país.

És en aquest context que la CEA 
vol posar a l’abast dels seus as-
sociats les eines que permetin 
l’aprofitament de l’experiència i 
els coneixements de professio-
nals especialistes en la gènesi i 
l’aplicació de les nostres lleis i en 
la cultura empresarial d’Andorra. 

Aquesta nova etapa exigirà en-
cara un major nivell d’exigència 
dels serveis de la Confederació, 
ajustant-se a les noves circum-
stàncies per tal d’assolir aquests 
nous objectius que busquen la 
satisfacció i la millora de resultats 
dels afiliats i dels empresaris en 
General.
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Proposta d’actuació
201304

RELACIONS INTERNACIONALS
i ASSOCIACIONISME
EMPRESARIAL

1. Durant el 2013 volem continuar 
establint acords de col·laboració en-
tre el teixit empresarial andorrà i les 
patronals d’altres països o territo-
ris amb vincles empresarials amb el 
país.

2. Mantindrem des de la Comissió de 
Relacions Internacionals i Institucio-
nals, un seguiment acurat dels acords 
de col·laboració que s’hagin signat.

3. Volem continuar promovent sinè-
rgies d’àmbit econòmic entre les di-
ferents organitzacions empresarials 
del país (EFA, Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra, PIME, 
Cercle d’Economia, etc.)

RELACIONS LABORALS I
CONVENIS D’EMPRESA 

1. Participarem, com hem fet des 
dels nostres inicis, mitjançant apre-
ciacions i/o suggeriments de la CEA, 
en el desplegament legislatiu i les re-
formes d’àmbit laboral i/o social que 
repercuteixin directament o indirec-
tament en l’activitat empresarial, fent 
un seguiment de les propostes deri-
vades del projecte Andorra té futur.

2. Durem a terme les accions perti-
nents en el marc del teixit empresa-
rial del país en relació als convenis 
d’empresa; així com incentivarem les 
eleccions, en el sí de les empreses, 
per a que els treballadors escullin de-
legats de personal.

INTERLOCUCIÓ PATRONAL-
ORGANITZACIONS SINDICALS

1. Volem continuar promovent un clima 
d’entesa entre la Confederació i les or-
ganitzacions sindicals en aquells temes 
que afectin les dues parts.

2. Continuarem el treball, derivat de les 
reunions que pugui organitzar el Go-
vern, entre els representants dels em-
presaris i les organitzacions sindicals.

LEGISLACIÓ D’ÀMBIT ECONÒMIC

1. Promourem els canvis legislatius 
d’àmbit econòmic necessaris per al 
desenvolupament i el creixement de 
les empreses, fent un seguiment de 
les propostes derivades del projecte 
Andorra té futur.

2. Participarem, mitjançant aprecia-
cions i/o suggeriments de la CEA, en 
el desplegament legislatiu i les refor-
mes d’àmbit econòmic que repercu-
teixin directament o indirectament en 
l’activitat empresarial.

CLUB DE JOVES EMPRESARIS

1. Formalitzarem juntament amb la 
PIMEC la possibilitat d’accés per als 
joves emprenedors Andorrans al pro-
grama Erasmus per a emprenedors 
europeus: http://www.erasmus-en-
trepreneurs.eu/.

2. Promourem de la mà dels or-
ganismes escaients (Universitat 
d’Andorra,  Escola de Formació 
Professional d’Aixovall, Ministeri 
d’Educació i ADI) els mecanismes i 
els programes necessaris per fomen-
tar l’emprenedoria.

FORMACIÓ CEA

1. Promourem l’assistència als cur-
sos del Pla de Formació 2012-2013.

2. Planificarem i promourem el Pla de 
Formació 2013-2014.

3. Continuarem amb el treball ende-
gat des del Fòrum d’antics alumnes 
de la CEA.

4. Farem el seguiment del Conveni 
de col·laboració amb la Universitat 
d’Andorra.

PARTICIPACIÓ EN ELS
PROJECTES GOVERNAMENTALS  

1. Participació directa en tots els pro-
jectes governamentals que tinguin 
relació amb els sectors econòmics.
- Reunions de treball amb el Govern 
i les administracions

- Consell d’Administració d’Andorra 
Desenvolupament i Inversió (ADI)

- Consell d’Administració de la 
CASS, així com altres que es
puguin crear.

COMUNICACIÓ

1. Continuarem impulsant la captació 
d’afiliats amb la intenció de sumar 
esforços i voluntats. Incentivarem les 
accions tipus “member get member”.

2. Potenciarem i impulsarem els nos-
tres canals de comunicació: 
        
- News Letter com a eina periòdica 
de comunicació

- Implementació i dinamització de 
la nova Web: notícies, agenda, en-
llaços.

- Inici de l’estratègia de presència en 
xarxes socials amb l’entrada del per-
fil de la CEA a Linkedin.
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- Publicació anual de la Memòria 
d’Activitats

- Comunicació fluïda amb altres as-
sociacions de caire econòmic i/o 
empresarial: Participarem i informa-
rem a tots els membres de la CEA de 

les activitats i inquietuds pròpies i in-
dividuals de cada associació que es 
considerin d’interès per al col·lectiu.
          
- Presència constant a l’opinió públi-
ca amb missatges clars.

- Rodes de premsa, entrevistes en 
mitjans de comunicació, comunicats 
de premsa, notes d’opinió.
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Comissions de Treball05

A les acaballes del 2011 es proposa 
la creació de la Comissió de Rehabi-
litació, Eficiència Energètica i Reno-
vables. 

La comissió vol caminar en dues di-
reccions: d’una banda, dinamitzant 
la rehabilitació d’edificis amb criteris 
d’eficiència i, de l’altra, impulsant una 
normativa nacional sobre la inspec-
ció tècnica dels edificis. L’objectiu és 
posar-se al mateix nivell de les ac-
tuacions que s’estan duent a terme a 
Europa, que seran obligatòries en el 
sector de la construcció a partir del 
2018 o 2020 i de les quals a Andorra 
en té una mancança. Des de la direc-
ció es va proposar que assumís la 
presidència d’aquesta nova comissió 
en Josep Cairó.

Un cop informats els socis de 
l’existència i objectius de la nova 
comissió es comencen a rebre els 
primers comentaris d’una desena 
de socis interessats en participar-
hi. Els membres de la Comissió de 
Rehabilitació, Eficiència Energètica i 
Renovables, van celebrar la primera 
reunió per tal de procedir a la cons-
titució oficial de la comissió el 8 de 
març de 2012.

Pocs dies després, el 15 de març de 
2012, el President de la CEA Xavier 
Altimir i el President de la comis-
sió, Josep Cairó,  van presentar a la 
premsa la nova Comissió de Rehabi-

litació, Eficiència Energètica i Reno-
vables de la CEA.

La comissió, està integrada actual-
ment per representants d’una vinte-
na d’empreses i entitats que treballen 
per impulsar una normativa nacional 
sobre la inspecció tècnica d’edificis 
amb criteris de sostenibilitat. 

Els membres de la Comissió de Re-
habilitació, Eficiència Energètica i 
Renovables, han mantingut troba-
des tècniques amb FEDA i Ordena-
ment Territorial. També han debatut a 
l’entorn de la situació del Llibre Blanc 
de l’energia, el reglament d’energia 
fotovoltaica o la possibilitat de parti-
cipar a la Fira d’Andorra la Vella amb 
FEDA, col·legis i associacions per 
treballar conjuntament el tema de la 
rehabilitació + ee + renovables. 

Durant l’any 2012 els membres de la 
Comissió de Rehabilitació, Eficièn-
cia Energètica i Renovables i la Co-
missió d’Infraestructures de la CEA, 
han mantingut diverses reunions 
conjuntes.  D’una banda, per tre-
ballar el “Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei general d’ordenació 
del territori i urbanisme, del 29 de 
desembre del 2000, modificada 
per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i 
per la Llei 6/2011, del 28 de juliol” 
i de l’altra per mirar d’impulsar la 
creació de valor afegit al món de la 
construcció.

Des de la comissió es considera que 
hores d’ara les mesures que impulsi 
l’executiu han d’anar encaminades a 
l’estalvi i es confia que en pocs anys 
es pot reduir el consum d’energia en-
tre un 20 i un 30%.

A més d’aquest estalvi energètic i 
econòmic, des de la comissió creuen 
que els projectes en curs permetran 
modernitzar el país, crear activitat 
econòmica, millorar la qualitat de 
vida de les persones que resideixen 
en els edificis que passin les inspec-
cions i revitalitzar el patrimoni del 
país per millorar-ne la imatge.

Per abordar els canvis a realitzar, la 
comissió es va reunir durant el mes 
de juliol amb el ministre d’Economia 
i Territori, Jordi Alcobé, per establir 
un calendari per abordar les modifi-
cacions de la normativa que calguin i 
preparar la llei de la inspecció tècnica 
d’edificis. 

5.1 COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ,
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I RENOVABLES
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Mentre que a Espanya les Comuni-
tats Autònomes trien els seus mar-
ges, les inspeccions es fan als edificis 
de 20 a 45 anys. A Andorra, l’aposta 
de la comissió, és ordenar-les per a 
edificacions de 30 o 40 anys.

De moment, FEDA està realitzant un 
projecte amb el Col·legi d’Arquitectes 
per establir el nivell de consum 
d’energia dels edificis i donar-los 
etiquetes energètiques, segons els 
registres.

Arran la presentació Pública de la 
nova comissió, la CEA detecta quei-
xes en relació a les declaracions del 
President de la Comissió, Josep Cai-
ró, concretament pel que fa a la des-
pesa que això representa als propie-
taris en l’actual situació econòmica.

S’obre des de la CEA un debat en el 
que es fan les aportacions següents:
- S’està parlant de rehabilitació lli-
gada a eficiència energètica, el que 
comportarà un estalvi.
- Cal treballar per complir les directi-
ves europees en aquest àmbit.
- Cal garantir que els edificis antics no 
puguin tenir problemes estructurals.

- Inicialment cal fer una auditoria 
energètica, on es reflectiran les ac-
tuacions que cal fer i l’estalvi que 
aportaran.
- Cal avaluar que si actualment hi 
ha pisos antics buits és perquè les 
cases no estan rehabilitades i es llo-
guen abans els pisos de recent cons-
trucció.
- La xarxa elèctrica de FEDA està 
saturada i cal buscar altres alter-
natives energètiques. Aquesta sa-
turació també afecta la possibilitat 
d’implantació d’empreses noves a 
Andorra i al creixement.
- Cal donar als propietaris un temps 
d’adaptació.

- Lligat a l’obertura econòmica, cal 

que vetllem per un país modern i ac-
tualitzat.

Es comenta que el que cal és anar 
fent pedagogia en aquesta temàtica 
i explicar correctament els beneficis 
que aporta la rehabilitació lligada a 
l’eficiència energètica. Per aquest 
motiu s’acorda que el President de 
la Comissió de Rehabilitació, Eficièn-
cia Energètica i Renovables, Josep 
Cairó participa el 23 de març al pro-
grama “Ara i Aquí” de RNA, on parla 
d’estalvi i inversió.

Dins del marc del informe “Andorra 
té futur” es pretén iniciar la reflexió al 
voltant de com ha de ser a nivell ur-
banístic l’Andorra del futur.

Així doncs, des de la Comissió 
d’Infraestructures i de la Comissió de 
Rehabilitació, Eficiència Energètica i 
Renovables es treballa amb la voluntat 
de crear un equip de treball, professio-
nal i motivat, per canviar la fesomia de 
les estructures immobiliàries actuals, 
amb l’objectiu final de disposar d’un 
arranjament urbanístic i immobiliari 
amb criteris d’eficiència energètica, i 
una estètica del segle XXI.

El plantejament de futur es basa en 
idear una proposta i una estratègia, 
consensuada entre tots els sectors 
implicats, a fi d’avançar en la definició 
del futur de les nostres edificacions.

En aquest sentit es decideix crear un 
grup de treball que impulsi un model 
propi de sostenibilitat que defineixi 
els paràmetres de les rehabilitacions 
tant a nivell energètic, com immobi-
liari i urbà.

El grup estarà integrat per arquitec-
tes, enginyers i economistes que 
col·laborin en la definició òptima del 

model andorrà de sostenibilitat. Un 
model propi que pugui ser exportable.

D’entrada es proposen ja alguns su-
ggeriments que es podrien començar 
a aplicar centrats en la promoció de 
rehabilitacions amb desgravacions 
fiscals, o augments de volumetria 
dels edificis, ja que el poc terreny ur-
banitzable que tenim a les valls, ens 
orienta a avançar cap a un model que 
permeti el creixement en alçada, i així 
poder deixar espais lliures en la base 
dels edificis.

5.2  COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES
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5.3  COMISSIÓ TÈCNICA DE FORMACIÓ 

Els membres de la Comissió Tècni-
ca de Formació de la CEA van man-
tenir una reunió el dia 1 i 19 de juny, 
per tal d’avaluar el Pla de Formació 
CEA 2011-2012 i l’organització del 
Pla de Formació CEA 2012-2013, 
així com per començar a treballar 
en fórmules de col·laboració entre 
la Universitat d’Andorra i la CEA en 
l’àmbit de la formació.

Un cop preparades les bases 
d’inscripció per als cursos de 
formació CEA 2012-2013, amb 
l’establiment del preu de venda 
dels cursos i definida la política de 
descomptes per pacs, es presen-
ten a la Junta Directiva del dia 18 
de juliol per a la seva aprovació.

Al mateix temps, es revisa des de la 
comissió el dossier de la proposta 
de Lidera del Pla de Formació CEA 
2012-2013, així com es comencen 
a establir les primeres pautes de 
l’organització de la 3a Reunió del 
Fòrum d’Antics Alumnes de la CEA.

Paral·lelament i amb voluntat 
d’estrènyer els llaços de coopera-
ció amb altres institucions veïnes, 
els membres de la Comissió Tècni-
ca de Formació de la CEA van man-
tenir una reunió per tal d’analitzar 
les propostes derivades del projec-
te “Col·laboració Universitat-Em-
presa” presentades pel President 
Think&Do Tank de la PIMEC, Daniel 
Furlan, que pretén compartir in-

quietuds i donar a conèixer què es-
tan desenvolupant en l’àmbit de la 
col·laboració Universitat-Empresa.

Així mateix es treballa en un llistat 
de possibles futures formacions que 
cal desenvolupar i que es deriven 
del projecte “Andorra té Futur”.

De la mateixa manera, la comissió 
mantè diverses trobades amb el 
Govern  per tal de fer la valoració 
i aportacions corresponents al “Ta-
ller d’Emprenedors”.

El pla de formació de la Confede-
ració Empresarial Andorrana per 
al curs 2012-2013, preveu quatre 
seminaris destinats als empresaris 
directius i càrrecs intermedis de les 
empreses. 

El primer, programat per l’octubre, 
tracta sobre la nova fiscalitat a An-
dorra. El tema de la nova fiscalitat 
a Andorra va ser tractat a través de 
dues vessants: una conferència i el 
seminari pròpiament dit. 

La conferència, sota el títol Atrac-
tius fiscal per invertir a Andorra i 
des d’Andorra, es va fer el 26 de 

setembre, a la seu de la CEA. Pel 
que fa al seminari La nova fiscali-
tat: un enfocament pràctic sobre 
allò que ha de saber l’empresari 
andorrà, a càrrec de Salvador Bal-
cells, va fer un repàs dels principals 
punts i novetats de la fiscalitat an-
dorrana els dies 11 i 12 d’octubre.

Al febrer de 2013 serà el torn del 
seminari Negociació i gestió de 
conflictes a través de la comunica-
ció persuasiva, a càrrec de Josep 
Mas i Font. Aquest curs, que es 
desenvoluparà el 5 i el 19 de febrer, 
permetrà conèixer la metodologia, 
l’estratègia i les tècniques més im-

portants per abordar una negocia-
ció amb èxit i resoldre conflictes. 

El tercer seminari previst, Gestió 
del Temps Directiu, impartit per 
Maruja Moragas, té com a objectiu 
aprendre a desenvolupar temps de 
qualitat de vida personal i profes-
sional pròpia i de l’equip directiu. El 
curs es farà els dies 6 i 7 de març. 

Finalment, el darrer seminari previst 
vol donar eines per fer les presen-
tacions més eficaces a través de la 
comunicació verbal i no verbal. La 
formació serà impartida per Josep 
Mas i Font els dies 7 i 21 de maig.

5.3.1   PLA DE FORMACIÓ 2012-2013 
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PLA DE FORMACIÓ CEA 2012-2013

BASES INSCRIPCIÓ CURSOS FORMACIÓ CEA 2012-2013

Títol de la formació

Conferència: Atractius fiscals per 
invertir a Andorra i des d’Andorra.

La nova Fiscalitat: un enfoc 
pràctic sobre allò que ha de saber 
l’empresari andorrà

Negociació i gestió de conflictes a 
través de la comunicació persuasiva

Gestió del Temps Directiu

Un pas més enllà de la comunicació 
“Presentacions eficaces” a través de 
la comunicació verbal i no verbal

Proposta 1

Proposta 10

Proposta 3

Proposta 11

Setembre 2012

Febrer o maig
2013

Març 2013

Febrer o maig
2013

Gratuit

Octubre 2012 5.000 €

Lidera

Gamma
Management

Lidera

Gamma
Management

Salvador
Balcells

Josep Mas i 
Font

Maruja Moragas

Josep Mas i 
Font

560 €/soci CEA
dinar inclòs els 2 dies

6.500 €

560 €/soci CEA
dinar inclòs els 2 dies

Empresa Període CostFormador

A. NOMBRE MÀXIM DE PERSONES 
PER CURS:  16 persones

B. NORMES PER A LA INSCRIPCIÓ

1. Les inscripcions s’han d’efectuar a 
l’adreça de correu: info@cea.ad o bé 
al telèfon de la CEA 800 020.
2. El pagament s’ha d’efectuar al 
moment de la inscripció i aquesta es 
considerarà formalitzada quan s’hagi 
rebut el comprovant de la transferèn-
cia de l’import total del curs al comp-
te de la CEA:  Banca Mora. IBAN: 
AD20 0004 0019 0001 0364 8010.
3. Les inscripcions quedaran formalit-
zades per ordre d’arribada de la perti-
nent transferència.
4. En cas que la persona inscrita, 
per imprevist o altra causa, no pugui 

assistir al curs no se li retornaran els 
diners tot i que pot delegar la seva 
plaça a una altra persona. Si no es 
pot substituir, s’haurà d’informar una 
setmana a l’avança per tal que es re-
tornin els diners.
5. La CEA pot decidir anul·lar el curs 
quan els inscrits no arribin a 12 perso-
nes avisant amb dos dies d’antelació 
abans de la data d’inici prevista, pro-
cedint a l’abonament que correspon-
gui de retorn dels diners o de reserva 
de plaça per a un curs posterior. 
6. Si el nombre d’inscrits supera el 
nombre màxim per curs, es valorarà 
la possibilitat de fer-ne una altra edi-
ció.
7. A partir del segon inscrit de la ma-
teixa empresa, es farà un 15% de 
descompte.

8. Es pot efectuar el pagament frac-
cionat en dues vegades. 50% en el 
moment de la inscripció i la resta a 
30 dies.
9. S’ofereix la possibilitat de comprar 
pacs de formació, amb els criteris se-
güents:

1. Pac de 4 sessions de formació: 
25% de descompte
2. Pac de 3 sessions de formació: 
20% de descompte

Atesos els preus dels cursos propo-
sats al Pla de formació CEA 2012-
2013, i les propostes de descomptes 
regulades segons aquestes bases, 
els imports de les formacions del Pla 
de formació CEA 2012-2013 queden 
recollits segons la taula següent:

No socis CEASocis CEA

Preu total Preu totalPreu individual
Informatiu

Preu individual
Informatiu

Pac 4 inscripcions 1.800 € 1.980 €450 € 495 €

Pac 3 inscripcions 1.440 € 1.584 €480 € 528 €

Inscripció individual 600 € 660 €

* S’inclou el dinar dels dies de formació en horari partit (matí/tarda) en totes les inscripcions.
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5.3.2   BALANÇ PRIMER CURS DE
FORMACIÓ CEA 2012-2013  

5.3.3   FÒRUM D’ANTICS ALUMNES

L’advocat Salvador Balcells va ofe-
rir la primera conferència del pla de 
formació per a directius i càrrecs 
intermedis que la CEA ha orga-
nitzat per al curs 2012-2013 i que 
va continuar amb un seminari més 
pràctic sobre la nova fiscalitat. 
Aquesta tercera edició del pla s’ha 

configurat comptant amb l’opinió 
dels empresaris per adaptar-se a 
les seves inquietuds i a les seves 
necessitats.
La Direcció constata la bona va-
loració per part dels assistents al 
primer curs previst en la Forma-
ció CEA 2012-2013, sobre la nova 

fiscalitat andorrana, en la que han 
participat 8 inscrits. 

La primera sessió del Pla de For-
mació ha representat per a la CEA 
uns ingressos de 4.980 euros. La 
CEA va assumir la despesa de 
135,32 euros del dinar dels assis-
tents a la formació. Lidera va ofe-
rir aquesta formació a un cost de 
5.000 euros, i vistes les inscrip-
cions i les despeses derivades, 
ha efectuat una facturació final 
de 4.500 euros. La Junta Directiva 
agraeix i reconeix l’esforç fet per 
Lidera en l’ajustament en el preu 
de la facturació. 

Ja fa uns quants anys que la 
CEA ocupa un l loc a la taula 
del Consell d’Administració de 
la Caixa Andorrana de Segure-
tat Social. El membre electe i 
representant del col·lectiu dels 
empresaris i de les persones 
que realitzen una activitat per 
compte propi, Josep Montané, 
es reuneix mensualment i as-
sisteix periòdicamet a les ses-

sions de treball que convoca la 
parapública.
Unes sessions de treball que 
abans i després es comenten i 
treballen amb els membres de 
la Comissió de Seguiment de la 
CASS -de recent creació-.

En el decurs del 2012 s’han 
treballat amb especial èmfasi 
documents de treball com el 

l l iurat als membres del Consell 
d’Administració de la CASS, in-
titulat “Reflexions de la CASS” 
al qual es va fer les aportacions 
pertinents en la reunió del Con-
sell d’Administració de la CASS 
del 15 de març de 2012.

Durant el mes d’abril de 2012, 
la CEA es troba amb el Cap de 
Govern, Antoni Martí, i  la Mi-

La 2a. reunió del “Fòrum d’Antics 
Alumnes CEA”, planificada com 
una sessió de Benchmarking sobre 
el tema “Com definir objectius per 

obtenir resultats” va tenir lloc a la 
seu de la Confederació Empresarial 
Andorrana el 2 de febrer de 2012.
Uns mesos després se celebrava la 

tercera d’aquestes trobades sota el 
lema: “Com millorar el clima laboral 
de les nostres empreses”. 

5.4  COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CASS 
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nistra de Salut i Benestar, Cris-
tina Rodríguez,  per tal de fer-
los arribar el document intitulat 
“Aportacions CEA al document 
Reflexions CASS”.

Des de la CEA hi ha el convenci-
ment que cal pagar els impostos 
justos i necessaris pel país però 
que no és moment de tornar a 
parlar d’incrementar les cotitza-
cions de la CASS en un moment 
econòmic com l’actual, ja que 
només contribuirà a ofegar les 
empreses i fins i tot a provocar-
ne el tancament. 

En aquest sentit, la CEA es 
mostra preocupada pel des-

cens d’assalariats i la pèrdua de 
l locs de treball, que són el prin-
cipal motiu pel qual la CASS ha 
vist minvats els seus ingressos. 
En aquest sentit, es considera 
que s’han de mantenir els dife-
rencials fiscals que han estat la 

base de l’economia.
En aquests mesos la Comissió 
de Seguiment de la CASS ha 
centrat també els seus esfor-
ços en redactar un document 
conjunt de modificacions per a 
la Llei de la CASS.

Els membres de la Comissió Jurídica 
Fiscal, van mantenir una reunió el 2 
de febrer de 2012 per tal de redactar 
les apreciacions i suggeriments de la 
CEA a les modificacions del Pla Ge-
neral de comptabilitat i el Reglament 
de comptes consolidats. Les apre-
ciacions queden recollides en l’acta 
adjunta.

Veure ANNEX 1 pàgina 68

Així mateix, i per a interès dels socis 

es detallen alguns dels documents 
de treball, que queden reflectits en el 
BOPA núm. 9, any 24: 
- Decret del 15-02-2012, pel qual 
s’ordena la publicació del text refós 
de la Llei 30/2007, del 20 de desem-
bre, de la comptabilitat dels empre-
saris, modificada per la Llei 8/2010, 
del 22 d’abril i per la Llei 26/2011, del 
29 de desembre.
- Decret del 15-02-2012 pel qual 
s’aprova la modificació del Pla gene-
ral de comptabilitat.

- Decret del 15-02-2012 pel qual es 
modifica el Reglament de formulació 
dels comptes anuals consolidats.

En el decurs de 2012 els membres 
de la Comissió Jurídica Fiscal de la 
CEA han treballat també a l’entorn 
del “Projecte de llei de modificació 
de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de 
l’impost general indirecte”, i n’han tre-
ballat els continguts amb l’assessor 
del Govern d’Andorra en l’elaboració 
d’aquesta Llei, Joan Oliver Alsina.

El dia 23 de febrer de 2012 els mem-
bres de la Comissió Laboral-Social 
i els de la Comissió Jurídica Fiscal, 
van mantenir una reunió conjunta per 
tal de tractar sobre l’elaboració de les 
Propostes de la CEA al “Projecte de 

llei de modificació de la Llei qualifica-
da d’immigració”.

El dia 11 d’abril de 2012 els mem-
bres de la Comissió Laboral i Social 
i els de la Comissió Jurídica Fiscal 

de la CEA mantenen una reunió amb 
la Consellera del Grup Parlamentari 
Demòcrata, Meritxell Verdú, per tal de 
conèixer quines són les considera-
cions que s’han tingut en compte pel 
que fa a les apreciacions de la CEA al 

5.5  COMISSIÓ JURÍDICA FISCAL

5.5.1  COMISSIÓ JURÍDICA FISCAL /
COMISSIÓ LABORAL I SOCIAL
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“Projecte de llei de modificació de la 
Llei qualificada d’immigració”.
La CEA constata que malgrat el 
treball realitzat per les comissions 

Laboral i Social i la Jurídica Fiscal 
per analitzar el “Projecte de llei de 
modificació de la Llei qualificada 
d’immigració”, no s’han tingut en 

compte les aportacions que la CEA 
ha fet a aquest projecte de llei.

Els membres de la Comissió Laboral i Social aporten tot un seguit d’apreciacions i suggeriments de la CEA 
al document “Decret d’aprovació del Reglament que regula els serveis de salut laboral”. Unes propostes que 
queden recollides i aprovades per la Junta Directiva de la CEA.

A l’Article 3:
“Activitats sanitàries dels Serveis de Salut 
Laboral”.

Incloure:
• Comunicar a la CASS les malalties que podrien 
ser classificades com a professionals.
• Proporcionar els primers auxilis o atenció 
d’urgència en el cas de ser-hi a l’empresa.

A l’Article 4:
“Vigilància de la salut en el treball”.

Incloure:
• La vigilància de la salut es perllongarà més 
enllà fins i tot de la finalització de la relació 
laboral, quan els efectes sobre els assalariats així 
ho aconsellin, derivant-se aquesta responsabilitat 
als serveis de vigilància de la salut que la CASS 
designi i assumint-ne el seu cost. (La CASS).

A l’Article 5:
“Exàmens de Salut”.

Al final del punt 2 afegir-hi:
(...)llevat dels supòsits descrits i enumerats en el 
punt 3 d’aquest mateix article en quin cas seran 
obligatoris.

3) Substituir el redactat per:
Els exàmens de Salut són obligatoris i previs 
a la contractació, i amb posterioritat i també 
obligatoris amb una periodicitat màxima de 2 
anys i sempre que ho recomani el criteri de la 
part facultativa dels Serveis de Salut, en funció 
dels protocols específics establerts en tots els 
supòsits següents:

a) El descrit en el text proposat.
b) El descrit en el text proposat.
c) El descrit en el text proposat.
d) El descrit en el text proposat.
e) El descrit en el text proposat.

Eliminar el paràgraf: “En els supòsits a), b) i c) 
(...) en funció del que estableixin els protocols 
específics”.

A l’Article 6:
“Personal sanitari”.
Cal incloure la fórmula Unitat Bàsica Sanitària 
(UBS) formada per metge/sa + infermer/a a 
jornada parcial o completa.

Cal establir el nombre màxim d’assalariats que 
poden rebre assistència de la UBS. Proposem 
un màxim de 4.000 (a Espanya 2.000 per 1 UBS) 
el criteri es fixa en base a l’estimació segons 
barems internacionals que comptabilitzen la 
dedicació de la UBS per assalariat i any.

Cal especificar clarament que els “altres pro-
fessionals sanitaris” fa referència i/o ha de ser 
substituït per infermers/es titulats i especialitzats.

Cal concretar que el nombre d’assalariats per 
UBS estableix el límit màxim i en cap cas un 
professional podrà prestar serveis en més d’una 
UBS o a més del nombre d’assalariats establerts 
per a cada UBS.

A l’Article 7:
“Locals, instal·lacions i equipament”.

Ha d’especificar que siguin d’ús exclusiu per a 
les funcions de vigilància de la salut.

Cal afegir:
• Que han de tenir subministrament d’aigua 
corrent.
• Que han d’acomplir amb la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut Laboral.
• Que han de disposar dels equips i material 
d’arxiu amb els sistemes de custòdia per a 
garantir la confidencialitat i la seguretat en el 
tractament de dades.

Annex 1:
“Dotació mínima d’equipament sanitari per a la 
Vigilància de la Salut”

Cal afegir:
• Que han de tenir medicació, material i equip 
suficient per atendre urgències i primers auxilis.
• Que han de tenir DESA (Desfibril·lador Semi 
Automàtic).
• Que s’han de tenir contractats i garantir els 
contractes de manteniment i els calibratges 
pertinents.

A l’Article 8:
“Unitats mòbils”

Cal afegir:
• Han d’estar homologades prèviament a l’inici 
de l’activitat.
• Han de ser plenament accessibles.

• Han de garantir la confidencialitat de dades.
• Han d’incloure una cabina d’audiometria.

A l’Article 9:
“Documentació Sanitària”.

Cal especificar el temps durant el qual s’ha de 
conservar. - Proposem 10 anys-.

Disposició transitòria primera:
Anul·lar-la en benefici de la garantia de qualitat 
dels serveis de Salut Laboral.

Disposició transitòria segona:
Tenint en compte que el 21 d’abril de 2013 cal 
donar compliment al precepte establert a la llei 
34/2008, del 18 de desembre de la Seguretat i 
la Salut en el Treball incloent-hi com és obvi la 
Vigilància de la Salut, si el present reglament 
entra en vigor a l’agost o al setembre i els serveis 
de Salut Laboral tenen sis mesos per adaptar-se 
a aquest reglament, arribant al termini màxim ens 
situaríem al mes de març 2013, aproximadament, 
un mes i mig abans d’esgotar el termini. Termini 
insuficient per realitzar exàmens de salut a un 
bon nombre d’assalariats.

Per això proposem que tot el reglament entri en 
vigor en un termini màxim de 2 mesos.

Andorra la Vella, 18 de juliol 2012

Des de la Junta Directiva s’acorda:

- Trametre un correu a tots els socis de la CEA 
informant-los de la rellevància d’aquesta temàti-
ca i de la implicació empresarial que representa, 
així com de l’obligatorietat de donar-li compli-
ment a partir del 21 d’abril del 2013.
- Fer arribar aquest document d’apreciacions al 
Ministeri i demanar una reunió amb la Ministra 
de Salut i Benestar, Cristina Rodríguez per tal 
d’explicar-li el document. A la reunió, celebra-
da el mes de setembre de 2012 hi assisteixen:  
El President, Xavier Altimir, el President de la 
Comissió, Josep Manzano, el representant de 
l’ACODA, Víctor Filloy  i el representant de la 
UHA, Òscar Julian.

5.6  COMISSIÓ LABORAL I SOCIAL 

APRECIACIONS CEA AMB L’OBJECTIU DE MILLORAR EL REGLAMENT 
QUE REGULA ELS SERVEIS DE SALUT LABORAL
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El dia 20 de desembre de 2011 
els membres de la Comissió de 
Turisme i Comerç, celebren la pri-
mera reunió per tal de procedir a 
la constitució de l’esmentada co-
missió.

El 24 de gener es troben per va-
lorar les aportacions a la mo-
dificació del Codi de Relacions 
Laborals, així com comentar les 
possibles modificacions a la pro-
posta d’horaris comercials con-
sensuada.

El dia 19 de març els membres 
de la Comissió de Turisme i Co-
merç van fer una primera valora-
ció de l’estratègia de màrqueting 
d’Andorra Turisme 2012 i van re-
copilar informació de les accions 
a nivell d’intrusisme efectuades 
prop de govern des de l’AAVA, així 
com van fer efectives les propos-
tes en relació a la Proposició de 
Llei contra el tabaquisme passiu 
ambiental.

Es lliura als assistents el document 
d’Apreciacions CEA al Reglament 
que regula els criteris que han de 
complir les sales per a fumadors 
i s’informa que el President, el 4 
de setembre de 2011, va lliurar el 
document al Director del Ministeri 
de Salut i Benestar, Josep Casal, 
amb les aportacions que ja es van 
fer des de la Comissió de Turisme 
i Comerç i de l’AFPTA.

Veure ANNEX 2 pàgina 71

Per tal de definir conjuntament les 
línies d’actuació per agilitzar la 
comunicació, entre Andorra Turis-
me i la Comissió de Turisme de la 
CEA els membres de la Comissió 

de Turisme i Comerç de la CEA, 
van mantenir una reunió el dia 26 
d’abril amb el Gerent d’Andorra 
Turisme, Betim Budzaku,  la Direc-
tora de Màrqueting, Noemí Pedra 
i el Director Comercial d’Andorra 
Turisme,  Joaquim Tomàs. Els 
membres de la Comissió de Turis-
me i Comerç de la CEA van apro-
fitar per parlar de la campanya de 
novembre 2012.

Durant el 2012, els membres de 
la Comissió de Turisme i Comerç 
han treballat en altres qüestions 
com les possibles aportacions a 
fer en les campanyes de prima-
vera i rebaixes i la valoració de la 
documentació tramesa i passos a 
seguir pel que fa al tema del trans-
port a pistes durant la temporada 
d’hivern.

Amb la voluntat d’aportar ac-
cions encaminades a impulsar 
el turisme polonès a Andorra 
es manté un dinar a principis de 
març l’expresident de Polònia i 
l’Ambaixador de Polònia.

A nivell legislatiu els membres de 
la Comissió de Turisme i Comerç 
han treballat els documents de:  
“Proposició de llei del Comerç” i 
“Proposició de llei de serveis de 
la societat de la informació i del 
comerç electrònic del Principat 
d’Andorra“.

A més, els membres de la comis-
sió, amb el suport de la presidèn-
cia de la CEA han mantingut diver-
ses trobades de caire institucional 
per conèixer de primera mà i fer 
arribar els corresponents sugge-
riments de la CEA als organismes 
competents.

El President, Xavier Altimir, la Pre-
sidenta de la Comissió de Turisme 
i Comerç, Stephi Bastús, i altres 
membres de la comissió, van as-
sistir a la Presentació del “Projecte 
de Llei de Competència Efectiva i 
Protecció del Consumidor“, que 
sota la presidència del Ministre 
d’Economia, Jordi Alcobé, va tenir 
lloc a la sala núm. 2 de l’edifici Ad-
ministratiu de Govern.

La Presidenta de la Comissió de 
Turisme i Comerç de la CEA, Ste-
phi Bastús, Mònica Codina, Jordi 
Troguet i Òscar Julian, van mante-
nir una reunió amb el Ministre de 
Turisme i Medi Ambient, Francesc 
Camp, per tal de tractar de la in-
terrelació entre la Comissió de la 
CEA i l’organització de les futures 
Campanyes de promoció organit-
zades pel Govern d’Andorra.

El President, Xavier Altimir i la Pre-
sidenta de l’Associació d’Agències 
de Viatge d’Andorra, Stephi Bas-
tús, així com altres membres de 
l’Associació, van mantenir una 
reunió amb el Ministre de Finances 
i Funció Pública, Jordi Cinca, per 
tal de fer-li arribar un informe en 
relació a l’aplicació de l’IGI a les 
Agències de Viatges.

5.7  COMISSIÓ DE TURISME I COMERÇ
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5.8  COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

La Comissió de Comunicació con-
tacta amb el President de Foment 
del Treball Nacional, Joaquim Gay de 
Montellà, qui accepta ser el convidat 
d’honor en l’acte de presentació de la 
Memòria CEA 2011 i que oferirà una 
conferència titulada Transformació i 

noves realitats a l’economia i al món. 
L’acte es du a terme el 10 de maig a 
la sala Consòrcia del Centre de Con-
gressos d’Andorra la Vella.

En la memòria del 2011 de la CEA, 
es recullen entre altres les dades re-

ferents al nombre d’afiliacions, que 
parlen de 22 associacions sectorials 
afiliades, i inclou un total de 600 
empreses que engloben 12.000 tre-
balladors del sector privat. Això re-
presenta el 35% de la massa salarial 
d’Andorra. 

El 7 de juny els membres de la 
Comissió de Comunicació revisen 
el projecte de la nova web de la 
CEA i per definir de criteris en el 
tema de l’ús de les xarxes socials i 
l’establiment del pressupost de pu-
blicitat per l’any 2013.

El President de la Comissió de Co-
municació, Conrad Blanch introdueix 
la presentació de la nova pàgina Web, 

com a activitat inclosa en el Pla de 
comunicació que està duent a terme 
l’empresa Wow! Comunicació.

L’empresa Wow presenta la nova 
Web, que s’aprova per part dels as-
sistents, tot i tenir en compte les con-
sideracions següents:

- Cal incloure els enllaços de les as-
sociacions membres de la CEA a 

l’apartat de socis col·lectius.
- L’apartat d’agenda de la pàgina ini-
cial hauria de mostrar les activitats 
previstes pel dia que es fa la consulta 
o l’activitat més propera al dia que es 
fa la consulta.
- Atès que no es preveu fer la pàgina 
en més idiomes (no es disposa del 
pressupost necessari), cal afegir un 
enllaços a les credencials de l’entitat 
en castellà, francès i anglès.

5.8.1  MEMÒRIA 2011

5.8.2  NOVA WEB CEA
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5.9  COMISSIÓ DE RELACIONS
INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS 

5.10  COMISSIÓ DE
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

La Comissió de Relacions Interna-
cionals i Institucionals de la CEA 
es constitueix com a tal a finals de 
2011, i tant bon punt comencen a 
treballar centren la seva tasca en 
l’anàlisi de les respostes rebudes 
a l’enquesta d’internacionalització 
de les empreses i en l’estratègia 
a seguir per la Comissió en els 
mesos següents.

De l’enquesta feta a una quarantena 
d’empreses, prop del 80% han con-
siderat que la internacionalització 
és una bona opció per al seu futur. 
És per aquest motiu que la comis-
sió s’ha marcat com a primera ac-
ció a emprendre, l’organització d’un 
fòrum d’empresaris a Catalunya on 
buscar sinèrgies entre empresaris 
andorrans i catalans per afavorir la 
internacionalització dels d’aquí però 
també atraure els estrangers.

Un cop en marxa es comença a 
tractar del desenvolupament de 
l’organització de la propera Trobada 
Empresarial. Els membres de la Co-
missió de Relacions Internacionals 

i Institucionals, es reuneixen per 
treballar conjuntament el document 
“Invertir amb Andorra”, elaborat 
pel Vicepresident de la Comissió, 
Pere Augé, així com per concretar 
l’organització de la trobada empre-
sarial amb Foment prevista pel 3 de 
desembre de 2012.

L’objectiu d’aquest document és 
que els empresaris andorrans tin-
guin una guia per conèixer els can-
vis que hi ha hagut al país, i alhora 
donar-los a conèixer a possibles in-
versors.

La guia, titulada Invertir amb Ando-
rra, explica com s’ha passat d’un 
paradís fiscal a un país homologat 
amb Europa però preservant di-
versos avantatges competitius, i 
desglossa els nous impostos que 
s’estan implementant a Andorra, la 
Llei d’inversions estrangeres i els 
canvis estructurals imminents.

Un dels objectius, a més, és deixar 
clar que no és cert que sense con-
venis de doble imposició Andorra 

no té res a fer, i ressaltar que es 
tracta d’una jurisdicció de les més 
competitives d’Europa oferint molts 
avantatges en relació a la qualitat 
de vida que té.

També inclou un comparatiu fis-
cal entre Andorra i els països de 
l’entorn i els microestats euro-
peus. En aquest sentit, es posa de 
manifest que quant a l’impost de 
societats, Andorra està molt per 
sota d’Espanya, França i Portugal, 
i pel que fa a petits estats, només 
té una tributació més baixa Suïs-
sa, amb el 8,5%, mentre que Xipre 
també està al 10% i Irlanda i Lie-
chtenstein lleugerament per sobre, 
amb un 12,5%.

En el cas dels impostos indirectes, 
exceptuant San Marino que no en 
té, Andorra, amb un 4,5% d’IGI, 
serà el país amb el tipus més baix, 
amb molta diferència en compara-
ció amb Espanya, França i Portugal, 
i a menys distància del 8% de Suïs-
sa i el 15% de Luxemburg.

Els membres de la Comissió de Desenvolupament Empresarial, van mantenir una reunió, per tal de tractar de 
l’Identificació dels projectes prioritaris que cal insistir davant del Govern per a la seva execució.
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Relacions institucionals06
6.1 REUNIÓ AMB EL CAP DE GOVERN,
ANTONI MARTÍ

El 27 de desembre de 2011 la CEA 
es reuneix amb el Cap de Govern, 
Antoni Martí, i el Cap de Gabinet 
del Cap de Govern, Esteve Vidal, 
per tal de tractar sobre la partici-
pació de la CEA en diversos temes 
de l’activitat nacional com ara:

- Modificacions a la Llei de la Se-
guretat Social
- Modificacions a les lleis econò-
miques
- Malestar per la manca de reacció 
del Govern pel tema de les decla-
racions dels sindicats (no acceptar 
les amenaces de boicot a les em-
preses d’Andorra)
- Necessitat de la Llei del comerç
- Participació des de l’inici, per 
part de tots els sectors, en el dis-
seny de les campanyes de promo-
ció d’Andorra
- Participació de la CEA en les fu-
tures noves legislacions que afec-
tin tots els sectors: turisme, co-
merç, fiscalitat, laboral, ...)
- Per tal d’incentivar el consum: 

avaluació per part del Govern del 
projecte presentat per Fité &Asso-
ciats (projecte de país)
- No demanar més estudis i co-
mençar a veure accions envers les 
propostes ATF

En primer lloc se li va fer saber el 
posicionament de la CEA atès que 
no s’havia demanat l’opinió de la 
patronal pel que fa a les modifi-
cacions de les lleis econòmiques 
(activitats econòmiques, societats 
i no residents), així com les modi-
ficacions a la Llei de la Seguretat 
Social.

El Cap de Govern s’excusa pel fet 
de no haver compartit amb la CEA 
-així com amb el grup parlamen-
tari- les modificacions de les lleis 
econòmiques, atès que el temps 
era just perquè al gener havien 
d’estar publicades al BOPA per 
poder ser operatives.

Pel que fa a la modificació de la 

Llei de la Seguretat Social, el Cap 
de Govern comenta que les reta-
llades afectaran tothom: usuaris 
i facultatius, i que les retallades 
anunciades al SAAS, han creat 
molt mal ambient a l’entitat. Cal 
tenir en compte que per alguns 
metges representarà una rebaixa 
salarial d’un 18% (amb l’eliminació 
de les DPO). La intenció és que la 
nova Llei entrés a tràmit parlamen-
tari els últims dies de la primera 
sessió parlamentària (juny). També 
hi ha mesures previstes que afec-
taran la branca de jubilació. 

Pel que fa al malestar per la no 
reacció de Govern pel tema de les 
declaracions dels sindicats – la 
CEA considera que el govern no 
hauria de tolerar les amenaces de 
boicot a les empreses d’Andorra- 
el Cap de Govern considera que hi 
ha molts funcionaris que entenen 
la situació i que el Govern tirarà 
endavant les propostes de reta-
llades que estan anunciades, tot i 
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ser conscients que poden generar 
mobilitzacions entre  col·lectius 
concrets. En aquell moment, i fruit 
de les declaracions del Govern, 
es reconeix que hi ha funcionaris 
que s’estan acollint a la jubilació 
anticipada. El Govern tenia previst 
aprovar el text a finals de gener i 
es preveia habilitar dies hàbils al 
Consell General perquè a finals de 
febrer es pogués votar la llei. Ja en 
aquell moment es comunica que 
no es renovarà el contracte aproxi-
madament a uns 40 eventuals.

Pel que fa a la Llei d’inversió es-
trangera i els convenis de no do-
ble imposició, el Govern a finals 
de 2011 estava treballant perquè 
el conveni es pogués signar amb 
França abans de les eleccions pre-
sidencials a França. Martí, valora 
el suport que Andorra rep per part 
del representant del Copríncep 
Francès, i això fa pensar que la 
Llei d’Inversió Estrangera es pugui 
entra a tràmit els últims dies de la 
primera sessió parlamentària, per-
què sigui efectiva a finals d’any. 

Cal tenir en compte l’adequació 
que l’obertura econòmica compor-
tarà cap al marc europeu -segons 
com ens situem amb el nou acord 
amb la Unió Europea. Caldrà revi-
sar les legislacions pertinents com 
les condicions de l’acord trilateral, 
flux de persones, etc.

Pel que fa a la Llei de residències 
passives el Govern té la intenció 
que al març ja estigui votada i de-
manarà al Ministre d’Interior que 
l’exposi personalment als mem-
bres de la CEA.

Llei de comptabilitat: s’entrarà a 
tràmit el 29 de desembre.

Heliport: sortirà la concessió du-
rant el mes de gener.

La Llei sobre l’IRPF es tramitarà 
durant el 2013.

El Govern és conscient que cal te-

nir més inversió pública el proper 
any, i farà les gestions pertinents 
per tal de reduir la problemàtica 
dels sectors afectats. Així mateix, 
indica que cal modificar la Llei 
d’Ordenament del Territori.

Atès el mercat laboral andorrà i el 
percentatge d’estudiants ando-
rrans, el Govern també haurà de 
negociar que els estudiants an-
dorrans puguin treballar en condi-
cions fora d’Andorra.

Unes altres lleis que cal modificar 
són:

- Competències Comunals
- Transferències Comunals
- Finances Comunals
- Funció Pública

El President exposa també la de-
manda que ha sorgit des de la 
CEA de poder participar -des de 
l’inici i de forma activa-  en el dis-
seny de les campanyes de promo-
ció turística; i per tal que tinguin 
la informació del funcionament 
de la CEA, i ens puguin fer arribar 
la informació necessària sobre la 
qual podem col·laborar, el Presi-
dent lliura al Cap de Govern les 
composicions de les comissions 
de treball que existeixen a la CEA 
i el nom de la persona que les pre-
sideix.

El President demana al Cap de Go-
vern la seva valoració del projecte 
que va presentar l’empresa Fité 
&Associats en relació a una tar-
geta de punts (fidelització de con-
sum al país). El Cap del Gabinet, 
Esteve Vidal informa que aquest 
projecte encara no s’ha presentat 
a Govern, però que amb les expli-
cacions que aporta la CEA, el Cap 
de Govern el considera un projec-
te interessant i sobre el que cal 
aprofundir i valorar-ne el seu des-
envolupament.

Un altre tema que és necessari adap-
tar a les necessitats actuals és tota la 
informàtica actual de l’Administració.

Pel que fa a Som TELECOM, es 
demanarà a la direcció de l’entitat 
un pla raonable de creixement de 
Som TELECOM. Cal aprofitar que 
tenim un país cablejat amb el 100% 
de fibra òptica. Des de la CEA no 
s’entén la despesa que suposa 
pels usuaris en tant que canals 
de televisió, telefonia, Internet, ... 
atesa la tresoreria de l’entitat. El 
President recorda que entre les 
propostes del projecte Andorra té 
futur, s’incloïa Qualitat excel·lent 
per a les tecnologies d’informació 
i comunicació: Introduir la compe-
tència entre operadors.

Un cop feta la valoració de la tro-
bada entre els socis, el President 
de la CEA, Xavier Altimir comenta 
que juntament amb el President de 
la Comissió Jurídica Fiscal, Joan 
Oliver, assistiran a la reunió que el 
Ministre d’Economia ha convocat 
el 19 de gener per presentar-los 
les grans línies de la proposta de 
Pla de Comptabilitat, derivat de la 
modificació de la Llei de Comp-
tabilitat. Es demanarà al ministeri 
que faci arribar a la CEA una còpia 
del reglament per poder treballar-
lo en Comissió.

Així mateix comenta que el Mi-
nistre d’Interior ha fet arribar a 
la patronal el text de la nova Llei 
d’Immigració, que també regula el 
règim de les actuals residències 
passives, per tal que des de la CEA 
es facin les aportacions escaients. 
S’acorda que es convoqui conjun-
tament a les Comissions Laboral i 
Social i Jurídica Fiscal, una vega-
da estigui feta l’anàlisi prèvia per 
experts en la temàtica.

Entre els assistents es comenta 
que aquesta és una llei estratègica 
molt rellevant i que afecta direc-
tament el consum i la reactivació 
econòmica.

S’obre el debat que caldrà que la 
CEA es posicioni amb l’IRPF, atès 
que és un impost que afecta totes 
les rendes, i, que per tant, pot te-
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nir un impacte important sobre el 
nostre sistema econòmic.

Tot i que es pot mantenir un dife-
rencial amb d’altres països, amb la 
implantació d’un IRPF es tem que 
puguem perdre atractiu pel que fa 
a la captació de talent, atès que 
actualment és una de les sortides 
que tenim per incrementar la nos-
tra economia. Actualment el siste-
ma és molt fràgil, atès que el 40% 
d’ingressos provenen d’impostos 
excepcionals.

Uns dies després, la voluntat de 
fer feina conjunta es concreta en 
una nova reunió el 17 de gener 
de 2012 entre la CEA i el Cap de 
Govern d’Andorra, Antoni Martí, el 
Ministre d’Afers Exteriors, Gilbert 
Saboya, el Ministre d’Economia i 
Territori, Jordi Alcobé, i el cap de 
Projectes Estratègics del Govern, 
Josep Maria Missé, per presentar 
la idea d’obertura econòmica que 
es vol desenvolupar.

També hi assisteixen en represen-
tació de la Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis d’Andorra (CCIS), 
Miquel A. Armengol i Pilar Escaler. 
En representació de l’Empresa Fa-
miliar Andorrana (EFA); participen 
Jordi Mora i Joan Tomàs, com a 
representants de l’Associació de 
Bancs d’Andorra (ABA), Joan Pau 
Miquel, Jordi Comas i Antoni Ar-
mengol, i la Roser Farré i Marc 
Aleix, de l’associació de la Micro, 
petita i mitjana empresa d’Andorra 
(PIME). 

El ministre d’Afers Exteriors, Gil-

bert Saboya, ha celebrat especial-
ment el fet que hi hagin coincidit 
tots els agents, tant representants 
de les empreses petites com dels 
‘més potents’. La principal de-
manda del Govern ha anat en-
caminada a que siguin proactius 
en l’obertura econòmica. D’una 
banda l’Executiu s’ha compromès 
a anar presentant tots aquells 
avenços que es vagin fent en 
l’elaboració del text, i a contem-
plar els suggeriments. De l’altra, 
però, Saboya recorda que amb 
això no n’hi ha prou i que ‘els em-
presaris no estan mirant el BOPA a 
veure quan poden venir’, sinó que 
s’haurà de detectar quins sectors 
interessen i ‘fer les maletes i anar-
los a buscar’. 

En aquest punt és on ha demanat 
col·laboració, i el president de la 
CEA, Xavier Altimir, ha coincidit 
en que aquest serà el paper dels 
agents econòmics.

Saboya ha indicat, però, que cal 
identificar bé quins sectors anar a 
buscar i fer les modificacions ne-
cessàries perquè tinguin un marc 
legal que els empari, ja que en 
part l’obertura econòmica fa re-
ferència a atraure sectors que fins 
ara no hi ha al país, i que per tant 
no estan regulats. D’altra banda, 
Altimir també ha detectat altres 
avantatges dels que es podran 
beneficiar els empresaris, com pot 
ser establir relacions amb empre-
ses estrangeres, i potser poder-se 
oferir per als que vinguin de fora i 
busquin socis del país. A més, as-
segura que cal recordar que això 

facilitarà la feina a les empreses 
andorranes que vulguin sortir a 
l’exterior, i de fet una de les de-
mandes que s’ha fet des de la CEA 
al Govern és que ajudi a aquelles 
empreses que es vulguin expandir.

Per la seva banda, el vicepresident 
de la CCIS, Miquel Armengol, ha 
opinat que si per exemple es volen 
captar empreses importants d’alta 
reputació perquè vinguin clients 
d’alt nivell, també caldran altres 
modificacions com donar-los bon 
servei de transport.

Pel que fa a les clàusules de pro-
tecció que es volen establir a la 
llei, Saboya indica que estaran en 
la línia de les que es pacten per 
l’espai econòmic europeu, que 
seran conceptuals i sempre pen-
sades per ser competitius, ‘no per 
tancar-nos’. 

Segons el Cap de Govern, Antoni 
Martí, tant els principals sectors 
econòmics com la població en 
general és conscient de la situa-
ció que viu el país i ha manifestat 
que ‘encara tenim la possibilitat 
de sortir de la crisi abans que al-
tres amb la reconversió del model 
econòmic’.

En referència al grau d’obertura, 
Martí ha reconegut que s’han de 
preservar els sectors tradicionals 
que fan que l’economia andorra-
na resisteixi però, com el ministre 
d’Afers Exteriors, ha reconegut 
que hi haurà ‘clàusules concep-
tuals’, però cap sector quedarà 
protegit.
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6.2  L’OBERTURA ECONÒMICA

El volum d’activitat d’Andorra des de 
l’any 1993 està estabilitzat i actual-
ment el comerç, passa per moltes 
dificultats. Es vol recuperar el nombre 
de turistes que s’han anat perdent 
els darrers anys,  incorporant noves 
marques al país. El comerç ha per-
dut atractiu. Cal anar a buscar els 
elements que situïn altre cop Ando-
rra dins del nivell de competència. 
Amb l’obertura econòmica que està 
planificant el Govern, es vol facilitar 
la implantació d’empreses estrange-
res a Andorra, però sense perdre el 
control del perfil que estratègicament 
volem, i tenint clar que caldrà anar a 
buscar-los. Es planteja una obertura 
de caràcter universal amb unes clàu-
sules de salvaguarda que incidiran en 
temes conceptuals i que convergiran 
amb l’apropament a l’espai econòmic 
europeu (salut pública, medi ambient, 
seguretat nacional).

Cal avaluar si una empresa forana 
s’implanta a Andorra per atendre el 
mercat intern o bé pel mercat extern 
que el país pot atraure. Cal buscar 
nous projectes que actualment no 
existeixen a Andorra. També cal tenir 
en compte la reciprocitat de l’obertura 
tant per als professionals liberals, 
com per a les empreses andorranes 
que es vulguin internacionalitzar. Així 
com tenir en compte el futur dels es-
tudiants andorrans per tal que puguin 
tenir un mercat de treball més ampli.

La CEA valora les coincidències en-
tre les aportacions de l’assessor en 
aquesta matèria de la CEA i Vice-
rector de la Universitat de Barcelo-
na i expert en obertura econòmica, 
Gonzalo Bernardos, amb el discurs 
del Govern d’Andorra, indicant que 
ens cal la obertura, però que s’ha 
d’enfocar cap a noves activitats. Un 
discurs que remarca que hem de ser 
proactius per anar a buscar els sec-
tors que ens interessen, apostar pels 
projectes que aporten un valor afegit 
a la marca de país i que no absor-
beixin recursos públics.

El Govern té identificades les neces-
sitats que cal desenvolupar per tal 
d’establir el marc idoni per a l’obertura 
econòmica, com ara la connectivitat 
(heliport), l’IVA, l’IRPF i els CDI’s.

Per desenvolupar la iniciativa el 
govern encarrega a una empresa 
nord-americana el lideratge per a la 
captació de la inversió estrangera. 
L’empresa Monitor, de prestigi inter-
nacional i amb experiència en el su-
port a altres països, lidera el projec-
te per atraure empreses d’arreu del 
món, i ho fa amb l’ajuda del Govern 
i també de l’Andorra Desenvolupa-
ment i Inversió (ADI). 

La feina es divideix en dos eixos prin-
cipals, un per tenir resultats de ma-
nera immediata en els sectors ja des-

envolupats al país, i un altre per obrir 
nous sectors que ajudin a diversificar 
l’economia. Per a aquesta tasca, el 
Govern paga 1,5 milions d’euros a 
Monitor, amb la voluntat d’observar 
els resultats en poques setmanes.

Durant l’any 2012, el President de la 
CEA, Xavier Altimir s’implica activa-
ment en les trobades de treball impul-
sades des del Govern amb l’agència  
Monitor Group. 

Es crea un Equip de Direcció, del qual 
el President de la CEA en forma part, 
i tres “workshops” (Salut i Benestar, 
Educació i TIC’s). Aquests seminaris 
estan integrats per un moderador i 
un membre de l’equip de gestió i on 
s’integra empresaris i especialistes. 

Es proposa que es demani al Sr. Philip 
Garcia, si vol participar al workshop 
d’Educació, atesa la creació de la 
Universitat d’odontologia de les Valls, 
a través de la Fundació. La Direcció 
farà les gestions pertinents tant amb 
el Sr. Garcia com amb l’empresa Mo-
nitor.

L’equip de direcció liderat per Mo-
nitor,  després de trametre una en-
questa a 150 empreses d’Andorra 
– a la qual només responen 51 em-
preses- debat el contingut de les 
respostes i n’exposa els següents 
punts de treball.
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Després de l’anàlisi de les gràfiques, 
es comenta que cal la implicació de 
l’empresariat andorrà per impulsar la 
millora d’aquest diagnòstic. 

Cal tenir en compte, per exemple, 
que l’IRPF és un dels punts amb els 
quals comparativament podem ser 
forts i representa un avantatge da-
vant altres països. 

Des de la CEA es té plena conscièn-
cia que aquest és un avantatge que 
no s’ha de deixar perdre. Així mateix, 
preocupa que la “mentalitat empre-
nedora” es mostra com una debilitat. 
Cal que l’empresariat agilitzi el procés 
de canvi, atès que si ho fem lenta-
ment, el diagnòstic anirà empitjorant.

La CEA constata que hi ha el com-
promís d’empreses importants es-
trangeres per venir a instal·lar-se a 
Andorra, però que cal complir els 
termes que s’hagin acordat prèvia-
ment amb elles.

Una vegada més la CEA posa sobre 
la taula la necessitat de conèixer el 
contingut dels CDI, atès que van 
molt lligats al procés d’obertura. 

Per tal de conèixer de primera mà els 
neguits, dubtes i dificultats amb què 
es troben actualment els empresaris i 
que poden sorgir del procés d’obertura 
econòmica i internacionalització de 
les empreses, el Ministre d’Economia 
convoca la CEA a una reunió.

Des de la CEA es tramet un correu 
a tots els socis per tal que, els in-
teressats, puguin participar-hi. Atès 
que es considera important, es de-
manarà que també pugui assistir-hi 
la directora de Treball.

Abans d’aquesta reunió, es convoca 
la Comissió de Desenvolupament 
Empresarial per tal d’enumerar els 
temes que des de la CEA es consi-
dera prioritari insistir i que el Govern 
ha de donar resposta, com poden 

ser per exemple: heliport, telecomu-
nicacions (STA), flexibilitat a immi-
gració (contractació personal), esta-
ció d’autobusos nacional.

En el decurs de la trobada, el mi-
nistre de Justícia i Interior, Xavier 
Espot, anuncia la modificació de 
la Llei d’immigració sobre la que 
està treballant el grup parlamentari 
demòcrata, per facilitar els tràmits 
als inversors estrangers que han de 
sol·licitar el permís de treball i als 
que se’ls demana actualment el ma-
teix procediment que als assalariats. 

La modificació de la llei contemplarà 
la creació de noves tipologies de 
permís, entre les que hi haurà, per 
exemple, la de treball per compte 
propi, per als inversors estrangers, i 
que estarà subjecta a la inversió que 
faci el sol·licitant. 

Tot i que encara no s’ha tancat el text, 
Espot ha avançat que l’autorització 
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de treball per compte propi va diri-
gida als inversors estrangers que 
constitueixin una societat a Andorra, 
obrin un negoci i facin una inversió, 
i que vulguin residir a Andorra. No 
ha determinat quins requisits hau-
ran de complir, però ha avançat que 
l’autorització anirà lligada a la inver-
sió i que els requisits seran diferents 
dels que es demanen per al permís 
de residència i treball. 

En aquest mateix sentit, i també per 
agilitzar els tràmits que han de fer 
els inversors estrangers, el ministre 
d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, 
ha recordat que es farà una modifica-
ció de la Llei de societats. El text es 
canviarà perquè els inversors no ha-

gin de demanar una autorització de 
creació de societat un cop ja tenen 
aprovada la inversió. Aquest canvi 
estalviarà temps i tràmits als inver-
sors, que actualment perden entre 
quinze dies i tres mesos per aquest 
motiu. Alcobé, a més, ha argumentat 
que això no suposa cap pèrdua de 
control, ja que els inversors ja hauran 
estat autoritzats prèviament. 

D’altra banda, els empresaris també 
han manifestat la problemàtica amb 
què es troben els inversors estran-
gers a l’hora de contractar els seus 
treballadors. De fet, Pere Augé, 
president d’Augé Grup, empresa 
dedicada a la captació d’inversió 
estrangera, ha plantejat que alguns 

empresaris es troben que volen obrir 
un negoci però que necessiten con-
tractar desenes de treballadors es-
trangers, potser de països llunyans. 
La problemàtica és que mentre s’està 
tramitant l’autorització d’inversió 
estrangera no es pot avançar en la 
sol·licitud dels permisos de treball, i 
per tant el procés s’alenteix molt. 

Així, el ministre d’Interior ha 
anunciat que es buscarà la ma-
nera perquè un cop es presenti 
la sol·licitud d’inversió estrange-
ra es puguin començar a tramitar 
les autoritzacions de treball, tot i 
que aquestes quedin subjectes a 
l’aprovació de la inversió. 

- Tot i que es considera que el Pro-
jecte de Llei és esmenable, ara cal 
l’obertura.

- El Govern ja està treballant amb 
les modificacions legislatives i re-
glamentàries que calen derivades 
d’aquest projecte de llei 

- Importància de la signatura del 
conveni de no doble imposició amb 
França, que es preveu es pugui sig-
nar abans de les eleccions a França, 

i això obrirà el camí cap a d’altres paï-
sos. Es demana a la Direcció obtenir 
el contingut d’aquest Conveni. Així 
mateix es demana poder obtenir el 
contingut del conveni d’intercanvi 
d’informació fiscal signat amb Aus-
tràlia, ratificat recentment.

- Es considera que cal implementar 
la figura de l’Administrador resident a 
Andorra. Aspecte que no es contempla 
al Projecte de Llei i que es farà arribar 
com a proposta al Grup Demòcrata.

- Per tal de facilitar l’acolliment i la 
implantació de les noves empreses 
que es vulguin instal·lar a Andorra, 
es considera apropiat que la CEA 
pugui avaluar els projectes de les 
empreses interessades en instaurar-
se a Andorra i elaborar per part de 
la Junta Directiva un informe no vin-
culant de la proposta. Aspecte que 
no es contempla al Projecte de Llei i 
que es farà arribar com a proposta al 
Grup Demòcrata.

El President demana als assistents si hi ha alguna aportació a fer al Projecte de Llei d’inversió estrangera, document 
que es va trametre a la Junta Directiva i als Presidents de les Associacions, i recorda que des de la CEA ja s’ha fet 
arribar aportacions al projecte d’obertura. La Direcció indica que ha rebut la demanda de la Consellera General del 
Grup Demòcrata, Olga Adellach, que es facin arribar les aportacions escaients a aquest projecte. LA CEA ACORDA:

6.2.1  LLEI D’INVERSIÓ ESTRANGERA 
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Relacions amb altres
entitats 07

7.1 ANDORRA Té FUTUR

La Confederació Empresarial Andorra-
na, la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis, i l’Empresa Familiar Andorra-
na fan conjuntament,  la presentació 
pública del document Andorra té futur 
el 28 de juny, al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella. 

És la culminació d’un treball en equip 
amb més d’un centenar de persones 
implicades- desenvolupat durant tot un 
any i que planteja blanc sobre negre els 
principals reptes del país i les accions, 
que a parer de les patronals, s’han de 
posar en marxa de forma prioritària per 
al creixement econòmic del país. Durant 
la presentació, els empresaris recorden  
la urgència de la llei del comerç, en tant 
que en aquests moments qualsevol 
llei que afecti el desenvolupament de 
l’economia nacional ha de ser prioritària.

Un altre punt on insisteixen els 
presidents de les entitats, i tam-
bé l’empresària Maria Reig, que ha 
col·laborat en l’elaboració de l’informe, 
és la necessitat que Andorra sigui ava-
luada externament. Cal adoptar siste-
mes d’avaluació reconeguts i acreditats 
internacionalment, per així poder com-
petir amb l’exterior. 

A més, Andorra té futur remarca la vo-
luntat de diversificar l’economia a través 
dels sectors tradicionals com el sanitari, 
l’educatiu i el tecnològic. Cal potenciar 
el desenvolupament d’aquests sectors 
perquè puguin ser un referent a l’exterior 
i fins i tot es puguin arribar a exportar. De 
fet, pel que fa al sector educatiu, es vol 
donar un nou paper a la universitat com 
a agent clau de transformació del país. 
En aquest sentit, caldria crear aliances 
amb institucions internacionals de pres-
tigi i de recerca, i així contribuir a fer front 
als reptes de competitivitat adaptant 
les titulacions universitàries a les noves 
exigències del mercat. Això, però, no vol 
dir deixar de banda els sectors que han 
estat fins ara el motor de l’economia an-
dorrana, com el comerç i el turisme, sinó 
que també és volen dinamitzar. Per això 
es vol potenciar la marca Andorra. 

En aquest sentit, es vol constituir un con-
sell assessor internacional que estudiï 
quines característiques o valors es volen 
associar a aquesta marca i que en faci un 
seguiment anual del seu posicionament.

El document també fa referència a 
l’obertura econòmica, una obertura,  

que si es fa amb un canvi de mentalitat 
general, pot ser una oportunitat de re-
llançament de la nostra economia. 

A més, també insisteixen especialment 
en la necessitat d’una Administració 
eficient, que compti amb una finestreta 
única per a la documentació relativa a 
aquesta obertura econòmica.

Les dotze mesures concretes proposa-
des pels empresaris també fan referèn-
cia a la necessitat de nous marcs nor-
matius, com la llei del comerç electrònic, 
l’estabilitat financera, la llei del joc, la 
propietat intel·lectual, la funció pública, 
les residències passives, la llei del co-
merç o la defensa de la competència.  
També es proposa la reforma de la llei 
de la CASS, que a llarg termini ha d’anar 
encaminada a l’autofinançament. 

Entre les mesures proposades també es 
parla de la reforma del sector energètic 
i del de les telecomunicacions i es pro-
posa que a Andorra Telecom o a Ràdio i 
Televisió d’Andorra hi pugui entrar capital 
privat. També s’insisteix en la importàn-
cia de redreçar les finances públiques i 
assolir la màxima solvència, amb la clas-
sificació de la triple A en els ràtings. 

La presentació pública es va fer el 28 de 
juny al Centre de Congressos d’Andorra la 
Vella, però el document ja s’havia entregat 
uns dies abans al cap de Govern, Toni Mar-
tí, al grup parlamentari demòcrata, i també 
al grup parlamentari socialdemòcrata.  

Veure ANNEX 3 pàgina 75
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7.2 CEA- MEMBRES ASSOCIATS

7.3 ADI

7.4 CONGRÈS TURISME DE NEU

Els ministres d’Afers Exteriors i 
d’Economia i Territori, Gilbert Saboya i 
Jordi Alcobé, el cap de Projectes Estra-
tègics, Josep Maria Missé, els socis de 
l’empresa Monitor, el director de l’ADI, 
Carles Aleix, els presidents de la Cam-
bra de Comerç, Indústria i Serveis i de 
la Confederació Empresarial Andorra-
na, Marc Pantebre i Xavier Altimir, pre-
senten conjuntament els primers pas-
sos en favor de l’obertura econòmica. 

Un cop elaborat el projecte de llei, el pro-
per pas ha estat centrar els esforços en 
aconseguir que vinguin inversors, i per 
això el Govern contacta amb l’empresa 
Monitor. Monitor Group és una empre-
sa de consultoria amb implementació 
global, amb experiència contrastada i 
un model metodològic provat, amb ca-

pacitat d’inversió i gestió de recursos. 
L’experiència en projectes similars es 
veu en els 175 projectes amb governs 
de més de 60 països diferents.

El projecte de captació d’inversió té 
dues fases que es desenvoluparan en 
col·laboració i de manera paral·lela. 
D’una banda, es tracta d’aconseguir 
‘èxits immediats’ captant empreses 
relacionades amb sectors ja desenvo-
lupats al Principat, i aquestes podrien 
començar a instal·lar-se al país en un 
termini de temps relativament breu, ja 
que a més, el ministre Alcobé assegu-
ra que ja hi ha una llista amb empreses 
interessades a venir.

D’altra banda, es treballa en un projec-
te a més llarg termini per obrir sectors 

nous que puguin trobar avantatges en 
establir-se a Andorra. 

La gran afluència turística del país, el fet 
que tota la superfície andorrana tingui fi-
bra òptica i alguns atractius turístics als 
que encara es podria treure més profit 
són alguns dels potencials del Principat. 
La CEA assisteix regularment a totes 
les reunions de treball i clústers orga-
nitzats per Monitor Group a deman-
da del Director General d’ADI, Carles 
Aleix, qui reclama la col·laboració de 
la CEA per tal d’impulsar amb èxit 
alguns dels pilars clau de la Iniciativa 
Actua. (diversificació, suport empresa 
nacional, internacionalització, proces-
sos transversals Administració Pública 
i coordinació amb el sector privat).

L’organització del 7è Congrés Mun-
dial de Turisme de Neu i de Mun-
tanya signa un conveni amb la CEA, 
però també amb la FACA, la PIME, 
el Club de Màrqueting, l’Skal Club i 
la Universitat d’Andorra per tal que 
aquestes entitats ajudin a difondre 
l’esdeveniment i en contrapartida 
els seus associats gaudeixin d’un 
50% de descompte sobre el preu de 
l’entrada anticipada. 
L’objectiu del Comú de la Massana és 

afavorir al màxim la difusió del Con-
grés de Turisme de Neu i de Muntan-
ya per assolir el màxim d’assistència. 
Des de la CEA s’ha ressaltat la im-
portància del Congrés de Neu i creu 
que el descompte en la inscripció 
pot ser força atractiu pels seus as-
sociats, que per ells tindrà un cost 
de 100 euros, a diferència dels 200 
euros que costa l’inscripció antici-
pada o els 250 euros als que ascen-
deix la tarifa pública. 

Una bona ocasió, a parer de la CEA, 
d’ajudar al sector turístic a reinventar-
se i a diversificar-se.

Veure ANNEX 4 pàgina 76

La corporació comunal ha establert 
aquests acords per garantir la presèn-
cia de públic professional del país al 
Congrés Mundial de Turisme de Neu 
i de Muntanya, que es va celebrar els 
dies 11, 12 i 13 d’abril de 2012.

El dia 22 de febrer de 2012 els membres de la Junta Directiva de la CEA i els Presidents de les Associacions, 
sòcies de la Confederació, i que no son membres de la Junta Directiva, van mantenir una reunió per tal de de-
batre sobre l’optimització de recursos de la patronal i de les diferents associacions.
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8.1 CEOE

La Confederació Empresarial Andorra-
na, la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis, i l’Empresa Familiar Andorrana 
fan conjuntament,  la presentació pú-
blica del document Andorra té futur el 
28 de juny, al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella. 

És la culminació d’un treball en equip 
amb més d’un centenar de persones 
implicades- desenvolupat durant tot un 
any i que planteja blanc sobre negre els 
principals reptes del país i les accions, 
que a parer de les patronals, s’han de 
posar en marxa de forma prioritària per 
al creixement econòmic del país. Durant 
la presentació, els empresaris recorden  
la urgència de la llei del comerç, en tant 
que en aquests moments qualsevol 
llei que afecti el desenvolupament de 
l’economia nacional ha de ser prioritària.
Un altre punt on insisteixen els 
presidents de les entitats, i tam-
bé l’empresària Maria Reig, que ha 
col·laborat en l’elaboració de l’informe, 
és la necessitat que Andorra sigui ava-
luada externament. Cal adoptar siste-
mes d’avaluació reconeguts i acredi-
tats internacionalment, per així poder 
competir amb l’exterior. 

A més, Andorra té futur remarca la vo-
luntat de diversificar l’economia a través 
dels sectors tradicionals com el sanitari, 
l’educatiu i el tecnològic. Cal potenciar 
el desenvolupament d’aquests sectors 
perquè puguin ser un referent a l’exterior 
i fins i tot es puguin arribar a exportar. De 
fet, pel que fa al sector educatiu, es vol 
donar un nou paper a la universitat com 
a agent clau de transformació del país. 
En aquest sentit, caldria crear aliances 
amb institucions internacionals de pres-
tigi i de recerca, i així contribuir a fer front 
als reptes de competitivitat adaptant 
les titulacions universitàries a les noves 
exigències del mercat. Això, però, no vol 
dir deixar de banda els sectors que han 
estat fins ara el motor de l’economia an-
dorrana, com el comerç i el turisme, sinó 
que també és volen dinamitzar. Per això 
es vol potenciar la marca Andorra. 

En aquest sentit, es vol constituir un con-
sell assessor internacional que estudiï 
quines característiques o valors es volen 
associar a aquesta marca i que en faci un 
seguiment anual del seu posicionament.
El document també fa referència a 
l’obertura econòmica, una obertura,  
que si es fa amb un canvi de mentalitat 

general, pot ser una oportunitat de re-
llançament de la nostra economia. 

A més, també insisteixen especialment 
en la necessitat d’una Administració 
eficient, que compti amb una finestreta 
única per a la documentació relativa a 
aquesta obertura econòmica.

Les dotze mesures concretes pro-
posades pels empresaris també fan 
referència a la necessitat de nous 
marcs normatius, com la llei del co-
merç electrònic, l’estabilitat financera, 
la llei del joc, la propietat intel·lectual, 
la funció pública, les residències pas-
sives, la llei del comerç o la defensa de 
la competència.  També es proposa 
la reforma de la llei de la CASS, que a 
llarg termini ha d’anar encaminada a 
l’autofinançament. Entre les mesures 
proposades també es parla de la re-
forma del sector energètic i del de les 
telecomunicacions i es proposa que a 
Andorra Telecom o a Ràdio i Televisió 
d’Andorra hi pugui entrar capital privat. 
També s’insisteix en la importància de 
redreçar les finances públiques i asso-
lir la màxima solvència, amb la classifi-
cació de la triple A en els ràtings. 

La presentació pública es va fer el 
28 de juny al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella, però el document 
ja s’havia entregat uns dies abans al 
cap de Govern, Toni Martí, al grup par-
lamentari demòcrata, i també al grup 
parlamentari socialdemòcrata.

Veure ANNEX 5 pàgina 79
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A principis de 2012 la CEA visita 
les instal·lacions de Foment del 
Treball Nacional.

En el decurs de la visita es pot 
veure el funcionament general de 
l’organització i de les comissions 
de treball. El tipus de relacions que 
mantenen amb les institucions -Ge-
neralitat, Ajuntament, Altres patro-
nals i associacions- així com els pro-
grames de formació que ofereixen, 
el sistema de captació d’afiliats i les 
fonts de finançament.

El Pla d’acció 2012, orientat a la recupe-
ració econòmica, i basat en projectes i 
enfocament transversals, desenvolupa 
accions concretes a les àrees temàti-
ques següents: Economia, Empresa i 
Emprenedoria, Energia, Fiscalitat, In-
dústria, Infraestructures, Innovació, In-
ternacional, Medi Ambient, Prevenció 
de Riscos i Relacions Laborals. 

Cada una d’aquestes àrees treballa 
en Comissió, presidida per una per-
sona influent i coneixedora de l’àmbit 
corresponent i coordinada, dirigida i 
dinamitzada per un dels responsa-
bles de l’àrea tècnica (4 Llicenciats 
en Ciències Econòmiques i Empre-
sarials, 1 Llicenciat en Administració 
i Direcció d’Empreses, 6 Llicenciats 

en Dret, 1 Llicenciat en Ciències de 
l’Educació, 1 Llicenciat en Psicolo-
gia, 1 Diplomat en Relacions Labo-
rals i 1 Tècnic Documentalista).

Es financen a través de les quotes 
dels associats (socis col·lectius: 
sectorials i territorials i socis indivi-
duals), lloguer de certs espais del 
seu patrimoni, lloguer de sales a les 
empreses i associacions, patrocinis 
i espònsors, subvencions de les ad-
ministracions (assistència a reunions 
d’organismes governamentals fixa-
des via legislativa i reglamentària).

La plantilla actual compta amb 35 
persones i tenen com a associats al 
85% de l’empresa de Catalunya. La 
captació de nous socis és una de les 
assignatures que tenen pendents.
Estan en procés d’implantació d’una 

metodologia CRM de seguiment de 
clients, i volen potenciar la captació 
a través dels seminaris informatius 
(oberts a tothom) que duen a terme.

Consideren que cal millorar la co-
municació que s’està duent a terme 
actualment des de l’entitat, atès que 
els propis socis no són coneixedors 
de la feina que fan.

La seva tasca s’inicia amb la participa-
ció dins dels òrgans consultius de les 
administracions públiques, amb la re-
collida d’informació a través dels seus 
associats i la proposta de modificació 
de les reglamentacions tractades, i fi-
nalitza en el moment de la publicació 
oficial de la legislació o reglament.

El 95% de la formació que impartei-
xen és subvencionada a través de la 

Relacions
Internacionals

La CEA creu que per a Andorra, resul-
ta primordial estrènyer els seus llaços 
amb la patronal espanyola tenint en 
compte el procés d’obertura econò-
mica. Així, l’objectiu és donar suport a 
les empreses espanyoles que vulguin 
establir-se a Andorra, així com les com-
panyies andorranes que desitgin inter-
nacionalitzar-se i fer el salt a l’estranger.

El president de la patronal espanyola 
CEOE, Juan Rosell, va destacar la impor-
tància que les organitzacions patronals 
de països tan pròxims estiguin intercon-

nectades i va advocar perquè aquesta 
col·laboració es doni també a Europa. 

Després de la firma de l’acord de 
col·laboració entre la CEOE i CEA es 
va fer a Foment una sessió de treball 
en la qual hi van participar una trente-
na d’empresaris de les dues organitza-
cions. Durant l’acte, el vicepresident de 
la comissió de Relacions Institucionals 
i Internacionals de la CEA, Pere Augé, 
va presentar el document Invertir amb 
Andorra, que dóna a conèixer el nou 
model econòmic i fiscal del país.

8.2 FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
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cotització a la seguretat social (retorna 
en forma de subvenció a la Patronal i 
és gratuïta per als inscrits als cursos).

A l’Àrea de Foment Formació hi treba-
llen 15 persones més. Actualment han 
separat els espais i també el negoci 
(és una societat jurídica independent).

Els cursos a Directius són més mi-
noritaris- no estan subvencionats- i 

es preveuen per a grups d’unes 18 
persones. Al final de cada formació, 
lliuren un certificat de formació pri-
vat de Foment. Les temàtiques es 
decideixen amb el treball de camp 
que es fa entre els associats. Creen 
know-how entre els assistents.

En una visita posterior,  els membres 
de la CEA encapçalats pel President 
Xavier Altimir, es reuneixen a Madrid 

amb el President de la CEOE, Juan 
Rossell, a proposta del President de 
Foment, Joaquim Gay de Montellà 
on entre altres temes es va establir 
l’acord de signatura d’un conveni en-
tre la patronal andorrana i la CEOE.

Foment és soci fundador de la 
CEOE, i per això la Vicepresidència 
de la CEOE sempre correspon a un 
membre de Foment.

A principis del mes de juny, la Confe-
deració Empresarial d’Andorra (CEA) 
signa un conveni de col·laboració amb 
l’Azerbaijan Export and Investment (Az-
promo) a Bakú, capital de l’Azerbaidjan, 
durant el viatge que fa el president de la 
CEA, Xavier Altimir, en aquest país. 
Paral·lelament, el ministre d’Afers Ex-
teriors, Gilbert Saboya, també es des-
plaça en les mateixes dates a Bakú on 
es reuneix amb diferents representants 
governamentals i de l’Assemblea Na-
cional per explicar el procés d’obertura 
econòmica d’Andorra

El President, acompanyat de la de-
legació d’empresaris andorrans, 
juntament amb el ministre d’Afers 
Exteriors, Gilbert Saboya, van viat-
jar a Bakú (República d’Azerbaijan), 

per tal d’acompanyar al President 
en l’acte de signatura del conveni de 
col·laboració amb l’Azerbaijan Export 
and Investment Promotion Founda-
tion (AZPROMO), AZPROMO-CEA, 
així com mantenir contactes de treball 
amb empresaris d’aquell país.

La visita andorrana a l’Azerbaidjan te-
nia dos objectius: signar el protocol 
d’entesa entre les patronals d’ambdós 
països i explicar el procés d’obertura 
econòmica d’Andorra. 

Per al primer objectiu s’hi va desplaçar 
el president de la CEA, Xavier Altimir, 
que en la missió econòmica va signar 
un conveni de col·laboració amb Az-
promo, la patronal d’aquell país.  I per 
al segon, el ministre d’Afers Exteriors 

Gilbert Saboya es va reunir amb el pre-
sident d’Azerbaidjan, Ilham Aliyev; amb 
el seu homòleg, Elmar Mammadyarov, 
i amb el ministre de Desenvolupament 
Econòmic, Shahin Mustafayev. El mi-
nistre d’Afers Exteriors també va man-
tenir una reunió amb el viceministre de 
Cultura i Turisme, Nazim Samadov, al 
qual va lliurar un projecte d’acord turís-
tic entre Andorra i Azerbaidjan.
 
Saboya també es va reunir amb el 
president de l’Assemblea Nacional, 
Ogtay Asadov, i amb el president del 
Fons Estatal Petrolífer d’Azerbaidjan, 
Shahmar Movsumov. 

A tots ells els va explicar el procés de 
reformes iniciat per Andorra i l’obertura 
econòmica.

La Direcció lliura als assistents una còpia de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern d’Austràlia per a 
l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, publicat al BOPA en data 4 d’abril de 2012.

8.3 CEA- ADzERBAIJAN

8.4 ACORD D’INTERCANVI AMB AUSTRàLIA
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9.1 CURSOS

9.2 CONFERÈNCIES

09 Cursos, conferències,
propostes i col·laboracions

CURS DE FORMACIÓ 2011-
2012: “IMPLANTACIÓ DE 
L’ESTRATÈGIA: COM EXECU-
TAR EL PLA ESTRATÈGIC”

Donant continuïtat al Pla de Formació 
2011-2012 de la CEA, el 15 i 16 de 
febrer de 2012 s’imparteix el curs “Im-
plantació de l’estratègia: Com executar 
el pla estratègic”, a càrrec del professor 
Sergi Sentias. En absència del Presi-
dent, la Direcció va fer entrega dels di-
plomes als assistents al curs Implanta-
ció de l’estratègia: Com executar el pla 
estratègic”, el dia 16 de febrer de 2012.

CURS DE FORMACIÓ 2011-
2012: “DIGITAL BUSINESS” 

Seguint amb el Pla de Formació 2011-
2012 de la CEA, es va impartir el curs 
“Digital Business”, a càrrec del profes-
sor Santi  Román el 28 i 29 de març de 
2012. El dia 29 de març de 2012 el Pre-
sident va fer entrega dels diplomes als 
assistents al curs “Digital Business”.

CURS DE FORMACIÓ 2011-
2012 “ORGANITZACIÓ DE 
COSTOS I ADAPTACIÓ DEL 
MODEL DE NEGOCI” 

El mes de maig s’imparteix el darrer 
curs del Pla de Formació CEA 2011-
2012, que sota el títol “Organització 
de costos i adaptació del model de 
negoci” va anar a càrrec del profes-
sor Ricard Puigferrat. Puigferrat és lli-
cenciat en Enginyeria Superior per la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), Màster Business Administra-
tion per ESADE, i ha estat responsa-
ble de controlling i finances a SHARP 
Electrònica Espanya; Financial Con-
troller a PUIG Beauty&Fashion Group, 
i Director de Finances a ACC10 Cop-
ca-Cidem entre d’altres.
El President va fer entrega dels di-
plomes als assistents al curs de 
formació “Organització de costos 
i adaptació del model de negoci” 
que va anar a càrrec del professor 
Ricard Puigferrat.

CURS FORMACIÓ 2012-2013: 
“LA NOVA FISCALITAT: UN 
ENFOCAMENT PRÀCTIC SO-
BRE ALLÒ QUE HA DE SABER 
L’EMPRESARI ANDORRÀ”

 La CEA va encetar el nou Pla de For-
mació CEA 2012-2013, amb el semi-
nari “La nova Fiscalitat: un enfocament 
pràctic sobre allò que ha de saber 
l’empresari andorrà”. Balcells és llicen-
ciat en Dret per la Universitat de Bar-
celona i integrant de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona des de l’any 
1.987. El President va fer entrega dels 
diplomes corresponents.

PONÈNCIA AL ROTARY 
CLUB:”RYLA 2012”

El 12 d’abril de 2012 el President de la 

CEA, Xavier Altimir, fa una ponència en 
el marc del debat que el Rotary Club 
d’Andorra va organitzar, en el marc del 
“RYLA 2012” i que va tenir lloc a la Uni-

versitat d’Andorra, sota el títol “Andorra 
un país al mig de la Unió Europea”. Alti-
mir hi participa convidat pel President del 
Rotary Club d’Andorra, Jaume Sabater.
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9.3 PROPOSTES I COL·LABORACIONS

PONÈNCIA AL TALLER 
D’EMPRENEDORS

El President va assistir com 
a ponent en una nova edició 
del Taller d’Emprenedors, que 
compta amb el suport de la Uni-
versitat d’Andorra. L’acte va te-
nir lloc a la sala d’actes de la 
Universitat d’Andorra a Sant Ju-
lià de Lòria.

CONFERÈNCIA: “ATRACTIUS 
FISCALS PER INVERTIR A AN-
DORRA I DES D’ANDORRA” 

El President i la Direcció van assistir a la 
conferència gratuïta i oberta a tothom, 
que sota el títol “Atractius fiscals per in-
vertir a Andorra i des d’Andorra”,  i que 
va anar a càrrec del professor, Salvador 
Balcells.  Aquesta conferència s’inclou 
com a preàmbul del primer seminari 
que versarà sobre “La nova fiscalitat a 

Andorra”, en el marc del Pla de Forma-
ció CEA 2012-2013, i va tenir lloc a la 
seu de la Confederació.

PONÈNCIA AL N-DAY “ANDO-
RRA ENTREPRENEURS AND 
INVESTORS SUMMIT 2012”

El President com a ponent i la Direc-
ció, van assistir al n-Day “Andorra 
Entrepreneurs and Investors Summit 
2012”, que va tenir lloc a l’Art Hotel.

REUNIÓ AMB EL COORDI-
NADOR DE JOVENTUT DEL 
MINISTERI D’EDUCACIÓ

El 2 de febrer de 2012 el President, 
Josep Manzano i Jordi Balletbó 
van mantenir una reunió amb el 
coordinador de Joventut del Mi-
nisteri d’Educació, Agustí Pifarré, 
per tal de tractar sobre el Fòrum 
estudiant/empresa.

REUNIÓ AMB HERTZ
ANDORRA

El 27 de febrer de 2012 el President 
i la Direcció van mantenir una reunió 
amb Carles Gonzàlez de l’empresa 
Hertz Andorra, per tal d’explicar 
quins serveis i condicions especials 
ofereixen als socis de la Confede-
ració, així com la seva possible afi-
liació a la Confederació Empresarial 
Andorrana.

REUNIÓ AMB “INTERMONEY 
VALORA CONSULTING (IMVC), 
GRUP CIMD”

La Direcció i el membre de la Comis-
sió Jurídica Fiscal de la CEA, Josep 
Sarlé, van mantenir una reunió l’11 
d’abril de 2012 amb el representant 
de l’empresa “InterMoney Valora 

Consulting (IMVC), Grup CIMD”, Xa-
vier Pons Formosa, per tal de conèi-
xer els serveis que aquesta entitat 
pot oferir a les empreses andorra-
nes, i que basa els seus serveis en 
la realització d’avaluacions externes, 
certificades o no, de carteres, em-
preses a vendre o adquirir.

REUNIÓ AMB 
L’AMBAIXADORA D’HONGRIA

El President i la Direcció juntament 
amb la Presidenta de l’Associació 
d’agències de viatge d’Andorra 
(AVA), Stephi Bastús, el represen-
tant de Ski Andorra, Marti Rafel 
Herrero, i el representant de la Unió 
Hotelera d’Andorra (UHA), Òscar Ju-
lian Puyalto, van mantenir una reu-
nió amb l’Ambaixadora d’Hongria 
a Andorra, Edit Bucsi-Szabó, la 
Consellera Econòmica i Comercial 
de l’Ambaixada d’Hongria Gabrie-
lla Hajas, i el Cònsol d’Assumptes 
Comercials i Econòmics del Con-
solat General d’Hongria, György 
Erdós, per tal de tractar possibles 
col·laboracions empresarials entre 
tots dos països. La voluntat de la 
delegació Hongaresa es poder or-
ganitzar la propera tardor una pre-
sentació del seu país a tots els em-
presaris interessats.

REUNIÓ VISUAL CARD

El President i la Direcció van mante-
nir una reunió amb un representant 
de l’empresa Visual Card, Albert Do-
míngez per tal de presentar el seu 
projecte empresarial.

NOVES PROPOSTES
EMPRESARIALS

El President i la Direcció van man-
tenir una reunió amb Quirze Font 
i el Miquel Huguet Viñas, per tal 
d’escoltar la presentació del seu 
projecte empresarial.

PROPOSTA ORFEBRE 

El President, la Direcció i el Vicepresi-
dent executiu de la Comissió de Rela-
cions Internacionals i Institucionals de 
la CEA, Pere Augé, van mantenir una 
reunió amb l’empresari andorrà, Tho-
mas Víctor Barber de Dreyer i el dissen-
yador de joies, Vicente Gracia per tal de 
conèixer el seu projecte empresarial.

COL·LABORACIÓ AMB EL 
CENTRE DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL. 

La Direcció informa que ha rebut la 
proposta per part del Centre de For-



44 

mació Professional d’Aixovall, i con-
cretament de la branca secretariat 
multilingüe, de facilitar l’estada d’un 
estudiant de batxillerat professional 
-del 16 d’abril al 31 de maig-. Es pro-
posa que aquesta estada sigui com-
partida amb ACODA. Els assistents 
aproven la proposta.

“OPEN UNIVERSITY
LA SALLE” 

El Director de Relacions Corpora-
tives de la “Universitat Oberta la 
Salle” (UOLS), Ricard Molins, pre-
senta els serveis de l’entitat agraint 
l’oportunitat de fer-ho i més encara 
davant de persones involucrades en 
el món empresarial. Durant la pre-
sentació, Molins va explicar a grans 
trets les idees del seu projecte i, com 
aquest, pot ajudar a potenciar Ando-
rra a nivell internacional.

PROPOSTA CONFERÈNCIA 
SOBRE INNOVACIÓ 

El President informa que l’empresa 
EASEM, aprovada com a nova sòcia 
de l’entitat per la Junta Directiva, ha 
proposat organitzar una jornada de 
treball amb el coautor del llibre In-
novació 2.0., Fran Chuan, sobre la 
cultura de la innovació i en la qual es 
lliurarà gratuïtament a tot els assis-
tents un manual per fer un “Diagnòs-
tic empresarial i avaluar la salut de la 
nostra empresa”.
S’acorda que la Direcció es posi en 
contacte amb Lluís Rovira d’EASEM 
per tal d’organitzar aquest acte.

PRESENTACIÓ: “GESTIÓN
DE CALIDAD TOTAL EN
EL RETAIL”

Mònica Codina demana el vist-i-plau 
de la Junta Directiva per poder fer la 

presentació a la CEA del llibre “Ges-
tión de calidad total en el retail”, de 
Joaquim Deulofeu Aymar. La Junta 
Directiva aprova la proposta.

PETICIÓ DE SUPORT: AD800
El President exposa la demanda 
rebuda per part del Vicepresident 
d’AD800, Manel Montoro, on dema-
na el suport de la CEA en les accions 
següents:
1. Llei de responsabilitat política
2. Manifestació general
S’acorda desestimar l’adhesió de la 
CEA a la proposta.

PETICIÓ SUPORT:
DOPPELMAYR 

La Direcció informa que, des de 
l’empresa Doppelmayr s’ha demanat 
a la CEA suport al projecte del giny 
panoràmic. La Junta Directiva dóna 
el seu suport al projecte i aprova la 
signatura per part del President de la 
carta amb el contingut següent:

Veure ANNEX 6 pàgina 80

CONVENI CEA –
UNIVERSITAT D’ANDORRA

Tal i com consta en les actes de la 
Comissió Tècnica de Formació, es 
proposa la signatura d’un Conveni 
marc amb la Universitat d’Andorra, 
per tal de donar cobertura al des-
envolupament d’accions formatives 
conjuntes.

TRANSPORT A PISTES

Una representació de la Comissió de 
Turisme i Comerç, es reuneix amb el 
Director d’Economia, Albert Hinojo-
sa, el Director de Turisme, Sergi Na-
dal, i el responsable de transport de 
mercaderies i de passatgers, Nicolau 

Obiols, per tal de trametre el docu-
ment “Transport a Pistes“, aquesta 
reunió va tenir lloc a l’edifici del Prat 
del Rull d’Andorra la Vella.

Veure ANNEX 7 pàgina 81

La Junta Directiva aprova el docu-
ment i des de la CEA es coordinarà 
la gestió per anar a presentar el pro-
jecte a Govern, per part dels repre-
sentants de les tres associacions.

PETICIÓ SUPORT:
MIQUEL HUGUET

El President informa que, juntament 
amb la Direcció varen rebre Miquel 
Huguet- futur soci de la CEA- que els 
va presentar el seu projecte empre-
sarial (creació d’un viver d’empreses 
d’emprenedoria així com un museu 
de llibres exclusiu); el qual va dema-
nar la signatura d’una carta donant 
suport al seu projecte. La Junta Di-
rectiva aprova la signatura per part 
del President de la carta amb el con-
tingut següent:

Veure ANNEX 8 pàgina 84

PETICIÓ SUPORT: ACODA

Víctor Filloy presenta a la CEA l’ “In-
forme sobre el sector de la construc-
ció al Principat d’Andorra” i demana 
l’adhesió i el suport públic de la Jun-
ta Directiva de la CEA a les propos-
tes que es recullen al document.
Els assistents feliciten la tasca des-
envolupada en l’elaboració d’aquest 
document i li donen ple suport. 

Veure ANNEX 9 pàgina 85
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10.1 ACTIVITATS DE LA PRESIDÈNCIA
I LA DIRECCIÓ

Representació
pública10

10.1.1  DESEMBRE 2011

10.1.2  GENER 2012

“FÒRUM ENERGIA I FUTUR”

El dia 15 de desembre de 2011 el 
President i la directora de la CEA 
van assistir a la presentació del 
“Fòrum Energia i Futur”, a càrrec 
del Director del Departament de 
Mobilitat i Explotació de Carreteres 
de Govern, Ramon Reguant, i del 
Director de Desenvolupament Es-
tratègic de FEDA, Ramon Cereza, 
que va tenir lloc a les dependèn-
cies de la Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis d’Andorra (CCIS). 
Aquest Fòrum és una plataforma a 

través de la qual els col·lectius im-
plicats en la matèria treballen per 
trobar consensos entorn un nou 
model energètic.

REUNIÓ BUREAU VERITAS 
BUSINESS SCHOOL

El dia 15 de desembre de 2011 el 
President va mantenir una reunió 
amb el Director General de la Bu-
reau Veritas Business School, Luis 
Lombardero, i el President de la 
Comissió de Qualitat i Mediambient 
d’AICA, Andreu Raya. 

RECEPCIÓ DEL BISBE 
D’URGELL I COPRÍNCEP 
D’ANDORRA, JOAN ENRIC 
VIVES I SICÍLIA

El Vicepresident i la Direcció van 
assistir el dia 22 de desembre de 
2011 a la Recepció que, com cada 
any i amb motiu de les Festes de 
Nadal, organitza el Arquebisbe 
d’Urgell i Copríncep d’Andorra, 
Joan Enric Vives i Sicília, i en què 
el Copríncep d’Andorra va fer ba-
lanç de l’any 2011.

REUNIÓ DEL CON-
SELL D’ADMINISTRACIÓ 
“D’ANDORRA DESENVOLUPA-
MENT I INVERSIÓ” (ADI)

El 9 de gener de 2012 el President 
assisteix a la reunió del Consell 
d’Administració “d’Andorra Des-
envolupament i Inversió” (ADI), que 
sota la presidència del Ministre 
d’Economia, Jordi Alcobé, va tenir 
lloc a l’edifici del Prat del Rull.

FOMENT DEL TREBALL
NACIONAL

El 10 de gener de 2012 la Direc-
ció i la secretària de la CEA, van 
visitar les oficines de Foment del 
Treball Nacional a Barcelona, per 
tal de conèixer el funcionament i 
l’organització d’aquesta entitat.

CONFERÈNCIA: 
“L’ARBITRATGE: EINA DE 

SOLUCIÓ DE CONFLICTES 
COMERCIALS I DE
PROMOCIÓ D’INVERSIONS. 
L’ARBITRATGE AL PRINCIPAT 
D’ANDORRA”

El 13 de gener el President va as-
sistir a la conferència organitzada 
conjuntament per la Cambra i el 
Col·legi d’Advocats d’Andorra, que 
sota el títol “L’Arbitratge: Eina de 
solució de conflictes comercials i de 
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promoció d’inversions. L’Arbitratge 
al Principat d’Andorra”, va tenir 
lloc a la seu de la Cambra de Co-
merç, Indústria i Serveis d’Andorra 
(CCIS). La xerrada va anar a càrrec 
de l’advocat a Barcelona, ex advo-
cat a la Cour de París, ex President 
del Consell de Col·legis d’advocats 
de la Unió Europea (CCBE) i Presi-
dent de l’Associació pel Foment de 
l’Arbitratge (AFA), Ramon Mullerat 
Balmaga.

CONFERÈNCIA: “CLAUS 
ECONÒMIQUES PER ENTEN-

DRE EL 2011 I LES
PERSPECTIVES DE FUTUR”

El President i la Direcció van as-
sistir a la conferència organitzada 
per Crèdit Andorrà, el 16 de gener 
de 2012 sota el títol “Claus Econò-
miques per entendre el 2001 i les 
perspectives de futur”, a càrrec de 
la professora d’economia a l’IESE, 
Núria Mas, i del professor de comp-
tabilitat i de control a l’IESE i titular 
de la Càtedra Crèdit Andorrà, Jo-
sep Maria Rosanas, a l’edifici Crè-
dit Centre d’Andorra la Vella.

SESSIÓ INFORMATIVA: 
“L’ENCAIX D’ANDORRA AMB 
EUROPA”
 
El Ministre d’Afers Exteriors, Gilbert 
Saboya, ofereix una sessió informa-
tiva sobre l’apropament a la Unió 
Europea, davant d’una trentena de 
socis de la CEA. Els assistents van 
poder compartir amb el ministre les 
seves inquietuds sobre les espe-
cificitats en tant que petit país, en 
l’encaix amb la Unió Europea.

COL·LOQUI: “OPORTUNITATS 
I REPTES DE L’ECONOMIA”

El dia 1 de febrer de 2012 la Direc-
ció va assistir al col·loqui “Oportu-
nitats i Reptes de l’Economia An-
dorrana”, organitzat conjuntament 
per KPMG i Expansión, i que va 
tenir lloc al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella.

“ANDORRA BRILLARÀ AMB 
LLUM PRÒPIA”

El 2 de febrer de 2012 la Direcció 
va assistir a l’acte “Andorra brillarà 
amb llum pròpia” en motiu del vist-
i-plau de la bona qualitat de la neu 
del traçat de Soldeu per a la cele-
bració de la “Copa del Món femeni-
na d’esquí alpí Grandvalira Soldeu 
2012”. L’acte, que va tenir lloc a 
la plaça de la Rotonda va aplegar 
200 persones en la convocatòria 
del patrocinador de la prova, Crèdit 
Andorrà, per celebrar el llum verd 
que va rebre la pista.

DINAR-COL·LOQUI: “LES 
CLAUS DE LA CRISI DE 
L’EURO”

El 10 de febrer de 2012 el President 
va assistir al dinar col·loqui “Les 
claus de la crisi de l’euro: escenaris 
de futur” a càrrec del Vicepresident 
de la Deusto Business School, José 
Ignacio Goirigolzarri, que organitza 
l’Empresa Famliar Andorrana (EFA), 
a l’Andorra Park Hotel d’Andorra la 
Vella.

CONFERÈNCIA:“SITUACIÓ 
ACTUAL DELS MERCATS 
FINANCERS” 

El 13 de febrer de 2012 el Pre-
sident assisteix a la conferència 
organitzada per Crèdit Andorrà 
que sota el títol “Situació actual 
dels mercats financers”, va anar 
a càrrec del Director General 
d’inversions de la societat espan-
yola de serveis financers Bestin-
ver, Francisco García Paramés. 

García Paramés, està considerat 
un dels millors gestors de ren-
da variable europea i ha rebut 
nombrosos premis en gestió que 
així ho avalen. En la conferència 
va fer una anàlisi de l’economia 
mundial, de la situació actual dels 
mercats financers i del potencial 
de revalorització dels fons de 
Crèdit Andorrà assessorats per 
Bestinver: Crediinvest Spanish 
Value, Crediinvest International 
Value i Crediinvest Big Cap Value.

REUNIÓ DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
“D’ANDORRA DESENVOLUPA-
MENT I INVERSIÓ” (ADI)

El 28 de febrer de 2012 el Presi-
dent va assistir a la reunió del Con-
sell d’Administració “d’Andorra 
Desenvolupament i Inversió” 
(ADI), que sota la presidència del 
Ministre d’Economia, Jordi Alco-
bé, va tenir lloc a l’edifici del Prat 
del Rull.

10.1.3  FEBRER 2012
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10.1.4  MARÇ 2012

RODA DE PREMSA A L’EDIFICI 
ADMINISTRATIU DE GOVERN

El President va assistir el dia 7 de 
març de 2012 a la roda de premsa, 
que en motiu de la presentació del 
“Projecte de Llei d’inversió estrange-
ra al Principat d’Andorra”, van oferir 
els Ministres d’Economia i Territo-
ri, Jordi Alcobé, i d’Afers Exteriors, 
Gilbert Saboya, i que va tenir lloc a 
l’edifici administratiu de Govern.

PRESENTACIÓ DE LA REPÚ-
BLICA D’ESLOVÀQUIA

El 12 de març de 2012 el President i 
la Direcció van assistir a la presenta-
ció que l’Ambaixador de la Repúbli-
ca d’Eslovàquia, Jan Skoda, va oferir 
a tots els empresaris d’Andorra, per 
tal d’explicar la situació econòmica 
d’Eslovàquia des del punt de vista 
de les perspectives emprenedores a 
la regió d’Europa Central. L’acte que 
va tenir lloc a la seu de la Confede-
ració Empresarial Andorra va aple-
gar una vintena d’empresaris que es 
van assabentar dels detalls sobre la 
nova política del Govern Eslovac en 
matèria d’incentius pels inversos es-
trangers i sobre el sistema d’ajudes 
regionals de l’estat eslovac. Eslo-
vàquia ofereix nous avantatges per 
a inversions directes estrangeres 
que el seu govern va adoptar en el 
marc del programa anomenat “Sin-
gapur”, tractant d’alliberar l’ambient 

empresarial a Eslovàquia per afa-
vorir les regions més afectades per 
l’atur i l’insuficient infraestructura. 
L’Ambaixador d’Eslovàquia va res-
pondre a tot tipus de preguntes so-
bre possibles implantacions de les 
empreses andorranes i fomentar in-
versions entre els dos països.

SOPAR ORGANITZAT PER 
L’AMBAIXADA DE FRANÇA

El President va assistir el 12 de 
març de 2012 al sopar que en mo-
tiu de la visita de l’Ambaixador 
de Vietnam a Andorra, Duong Chi 
Dung, va oferir l’Ambaixador de 
França, Jean-Pierre Berçot.

CONFERÈNCIA “EL MÓN
ENS MIRA” 

El President va assistir el 13 de 
març de 2012 a la conferència or-
ganitzada pel Grup Heracles que 
sota el títol “El món ens mira” va 
anar a càrrec del Director de ca-
rrera de la Copa del Món de Sol-
deu 2012, Jordi Pujol Planella, i 
que va tenir lloc a la sala d’actes 
d’Anyós Park.

RECEPCIÓ: “19È. ANIVERSARI 
DE LA CONSTITUCIÓ”

 El 14 de març de 2012 el President 
i la Direcció van assistir a la recep-
ció que en motiu del “19è. aniver-

sari de la Constitució” va oferir el 
Síndic General, Vicenç Mateu al 
vestíbul del nou edifici del Consell 
General.

DINAR-COL·LOQUI: REFOR-
MES PER A LA REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA”

El 15 de març de 2012 el Presi-
dent va assistir a la presenta-
ció de les reformes previstes pel 
Govern d’Andorra, en el marc 
d’un dinar col·loqui sota el títol 
“Reformes per a la reactivació 
econòmica” a càrrec del Ministre 
d’Economia i Territori, Jordi Alco-
bé i del Ministre d’Afers Exteriors, 
Gilbert Saboya; l’acte organitzat 
per l’Empresa Familiar Andorrana 
(EFA) va tenir lloc a l’Hotel Fènix 
d’Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIA: “EL LIDE-
RATGE EN TEMPS DIFÍCILS: 
MENYS SHOW I MÉS
RESPONSABILITAT”

El 15 de març de 2012 el Presi-
dent i la Direcció van assistir a la 
conferència que organitzada con-
juntament per Crèdit Andorrà amb 
l’escola de negocis ESADE, i sota 
el títol “El lideratge en temps di-
fícils: menys show i més respon-
sabilitat” va impartir el professor 
titular del Departament de Política 
d’Empresa d’ESADE, Carlos Lo-
sada. L’acte va tenir lloc a l’edifici 
Crèdit Centre d’Andorra la Vella.

REUNIÓ AMB FEDA

El 22 de març de 2012 el President, 
la Direcció i Josep Cairó van man-
tenir una reunió amb el Director 
General de FEDA,  Albert Moles, 
per tal de presentar-li la nova Co-
missió de Rehabilitació, Eficiència 
Energètica i Renovables de la CEA.
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REUNIÓ AMB DOPPELMAYR

El 26 de març de 2012 el President, 
el Vicepresident, la Direcció i el 
Joan Tomàs, de l’Empresa Fami-
liar Andorrana (EFA)  van mantenir 
una reunió amb el Director General 
de  l’empresa DOPPELMAYR Julien 
Croses, en la qual els va exposar la 
situació actual del projecte del te-
lefèric al Pic de Carroi.

PLE DE LA CAMBRA DE
COMERÇ, INDÚSTRIA I
SERVEIS D’ANDORRA 

El President va assistir al Ple de 
la Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis d’Andorra (CCIS) el 28 de 
març de 2012.

“II FÒRUM ESTUDIANTS
+ EMPRESA” 

La CEA va ser present en el “II 
Fòrum Estudiants + Empresa”, que 
va tenir lloc el dia 30 de març al 
Centre de Congressos d’Andorra 
la Vella organitzat pel Departament 
de Joventut del Govern d’Andorra.

NETWORKING AMB RÚSSIA

El President va assistir el 30 de 
març de 2012 al “Cafè de Net-
working” amb una Delegació de 

la Federació de Rússia, que orga-
nitzat per la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra 
(CCIS), sota el títol “Intercanvis 
econòmics i comercials Andorra/ 
Rússia. Perspectives de futur” va 
tenir lloc a l’Art Hotel d’Andorra 
la Vella. L’acte va comptar com 
a ponents amb el Cònsol hono-
rari de la Federació de Rússia al 
Principat d’Andorra, Pere Joan 
Tomàs, el 1r. Viceministre d’afers 
exteriors rus, Alexander GRUS-
HKO, i el nou Ambaixador de la 
Federació de Rússia a Andorra, 
Yuri Korshagin.

INAUGURACIÓ DEL 7È. 
CONGRÉS DE TURISME DE 
NEU I DE MUNTANYA

El President va assistir el dia 11 
d’abril de 2012 a la inauguració del 
7è. Congrés de Turisme de Neu i de 
Muntanya, que va tenir lloc al Centre 
de Congressos d’Andorra la Vella.

REUNIÓ AMB LA “FUNDACIÓ 
EMPRESA I CIÈNCIA”

El President i la Direcció es van 
reunir el 13 d’abril de 2012 amb el 
representant de la “Fundació Em-
presa i Ciència”, Pere Caba per tal 
de presentar-los l’organització i 
els projectes que des de la Funda-
ció desenvolupen.

PRESENTACIÓ: “ALGUNA 
COSA ES MOU A ANDORRA”

El 16 d’abril de 2012 el President i 
la Direcció van assistir a la presen-
tació pública de la campanya “Algu-
na cosa es mou a Andorra” a càrrec 
del Ministre de Turisme i Medi Am-
bient, Francesc Camp i el Director 
d’Andorra Turisme, Betim Budzaku; 
aquesta campanya es desenvolupa 
entre el 28 d’abril i el 31 de maig.

FUTUR MODEL DE PRO-
MOCIÓ I COMERCIALIT-
ZACIÓ D’ANDORRA A 
L’ESTRANGER

El President i la Direcció van assistir 
a la reunió en motiu de la presentació 

del futur model de promoció i comer-
cialització d’Andorra a l’estranger 
que substituirà l’estructura actual 
de les oficines de turisme a París, 
Brussel·les, Madrid i Barcelona. 
L’acte va ser presidit pel Ministre de 
Turisme i Medi Ambient, Francesc 
Camp, al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella.

REUNIÓ DELEGACIÓ 
D’AZERBAIJAN

El President i la Direcció mantenen 
una reunió amb els integrants de la 
Delegació Empresarial a Bakú (Re-
pública d’Azerbaijan), per tal de trac-
tar l’organització logística (reserves 
de vols, hotels, visats.)

CONFERÈNCIA:”EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA”

La Direcció va assistir a la conferèn-

cia que organitzada per l’empresa 
Pirineu Inspecció i Control juntament 
amb BSI Group Iberia, va tenir lloc 
a la sala de la Confederació, en res-

posta a la creixent inquietud social 
en el tema de l’Eficiència Energètica 
i sobre la Certificació de l’Eficiència 
Energètica segons ISO 50001.
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DINAR AMB JOAQUIM GAY 
DE MONTELLÀ

El President, la Direcció, la Junta 
Directiva i els Presidents de les 
associacions sòcies de la Con-
federació, van compartir un dinar 
amb el President de Foment del 
Treball Nacional, Joaquim Gay de 
Montellà i Ferrer-Vidal.

CONVENIS DE NO DOBLE 
IMPOSICIÓ

El Vicepresident de la CEA, Víctor 
Pintos i el membre de la Comis-
sió Jurídica Fiscal, Josep Sarlé, 
van assistir en representació de 
la CEA, a la reunió amb el Cap de 
Govern, Antoni Martí i el Ministre 
d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, 
així com amb representants de 
la Cambra de Comerç, Indústria 
i Serveis d’Andorra (CCIS), i de 
l’Associació de la Micro, Petita i 

Mitjana Empresa (PIME), per tal de 
tractar sobre els Convenis de no 
doble imposició i que va tenir lloc 
a l’edifici administratiu de Govern.

REUNIÓ DELEGACIÓ
EMPRESARIAL A BAKU

El President i la Direcció van 
mantenir una reunió amb els inte-
grants de la Delegació Empresarial 
que marxava a Bakú (República 
d’Azerbaijan), els dies 3, 4 i 5 de 
juny. Pocs dies després, el Presi-
dent, la Direcció i els integrants de 
la Delegació Empresarial a Bakú 
(República d’Azerbaijan) van man-
tenir una reunió amb l’Ambaixador 
d’Azerbaijan, Altai Efendiev.

PRESENTACIÓ: CAMPANYA 
DE REBAIXES

La Direcció va assistir a la pre-
sentació de la “Campanya de re-

baixes” del mes de juny que va 
fer el Ministre de Turisme i Medi 
Ambient, Francesc Camp i el Ge-
rent d’Andorra Turisme, Betim 
Budzaku; l’acte que va tenir lloc 
a l’edifici administratiu Prat del 
Rull d’Andorra la Vella, va comp-
tar amb la presència dels repre-
sentants del sector del comerç.

REUNIÓ DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
“D’ANDORRA DESENVOLU-
PAMENT I INVERSIÓ” (ADI)

El President va assistir a la reu-
nió del Consell d’Administració 
“d’Andorra Desenvolupament i 
Inversió” (ADI), que sota la presi-
dència del Ministre d’Economia, 
Jordi Alcobé, va tenir lloc a 
l’edifici del Prat del Rull

REUNIÓ AMB LA DELEGA-
CIÓ DEL GRUP AELC

El President i la Direcció, convidats 
pel ministre d’Afers Exteriors, Gilbert 
Saboya, van assistir a la reunió pre-
paratòria prèvia a la convocada pel 
dia 11 de juny amb el Grup AELC, 
per donar a conèixer la realitat del 
Principat així com les seves especifi-
citats, en el context de les converses 
que s’estan mantenint actualment 
el marc del Servei Europeu d’Acció 
Exterior de la UE (SEAE) i la Comis-
sió Europea, relatives a una integra-
ció progressiva dels petits Estats 
al Mercat Interior de la UE. Durant 
la reunió que va tenir lloc al Centre 
de Congressos d’Andorra la Vella, 
es va fer una presentació de l’Espai 
Econòmic Europeu sota el títol “Les 
Accords d’intégration dans les rela-
tions de proximité de l’Union Euro-

péenne i The day-to-day manage-
ment of the EEA Agreement and the 
role of the EFTA,  a càrrec del pro-
fessor de Dret Europeu a la Univer-
sitat de Gant (Bèlgica) i especialista 
de les relacions de la UE amb els 
països, Marc Maresceau, i del mem-
bre de la Secretaria de l’Associació 
Europea de Lliure Comerç (AELC), el 
norueg  Lars Noorgaard.  El Govern 
ha convidat una delegació del grup 
Associació Europea de Lliure Co-
merç (AELC) del Consell de la Unió 
Europea, que es desplaçarà per vi-
sitar el Principat d’Andorra del 20 
al 30 de juny de 2012, i que estarà 
formada, inicialment, per un repre-
sentant de cadascun dels 27 estats 
membres de la UE, un representant 
del SEAE, dos representants de la 
DGMARKT de la Comissió Europea 
i un representant de la Secretaria del 
Consell de la UE.

SOPAR ANUAL DE LA PIMEC

El President va assistir convidat pel 
President de la PIMEC, Jordi Gon-
zàlez, al sopar anual de l’entitat i al 
lliurament dels “Premis PIMES 2012” 
sota la presidència del President de 
la Generalitat, Artur Mas, en un acte 
que distingeix les millors iniciatives 
empresarials realitzades a Catalunya 
durant l’any 2011 i que va tenir lloc al 
Palau de Congressos de Catalunya a 
Barcelona.

CONFERÈNCIA: 
“L’ARQUITECTURA COM A 
VALOR AFEGIT”  

El President va assistir a la conferència 
que sota el títol “L’Arquitectura com a 
valor afegit”, a càrrec del prestigiós ar-
quitecte Lluís Alonso. L’acte, organit-
zat conjuntament per l’Associació de 
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Constructors d’Obra d’Andorra (ACO-
DA), l’Associació de Promotors Immo-
biliaris d’Andorra (AAAP) i el Col·legi 
Oficial d’Arquitectes d’Andorra, va te-
nir lloc el 13 de juny a la Sala d’Actes 
de MoraBanc, i va cloure amb una 
taula rodona amb la participació del 
ministre d’Ordenament Territorial, Jor-
di Alcobé.

CONFERÈNCIA: “LA SOLU-
CIÓ DELS ESTATS UNITS A 
LA CRISI FINANCERA”

La Direcció va assistir a la con-
ferència que organitzada per Crè-
dit Andorrà sota el títol “La solució 
dels Estats Units a la crisi finan-
cera”, va impartir el Vicepresident 
de GAMCO, Robert Leininger, i el 
delegat de GAMCO a l’oficina de 
Londres, Gustavo Pufano. L’acte 
va tenir lloc a l’edifici Crèdit Centre 
d’Andorra la Vella.

REUNIÓ AMB LA MINISTRA 
DE SALUT I BENESTAR

La Direcció, així com representants 
de les empreses d’assegurances 
sòcies de la CEA, van mantenir una 
reunió amb la ministra de Salut i Be-
nestar, Cristina Rodríguez, la direc-
tora del departament de Recursos 
Sanitaris, Carme Pallarés, i la direc-
tora General de la CASS, Joaquima 
Sol, per tal de tractar sobre la Llei 
d’assegurances privades, sistema 
de salut i seguretat social.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
D’ANDORRA DESENVOLU-
PAMENT I INVERSIÓ (ADI)

El President va assistir al Consell 
Administració d’Andorra Desenvolu-
pament i Inversió (ADI) amb Monitor 
Group, que sota la presidència del 
Ministre d’Economia, Jordi Alcobé, 
va tenir lloc a l’edifici del Prat del Rull.

PRESENTACIÓ: “CAMPANYA 
D’ESTIU 2012”

El President i la Direcció van assistir 
a la presentació de la nova Campan-
ya d’Estiu 2012 d’Andorra Turisme 
que va tenir lloc al Centre de Con-
gressos d’Andorra la Vella.

REUNIÓ AMB LA DELEGA-
CIÓ DEL GRUP AELC

El President i la Direcció van assistir 
a la reunió convocada pel Ministre 
d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, 
amb la delegació del grup AELC del 
Consell de la Unió Europea per tal 
d’analitzar l’apropament dels Petits 
Estats a la Unió Europea. Un grup 
d’empresaris socis de la CEA van 
participar també en la trobada.

REUNIÓ LA SALLE
UNIVERSITIES

El President, la Direcció i el President 
de la Comissió Tècnica de Forma-
ció de la CEA, Josep Manzano, van 

mantenir una reunió amb el Director 
de Relacions Corporatives de La Sa-
lle Universities, Ricard Molins, per tal 
de fer la presentació de la Universitat 
Oberta La Salle.

PREPARACIÓ PRESENTA-
CIÓ: “ANDORRA TÉ FUTUR: 
ANÀLISI I PROPOSTES PER 
A UN ACORD ESTRATÈGIC

El President i la Direcció van assis-
tir a la reunió conjunta de les tres 
entitats integrants del projecte, que 
va tenir lloc a la seu de l’Empresa 
Familiar Andorrana (EFA), per tal de 
tractar l’organització de l’acte de 
presentació de l’Andorra té Futur: 
anàlisi i propostes per a un acord es-
tratègic.

PRESENTACIÓ: “ANDORRA 
TÉ FUTUR: ANÀLISI I PRO-
POSTES PER A UN ACORD 
ESTRATÈGIC”

El President i la Direcció van assistir 
a l’acte de presentació de l’Andorra 
té Futur: anàlisi i propostes per a un 
acord estratègic, que va tenir lloc a 
la sala Auditori del Centre de Con-
gressos d’Andorra la Vella.

PRESENTACIÓ DE LA UNI-
VERSITAT OBERTA LA SALLE

La Direcció va assistir a la presenta-
ció de La Universitat Oberta La Salle 
que va tenir lloc a l’Auditori d’Ordino.

JORNADA DE TREBALL: 
“PERSPECTIVES DE
FUTUR DE L’ECONOMIA
I LA FISCALITAT AL
PRINCIPAT
D’ANDORRA”

El President va assistir a la 
jornada de treball que sota el 

títol “Perspectives de futur de 
l’economia i la fiscalitat al Prin-
cipat d’Andorra”, va organitzar 
l’Associació de Comptables del 
Principat, en col·laboració amb 
L’Associació Professional de 
Tècnics Tributaris de Catalunya 
i Balears (APttCB)

PRESENTACIÓ: “LLEI SOBRE 
L’IMPOST GENERAL
INDIRECTE (IGI)”

El President i la Direcció van assis-
tir a la presentació de la “Llei sobre 
l’Impost General Indirecte (IGI)”, a cà-
rrec de Joan Oliver Alsina i que va tenir 
lloc a la seu de la Confederació.
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PRESENTACIÓ:
“PROJECTE ACTUA”

El President va assistir, convidat pel 
Cap de Govern, Antoni Martí, a la 
presentació del “Projecte ACTUA”, 
que va tenir lloc a l’Auditori del Cen-
tre de Congressos d’Andorra la Vella.

PRESENTACIÓ: RESULTATS 
DE LA CAMPANYA DE MAIG: 
“ALGUNA COSA ES MOU A 
ANDORRA”

La Direcció va assistir a la presenta-
ció d’Andorra Turisme dels “Resul-
tats de la Campanya de maig Algu-
na cosa es mou a Andorra”, l’acte 
que va anar a càrrec del Ministre de 
Turisme, Francesc Camp, i del Ge-
rent d’Andorra Turisme va tenir lloc 
a les Sales L. Amstrong i N. Yepes 
de l’Art Hotel d’Andorra La Vella.  
Un cop acabada la presentació es 
va convocar a les Associacions de 
Comerços per valorar internament 

els resultats de les Campanyes de 
Maig i de Rebaixes, i per debatre 
sobre quines promocions serien 
més adequades per a la propera 
campanya de novembre.

SOPAR-COL·LOQUI:
“LA NIT DE L’EMPRESARIAT”

El President va assistir al sopar-
col·loqui de “La Nit de l’Empresariat”, 
cita anual i un punt de trobada entre 
autoritats i empresaris Alturgellencs 
que va tenir lloc a l’Hotel el Castell 
de Ciutat, de La Seu d’Urgell. En 
aquesta ocasió, es va comptar amb 
la presència del President de Repsol, 
Antoni Brufau Niubó, que va oferir 
una ponència al final del sopar.

FESTA NACIONAL
FRANCESA

El President va assistir a la recep-
ció que en motiu de la Festa Nacio-
nal de França ofereix l’Ambaixador 

gal a Andorra, Zaïr Kedadouche. 
L’acte va tenir lloc als jardins de 
l’Ambaixada de França i va comp-
tar amb la presència del Cap de 
Govern, Antoni Martí.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
BLANC DE L’ENERGIA

El Vicepresident i la Direcció van 
assistir a la presentació que el Mi-
nistre de Finances i Funció Públi-
ca, Jordi Cinca, va fer del “Llibre 
Blanc de l’Energia”, elaborat en 
el marc del Fòrum Energia i Fu-
tur. El document, recull la diagno-
si, les reflexions i  les propostes 
d’acció destinades a implantar un 
nou model energètic que garan-
teixi el subministrament sosteni-
ble amb uns costos compatibles 
amb el desenvolupament del país. 
La presentació va comptar amb la 
participació dels dos coordina-
dors del Fòrum, Ramon Cereza i 
Ramon Reguant.

JORNADA: “NORMA UNE 
175.001-1”

 El President va assistir a la presen-
tació de la Norma UNE 175.001-1 
sobre el Comerç Excel•lent i de la 
qualitat del servei en els petits comer-
ços, a càrrec de l’empresa andorrana 
PRINCIPAT QUALITAT I PREVENCIÓ 
i l’empresa de certificació espanyola 

APPLUS+, que va tenir lloc a la sala 
de la CEA. La norma UNE 175.001-1, 
fa referència a la qualitat del servei en 
els petits comerços (botigues, restau-
rants) sense establir requisits per als 
productes comercialitzats i fent re-
ferència a altres requisits com la qua-
litat del servei, (cortesia, credibilitat, 
capacitat de resposta, comprensió 
del client), condicions dels elements 
tangibles (instal·lacions, equips, mo-
biliari, embalatge i envasos, la docu-
mentació de compra i la qualitat del 
personal (imatge, competència, pro-
fessionalitat).

PRESENTACIÓ DE 
“L’INFORME ECONÒMIC 
2011” DE LA CCIS

El President va ser convidat pel Pre-
sident de la Cambra de Comerç, In-

dústria i Serveis d’Andorra (CCIS), 
Marc Pantebre, a la presentació de 
“L’Informe Econòmic 2011”, que va 
tenir lloc al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella.

PRESENTACIÓ: 
“L’EMPRENTA DE CARBONI”

Presentació conjunta de l’empresa 
andorrana PRINCIPAT QUALIPRE-
VEN i APPLUS+ a la sala de la CEA, 
sobre el càlcul de l’empremta de car-
boni. El càlcul de l’empremta de car-
boni és una part de l’anàlisi de cicle 
de vida d’un producte i busca siste-
matitzar les conseqüències (impac-
tes) ambientals d’obtenir un producte 
i/o servei. La referència que s’utilitza 
és la Guia PAS 2050:2008 (“Com cal-
cular l’empremta de carboni en pro-
ductes i/o serveis”), document con-
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sultiu aplicat internacionalment que 
acabarà sent substituït en un futur 
pròxim per una norma ISO.

REUNIÓ AMB 
L’AMBAIXADOR FRANCÈS

El President, la Direcció així com el 
secretari de la Junta Directiva de la 
CEA, Daniel Aristot, van mantenir una 
reunió amb l’Ambaixador de França a 
Andorra, Zaïr Kedadouche, per tal de 
presentar-li l’entitat. L’Ambaixador 
va aprofitar l’avinentesa per posar 
en coneixement dels empresaris 
del país que des de la legació gal·la 
s’està treballant en l’organització 
d’una missió empresarial.

SEMINARI: “ELS NOUS IM-
POSTOS DIRECTES A ANDO-
RRA. UNA VISIÓ PRÀCTICA”

El President i la Direcció van assistir 
al seminari que sota el títol, “Els nous 
impostos directes a Andorra. Una visió 
pràctica”, va organitzar Crèdit Andorrà 
i la consultora Strategos Business Bu-
reau, i que va tenir lloc a l’edifici Crèdit 
Centre d’Andorra la Vella.

ENQUESTA MORABANC

El President i la Direcció van mante-
nir una reunió, a petició de la cap de 
Màrqueting, Comunicació  i Qualitat 
de Morabanc, Mireia Maestre, amb 

el professor d’ESADE, Marc Vilano-
va, per tal de respondre a l’enquesta 
que, sobre l’estratègia de respon-
sabilitat social de Morabanc s’està 
duent a terme.

REUNIÓ. “ACTUA”

El President, la Direcció, el Vice-
president executiu de la Comissió 
de Relacions Internacionals i Insti-
tucionals de la CEA i membres de 
la Junta Directiva de la CEA, van 
mantenir una reunió amb el Direc-
tor General d’Andorra Desenvo-
lupament i Inversió (ADI), Carles 
Aleix, per tal d’impulsar des de la 
CEA el projecte ACTUA.

REUNIÓ DEL CON-
SELL D’ADMINISTRACIÓ 
“D’ANDORRA DESENVOLU-
PAMENT I INVERSIÓ” (ADI)

El President va assistir a la reunió del 
Consell d’Administració “d’Andorra 
Desenvolupament i Inversió” (ADI), 
que sota la presidència del Ministre 
d’Economia, Jordi Alcobé, va tenir 
lloc a l’edifici del Prat del Rull.

PRESENTACIÓ: “STREET-
VIEW A ANDORRA

El President i la Direcció van assistir 
a l’acte de llançament de “Street-
View a Andorra”, a càrrec del minis-
tre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, 
i de la directora de Polítiques Públi-
ques i Assumptes Institucionals de 
Google Espanya, Itàlia, Portugal, An-
dorra i Grècia, Bàrbara Navarro.

REUNIÓ PREPARATÒRIA 
PIRINEU SOSTENIBLE

La Direcció i el President de la Co-
missió de Rehabilitació, Eficiència 

Energètica i Renovables, Josep 
Cairó, van mantenir una reunió amb 
la responsable de l’organització 
del 3r Saló Pirineu Sostenible, Me-
ritxell Duró, de l’empresa Idònia, 
per tal d’avaluar la col·laboració 
i participació de la Comissió en 
aquest esdeveniment.

PRESENTACIÓ: ”PROGRA-
MA DE CERTIFICACIÓ EN 
“COACHING EXECUTIU”

L’empresa Vàlua&Talent, va fer 
la presentació davant una tren-
tena d’empresaris andorrans 
del programa de certificació en 
“Coaching Executiu”.

REUNIÓ: “TAULA PERMA-
NENT PER A LA FORMACIÓ 
EN EL TREBALL”(TPFT)

Josep Manzano va assistir, en 
tant que membre titular repre-
sentant de la CEA, a la reunió de 
la “Taula permanent per a la for-
mació en el treball”(TPFT)”, que 
va tenir lloc a la sala núm. 3 de 

la planta baixa de l’Edifici Admi-
nistratiu de Govern.

FESTA NACIONAL 
D’ESPANYA

El President va assistir en repre-
sentació de la CEA a la recep-
ció que en motiu de la Festa Na-
cional d’Espanya, va organitzar 
l’Ambaixador d’Espanya a Ando-
rra, Albert Moreno Humet. L’acte 
va tenir lloc a l’Andorra Park Hotel 
d’Andorra la Vella.

“III JORNADA DE LA IN-
NOVACIÓ A CATALUNYA”. 
“REPTES I OPORTUNITATS – 
ESTRATÈGIA 2013. COMPE-
TITIVITAT INTERNACIONAL”

El Vicepresident executiu de la Co-
missió de Relacions Internacionals 
i Institucionals de la Confederació, 
Pere Augé, va assistir en represen-
tació de la CEA a la “III Jornada de 
la Innovació a Catalunya”. “Reptes 
i Oportunitats – Estratègia 2013. 
Competitivitat Internacional”. La 
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REUNIÓ DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ 
“D’ANDORRA DESENVOLU-
PAMENT I INVERSIÓ” (ADI)

El President va assistir a la reunió del 
Consell d’Administració “d’Andorra 
Desenvolupament i Inversió” (ADI), 
que sota la presidència del Ministre 
d’Economia, Jordi Alcobé, va tenir 
lloc a l’edifici del Prat del Rull.

3er. SALÓ PIRINEU
SOSTENIBLE

El Vicepresident, la Direcció i el Presi-
dent de la Comissió de Rehabilitació, 
Eficiència Energètica i Renovables de 
la CEA, van assistir a l’acte inaugural 
del “3er. Saló Pirineu Sostenible“, a 
càrrec del Ministre d’Economia i Te-
rritori del Govern d’Andorra, Jordi Al-
cobé, així com a la conferència inau-
gural a càrrec del Director General del 
Grup Lavola, Pere Pous, i al posterior 
dinar-coloqui.

ACTE DE CLAUSURA: PRO-
GRAMA INNOVADORS 2012

El President va assistir a l’Acte de 
Clausura del “Programa Innovadors 
2012″, organitzat per Andorra Des-
envolupament i Inversió (ADI) en el 
marc de la Iniciativa ACTUA. L’acte 
va tenir lloc al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella.

11È. FÒRUM D’EMPRESA 
FAMILIAR ANDORRANA

El President va assistir al “11è. 
Fòrum d’Empresa Familiar Andorra-
na” organitzat per l’Empresa Fami-
liar Andorrana (EFA) dins del marc 
dels convenis amb les entitats fi-
nanceres Andbank, Crèdit Andorrà i 
MoraBanc, que sota el títol “Diver-
sificació de l’economia Andorrana”, 
va tenir lloc a l’Hotel Sport Village 
Soldeu Canillo. L’acte va comp-
tar amb la Consellera Delegada de 
SIEMENS a Espanya, Rosa García, 
el President executiu de La Salle 
Business Engineering School, Ra-
mon Ollé, el President de l’Institut 
Oftalmològic Hanneken Andorra, 
Dr. Ludger Hanneken i el Director 
d’Ordino Studios,  Jordi Albà.

FESTA DEL
BEAUJOLAIS NOUVEAU

El President va assistir convidat per 
l’Ambaixador de França, Zaïr Keda-
douche, a la celebració de la Festa del 
Beaujolais Nouveau, que va tenir lloc a 
l’Ambaixada de França a Andorra.

ESMORZAR COL·LOQUI:
ELS MATINS DE L’AGÈNCIA

La Direcció va assistir a l’esmorzar-
col·loqui “Els matins de l’Agència”, 
organitzat per RSM Gassó i l’Agència 
de Notícies Andorrana, que sota el 
títol “Andorra i el futur de l’Eurozona” 
va tenir lloc a l’Andorra Park Hotel.

REUNIÓ AMB ESTADÍSTICA

El President, la Direcció i Josep 
Manzano, van mantenir una reunió 
amb el Director del Departament 
d’Estadística de Govern, Alexis 
Estopiñan, per tal de tractar la sig-
natura d’un acord de col·laboració 
entre la CEA i el Departament 
d’Estadística de Govern.

Jornada que va tenir lloc a la sala 
Auditori de la seu de “LEITAT Tech-
nological Center“ de Terrassa, va ser 
clausurada pel President de la Gene-
ralitat de Catalunya, Artur Mas.

INAUGURACIÓ CURS 
ACADÈMIC 2012-2013 

La Direcció va assistir a la inaugu-
ració del curs acadèmic 2012-2013 
i al lliurament de diplomes univer-
sitaris, que va ser presidit pel cap 
de Govern, Antoni Martí. La con-
ferència inaugural, sota el títol “La 
dimensió de les universitats i la seva 
internacionalització”, va ser impar-
tida pel rector de la Universitat de 
Vic, el Dr. Jordi Montaña.

REUNIÓ AMB EL PARTIT 
LIBERAL D’ANDORRA

El President i la Direcció, van man-
tenir una reunió amb el President i 
Secretari General del Partit Liberal 
d’Andorra, Jordi Gallardo i Ferran 
Costa, per tal de parlar sobre les 
inquietuds de l’empresariat andorrà 
que forma part de la Confederació.

LLAÇOS AMB CAMBRILS

El President, la Direcció i Jordi 
Troguet, van mantenir una reu-
nió amb l’Alcaldessa de Cam-
brils, Mercè Dalmau i el Regidor 
de Turisme, Xavier Martí, aprofi-
tant la presència de l’Ajuntament 

de Cambrils a la Fira de Turisme 
d’Andorra, per tal de promoure 
llaços comercials. En el marc de 
la trobada, la CEA assisteix al So-
par Institucional que va tenir lloc 
a l’Arthotel d’Andorra la Vella.

PRESENTACIÓ: CAMPANYA 
D’HIVERN 

El Director d’Andorra Turisme, Betim 
Budzaku, va fer la presentació als 
membres de la Comissió de Turisme 
i Comerç de la CEA, de la Campanya 
d’Hivern 2013.

10.1.11  NOVEMBRE 2012
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PRESENTACIÓ: CAMPANYA 
HIVERN 2013

La Direcció i la Presidenta de la 
Comissió de Turisme i Comerç, 
Stephi Bastús van assistir a la 
presentació, a càrrec del Ministre 
de Turisme i Medi Ambient, Fran-

cesc Camp i el Director d’Andorra 
Turisme, Betim Budzaku, de la 
campanya turística Hivern 2013, 
que va tenir lloc als cinemes Illa 
Carlemany.

15È. ANIVERSARI
DOPPELMAYR A ANDORRA

El President convidat pel Presi-
dent de Doppelmayr a Andorra, 
Ventura Espot, va assistir al còc-
tel de celebració del 15è. aniver-
sari de la presència de l’empresa 
al Principat d’Andorra.

SIGNATURA CONVENI:
CEA-CEOE

La Confederació Empresarial Ando-
rrana (CEA) i la patronal espanyo-
la CEOE, van signar el conveni de 
col·laboració per ajudar a les em-
preses espanyoles a invertir a Ando-
rra, i ajudar les nostres en el procés 
d’internacionalització.

TROBADA EMPRESARIAL: 
FOMENT DEL TREBALL
NACIONAL

El President, la Direcció, així com una 
delegació formada per una trentena 
d’empresaris andorrans van presen-
tar a Foment del Treball Nacional, el 
nou model econòmic i fiscal del país 
per facilitar la inversió de capital ex-
terior, la relació i el coneixement de 
l’activitat empresarial en els dos paï-
sos amb l’objectiu de promoure pro-
jectes internacionals i atraure capital 
exterior a Andorra, que s’ofereix com 
“plataforma d’aliances empresarials”.

PRESENTACIÓ: CLAU
PÚBLICA [PKI]

La Direcció va assist i r  a la 
presentació del  projecte que 
ha de desplegar la infraes-
tructura de Clau Públ ica [PKI] 
a l  Pr incipat d’Andorra.  L’acte 
va tenir  l loc a la sala número 3 
de la planta baixa de l ’edi f ic i 
administrat iu de Govern.

UPDATE 2012 ESPECIAL CO-

La Direcció va assistir a la sisena 
edició de l’”Update 2012 Especial 
CO-”, organitzat per Crèdit Andorrà,  
en què dos experts en comunicació, 
Alfons Cornella i Antonella Broglia 
–president i consultora, respectiva-
ment, de l’empresa Infonomia–, van 
aportar deu idees al voltant de la 
col·laboració empresarial.

REUNIÓ AMB GUARDIAN

La Direcció, Mònica Codina i el Vi-
cepresident  executiu de la Comissió 
de Relacions Internacionals i Insti-
tucionals, Pere Augé, van mantenir 
una reunió amb els representants de 
l’empresa Guardian, interessada en 
l’obertura econòmica d’Andorra.

REUNIÓ DEL CON-
SELL D’ADMINISTRACIÓ 
“D’ANDORRA DESENVOLU-
PAMENT I INVERSIÓ” (ADI)

El President va assistir a la reunió del 
Consell d’Administració d’Andorra 
Desenvolupament i Inversió” (ADI), 
que sota la presidència del Ministre 
d’Economia, Jordi Alcobé, va tenir 
lloc a l’edifici del Prat del Rull.

REUNIÓ DEL GRUP DE TRE-
BALL: “ANDORRA REGENERA”

Reunió del Grup de Treball “Ando-
rra Regenera” derivat de les reu-

nions conjuntes de la Comissió 
d’Infraestructures i de la Comissió 
de Rehabilitació, Eficiència Energèti-
ca i Renovables.

SOPAR: DELEGACIÓ PARLA-
MENTÀRIA I GOVERNAMEN-
TAL DE L’AZERBAIJAN

El President i la Direcció van assis-
tir al sopar ofert als empresaris per 
part de la delegació parlamentària 
i governamental de l’Azerbaijan al 
Park Hotel.

REUNIÓ AMB l’ARIÈGE  

El President i la Presidenta de 
l’Associació de Transportis-
tes de Mercaderies i Carburants 
d’Andorra (ATMCA), Francesca 
Barbero, van ser convidats per 
l’Ambaixador de França, Zaïr Ke-
dadouche, a la reunió i posterior di-
nar que va tenir lloc a l’Ambaixada 
de França, en motiu de la visita a 
Andorra del Préfet de l’Ariège, Sal-
vador Pérez, que va estar acom-
panyat del Secrétaire général de la 
Préfecture, Michel LABORIE, el Di-
recteur de la Direction du dévelop-
pement territorial et économique, 
des ressources humaines et des 
moyens, Jean-Claude MASSON, 
i del Président de la Chambre de 
commerce et d’industrie territoria-
le de l’Ariège, Paul Louis MAURAT, 
amb l’objectiu de presentar el pla 
hivern 2012-2013.

10.1.12  DESEMBRE  2012
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10.2 LA CEA ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

10.2.1  RODES DE PREMSA

10.2.2  PARTICIPACIÓ ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ

RODA DE PREMSA:
“ANDORRA TÉ FUTUR: 
ANÀLISI I PROPOSTES PER 
A UN ACORD ESTRATÈGIC”

El President de la CEA, Xavier Altimir, 
Imma Ribes de l’Empresa Familiar 

Andorrana (EFA), i Miquel Armengol 
de la Cambra de Comerç, Indústria 
i Serveis d’Andorra (CCIS), ofereixen 
una roda de premsa a la seu de la 
Confederació, per tal de fer la pre-
sentació als mitjans de comunicació 
de l’Andorra té Futur: anàlisi i pro-
postes per a un acord estratègic.

RODA DE PREMSA :
SIGNATURA CONVENI CEOE

El President i el Vicepresident 
executiu de la Comissió de Rela-
cions Internacionals i Institucio-

nals de la CEA, Pere Augé, van 
celebrar una roda de premsa amb 
els mitjans de comunicació, amb 
motiu de la signatura del Conveni 
de Col·laboració entre la Confe-
deración Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE) i la 
Confederació Empresarial Ando-
rrana (CEA), així com la Trobada 
Empresarial a la seu de Foment 
del Treball Nacional.

AD RÀDIO “EL MATINARI”

En la tertúlia, conduïda pel locu-
tor Xavier Mujal, el 16 de gener 
de 2012 Xavier Altimir va tractar 
diversos temes de l’actualitat 
del país.

RNA
“ARA I AQUÍ”

El 25 de gener de 2012 la mem-
bre de la Junta Directiva de la 
CEA, Mònica Codina, va ser con-
vidada al programa de RNA “Ara 
i Aquí” dirigit per Àlex Lliteras, 
on es van tractar diversos temes 
d’actualitat.

RTVA “LA CARAVANA”

El 3 de febrer de 2012 el Gerent de 
l’Associació de Constructors d’Obra 
d’Andorra (ACODA), Víctor Filloy, va 
assistir al programa de Ràdio Nacio-
nal d’Andorra “La Caravana”, per tal 
de parlar del sector de la construc-
ció, la seva situació actual i les pers-
pectives de futur.

RÀDIO VALIRA “NINGÚ ÉS 
PERFECTE”

El President Xavier Altimir,  va participar 
en el programa de Ràdio Valira “Ningú és 
Perfecte” conduit per la periodista Noemí 
Rodríguez el 13 de febrer de 2012.

RNA “ARA I AQUÍ”

El 14 de febrer de 2012 el President 
va ser convidat al programa de RNA 
“Ara i Aquí” dirigit per Àlex Lliteras, 
on es van tractar temes d’actualitat.

RTVA “LA ROTONDA” 

El President de la Comissió Tècni-
ca de Formació de la CEA,  Josep 
Manzano, el 14 de febrer de 2012 va 
participar en la tertúlia de RNA “La 
Rotonda”, conduïda per Anna Lladó.

RNA “ARA I AQUÍ”

El President de la Comissió de Reha-
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bilitació, Eficiència Energètica i Reno-
vables de la CEA, Josep Cairó, va ser 
convidat el 23 de març de 2012 al pro-
grama de RNA “Ara i Aquí” dirigit per 
Àlex Lliteras, on van parlar dels temes 
que s’impulsaran des de la Comissió.

“VOX POPULI” DE RÀDIO 
NACIONAL D’ANDORRA

El President va assistir al progra-
ma “Vox Populi” de Ràdio Nacio-
nal d’Andorra conduit per la pe-
riodista Meritxell Martínez, on van 
tractar temes d’actualitat el 26 de 
març de 2012.

DIARI D’ANDORRA

El dia 10 d’abril de 2012 el mem-
bre de la Comissió Laboral i Social 
de la CEA, Josep Manzano, va ser 
entrevistat per Gabriel Pérez del 
Diari d’Andorra.

RNA “LA CARAVANA”

El President de l’Associació de 
Promotors Immobiliaris d’Andorra 
(APIA), Jordi Galobardas, va assis-
tir l’11 d’abril de 2012 al progra-
ma de Ràdio Nacional d’Andorra 
“La Caravana”.

COPE ANDORRA 

El President va ser entrevistat 
el mes de maig per Gabriel Fer-
nàndez sobre diversos temes de 
l’actualitat del país.

RNA “ARA I AQUÍ” 

El President va assistir al maig al 
programa de RNA “Ara i Aquí” pre-

sentat per Àlex Lliteras, on es van 
tractar temes d’actualitat.

RNA “LA CARAVANA”

La Presidenta de l’Associació 
d’Agències de Viatge d’Andorra 
(AVA), i de la Comissió de Tu-
risme i Comerç de la CEA, Ste-
phi Bastús, va assistir durant 
el mes de maig al programa de 
Ràdio Nacional d’Andorra “La 
Caravana” per parlar sobre el 
sector del turisme.

RNA “VOX POPULI”

El President va assistir al juny al pro-
grama “Vox Populi” de Ràdio Nacio-
nal d’Andorra conduit per Meritxell 
Martínez, on es van tractar temes 
d’actualitat.

RNA “ARA I AQUÍ” 

El President va assistir al juliol al 
programa de RNA “Ara i Aquí” amb 
Àlex Lliteras, on es van tractar temes 
d’actualitat.

RÀDIO VALIRA “NINGÚ ÉS 
PERFECTE”

El President va participar en el pro-
grama de Ràdio Valira “Ningú és 
Perfecte” dirigit per la periodista 
Noemí Rodríguez.

RNA “ARA I AQUÍ”

El President de la Comissió Tèc-
nica de Formació de la CEA, 
Josep Manzano, va assistir al 
programa de RNA “Ara i Aquí” 
conduit per Àlex Lliteras per tal 

de tractar del nou Pla de Forma-
ció CEA 2012-2013.

RÀDIO VALIRA “NINGÚ ÉS 
PERFECTE”

El President va participar durant 
el mes d’octubre en el programa 
de Ràdio Valira “Ningú és Perfec-
te” conduit per la periodista Noemí 
Rodríguez.

PERIÒDIC D’ANDORRA

El President va ser entrevistat per 
Gloria Gurdó, del Periòdic d’Andorra. 
L’entrevista va ser publicada el 31 
d’octubre de 2012.

Veure ANNEX 10 pàgina 106

RNA “LA ROTONDA”

El President, i els membres de 
la CEA, Pere Montes de Oca i 
Martí Rafel, van assistir a la ter-
túlia de RNA “La Rotonda”, con-
duïda per Rosa Albert, on van 
parlar de la situació del mercat 
laboral.

COPE ANDORRA

El President va assistir al programa 
“Parlem-ne” de Cope-AD Ràdio, 
conduit per Gabriel Fernàndez.
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10.2.3 RELACIONS AMB ELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

REUNIÓ
DIARI D’ANDORRA

La Direcció i el President de la Co-
missió de Rehabilitació, Eficiència 
Energètica i Renovables, Josep 
Cairó, van mantenir una reunió 
amb el Director del Grup PRE-
MANDSA -Diari d’Andorra- Ignasi 
de Planell per tal de col·laborar en 
fer pedagogia al voltant de la re-
habilitació i l’eficiència energètica.

REUNIÓ
PERIÒDIC D’ANDORRA

La Direcció i el President de la Co-
missió de Rehabilitació, Eficiència 
Energètica i Renovables, Josep Pei-
ró, van mantenir una reunió amb el 
Director del Periòdic d’Andorra, Joan 
Ramon Baiges per tal de tractar amb 
el diari la forma de col·laborar ple-
gats i fer pedagogia al voltant de la 
rehabilitació i l’eficiència energètica.

REUNIÓ
DIARI BON DIA

La Direcció i el President de la 
Comissió de Rehabilitació, Efi-
ciència Energètica i Renovables, 
van mantenir una reunió amb 
Marc Segalés, Director del dia-
ri Bon Dia, per pactar la seva 
col·laboració i fer pedagogia 
al voltant de la rehabilitació i 
l’eficiència energètica.
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Comunicació
Interna11

11.1  GESTIÓ INTERNA

11.1.1  SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA CEA 

El 16 de gener, el Director de 
l’Associació de Bancs d’Andorra, 
fa arribar una carta a la CEA en la 
qual comunica la decisió de l’ABA de 
no prorrogar el patrocini que manté 
amb l’entitat:

“En resposta al seu e-mail relacio-
nat amb el Patrocini de la CEA, tal 
com li varem fer saber l’any pas-
sat, l’ABA va acordar no prorro-
gar el Patrocini previst per als cinc 
primers anys de la CEA. Aquest 
període inicial fou fixat  en cinc 
anualitats per a participar als inicis 
i consolidació de la Confederació i 
va finalitzar doncs l’any 2011.

El moment vingut, i prèvia presenta-
ció de la factura, l’ABA farà efectiu 
el pagament com a membres sobre 
la base del nombre d’assalariats 
del nostre sector.”

Davant aquesta situació, s’imposa 
una revisió del Pressupost previst 
inicialment i la recerca de nous pa-
trocinis. Des de la Junta es proposa 
avaluar la figura de col·laboradors 
(espònsors) o fins i tot contemplar 
la possibilitat de tenir patrocinadors 
amb aportacions més petites. 

Actualment, els altres dos patrocina-
dors de la CEA, són l’EFA i l’AFPTA 
amb un import de 15.480 euros cada 

associació. Entre els assistents i, a 
la vista dels números presentats, es 
comenta que caldrà fer un esforç per 
part del sector empresarial, atès que 
s’estan esgotant els fons propis de 
l’entitat i això es deriva en un proble-
ma de tresoreria que farà necessari 
el debat sobre la continuïtat o no de 
la Patronal.Des de la Junta Directi-
va es decideix compartir i optimitzar 
recursos de les associacions amb la 
Confederació, ja que això pot revertir 
en la seva contribució com a patroci-
ni de la CEA. 

A tal efecte, la Direcció demana als 
Presidents de les diferents associa-
cions, que aportin, en cas que ho 
creguin convenient, la seva anàlisi 
de costos, així com propostes per 
optimitzar i compartir recursos.

A demanda de la Unió Hotelera es 
proposa la creació d’una comissió 
que gestioni i controli el pressupost 
de la CEA. Per tal de donar cober-
tura a aquesta demanda la Direc-
ció proposa incloure en l’ordre del 
dia de cada Junta Directiva (reunió 
mensual), un punt que contempla 
el control pressupostari de l’entitat, 
amb les dades actualitzades men-
sualment.

Veure ANNEX 11 pàgina XX
Atesa la diferència d’ingressos pre-
vistos amb els efectius arran la 

baixa del patrocini de l’ABA, durant 
l’Assemblea General del mes de juny 
s’aprova de nou el pressupost refet 
des del mes de desembre de 2011.

El President de la Unió Hotelera 
d’Andorra indica que en la darrera 
reunió de l’Assemblea de la UHA 
no es va poder tancar el pressu-
post, atès que no hi va haver un 
acord pel que fa a l’increment de 
les quotes d’afiliació a la CEA. Ate-
sa la situació econòmica actual no 
estan d’acord en que es dupliquin 
les quotes per empleat.

El President de la CEA recorda que, 
es va establir el sistema de quotes 
pel nombre de treballadors, atès 
que es va considerar el model més 
òptim i representatiu en el moment 
de creació de la CEA, i que les apor-
tacions dels patrocinadors haurien 
de representar un increment en els 
ingressos, a banda del funciona-
ment de l’entitat que hauria d’estat 
suportat pel pagament de les quotes 
dels afiliats. Actualment la situació 
no és aquesta i el que es pretén amb 
l’increment de quotes és arribar a 
l’equilibri pressupostari, atès que és 
el que va ser aprovat per assemblea. 
Cal anar posant les quotes dels afi-
liats al nivell que els hi pertoca.
Entre els assistents s’obre el debat 
que cal que la CEA tingui el pes que 
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11.1  GESTIÓ INTERNA

necessita com a representant de tots 
els sectors empresarials del país; és 
necessària la implicació de tothom. 

Si la CEA es debilita, això no aju-
darà gens al país. Cal però ava-
luar el retorn que representa es-
tar afiliat a la Confederació. Les 
associacions han de veure la CEA 

com una inversió i de la qual en 
poden treure un profit. Cal també 
una major implicació de divulga-
ció de la tasca que es desenvolu-
pa a la CEA.

Per tal de poder parlar amb 
els afiliats de la Unió Hotelera 
d’Andorra s’acorda que la Direc-

ció farà arribar una còpia de l’acta 
de l’Assemblea on es va aprovar 
el pressupost 2012 i on es va de-
cidir l’increment de les quotes; el 
President de la CEA assistirà a 
aquestes reunions amb els afiliats 
de la UHA. 

Es presen-
ta l’informe 
d’auditoria de 
comptes realit-
zat per l’empresa 
2+DOS de l’exercici 
2011, lliurant una 
còpia a cadascun 
dels  membres de 
la Junta Directi-
va. que en donen 
conformitat i es 
sotmet a examen 
i aprovació de la 
propera Assemblea 
General.

Es presenta el 
Balanç de situació, 
el compte resultats, 
i la liquidació del 
pressupost per 
l’exercici 2011. 

Tant el Balanç de 
situació com el 
Compte Resultats 
queden reflectits 
en l’informe de 
l’auditoria.

11.1.2  PRESENTACIÓ DE L’INFORME 
D’AUDITORIA, EL COMPTE DE
RESULTATS I LA LIqUIDACIÓ DE
PRESSUPOST DE L’ExERCICI 2011
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Pel que fa a la liquidació del Pressupost 2011 es transcriu a continuació:
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La Direcció comenta les partides 
més significatives al tancament del 
Pressupost del 2011, amb les es-
pecificacions següents:

- Davallada d’ingressos en la 
partida de quotes d’associacions 
(per regularització del nombre de 
treballadors).
- Increment d’ingressos pel que fa 
a les quotes dels socis individuals.
- Increment d’ingressos del lloguer de 
seu social a una associació (ANIM).

- Els cursos de formació han re-
presentat un benefici de 1.703,70 
euros. (Ingressos per inscripcions 
– costos proveïdor – dinar partici-
pants a la 1a formació).
- Increment en la despesa del 
manteniment d’informàtica.
- Pagament del projecte Andorra 
té futur i Debat econòmic 2010: 
8.942.08 euros.
- Increment respecte la despesa 
prevista d’Andorra Telecom.
- La compra de mobiliari i 

d’ordinadors representa una des-
pesa de 2.938,87 euros (amortitza-
cions), davant la despesa prevista 
de 1.000 euros en la compra 
d’ordinadors.

El President recorda que, després 
d’haver-se aprovat el Pressupost 
2012 a l’Assemblea del mes de 
desembre, en data 16 de gener 
l’ABA, decideix no prorrogar el 
patrocini el que obligarà a revisar 
el pressupost.

La Direcció informa que d’acord al 
criteri adoptat en l’Assemblea del 
mes de juny, on es va acordar ac-
ceptar la quota per treballador a 4 
euros i incrementar-la a 5 euros el 
proper any, es lliura als assistents 
dues propostes de pressupost de la 
CEA segons les opcions següents:

- Opció 1: cap increment respecte 
el 2012.
- Opció 2: incrementar un 3% la 
quota fixa i fixar en 5 euros la quo-
ta variable.

Aportacions:
- Entre d’altres assistents, la Unió 
Hotelera d’Andorra demana no in-
crementar les quotes dels associats 
i fer un exercici d’austeritat pel que 
fa al pressupost de despeses.
- El President recorda que la treso-
reria a 31/12/11 era de 32.756,18. 

Amb l’execució negativa del pressu-
post 2012, la tresoreria disminuirà i 
cal, per tant, incrementar els ingres-
sos per no exhaurir la tresoreria que 
disposa l’entitat. 
- L’increment d’ingressos ha de ve-
nir per l’afiliació de noves empreses; 
tenim un recorregut per fer amb les 
empreses d’Andorra que encara no 
estan afiliades i cal que les noves 
empreses que s’instal·lin a Andorra 
també les captem com a sòcies.
- S’acorda la creació d’un pro-
tocol d’actuació per a l’acollida 
d’aquestes noves empreses que es 
volen instal·lar a Andorra. 
- Cal revisar partides pressupos-
tàries que puguin ser derivades a 
acords d’esponsorització i així dis-
minuir la despesa.
- Des dels acords de serveis entre els 
socis de la CEA es pot treballar per 
obtenir propostes de prestació de 

serveis mancomunats entre els so-
cis que aportin un benefici a la CEA 
i que siguin serveis menys costosos 
per als socis (per exemple: revisions 
mèdiques obligatòries). La Direc-
ció treballarà juntament amb Àngel 
Mortés, President de la Comissió de 
Desenvolupament Empresarial, per 
desenvolupar aquest projecte.
- Ateses aquestes aportacions, el 
President i la Direcció faran una revi-
sió del pressupost de despeses per 
a la seva presentació a l’Assemblea 
General i, pel que fa al pressupost 
d’ingressos, s’acorda no incremen-
tar cap quota de la CEA.

La Junta acorda no aplicar cap in-
crement en els preus dels serveis i 
abonaments, per tant, les quotes i 
els preus de primes i serveis queden 
aprovats segons el quadre següent:

11.1.3  qUOTES 2013

Anàlisis Fons Propis a TANCAMENT PRESSUPOST

Fons propis a data 31/12/09 91.823,79 €

16.757.05 €

75.066.74 €

31.220,24 €

43.846,50 €Situació Fons Propis a 31/12/2011

Fons propis a 31/12/2010

Fons propis utilitzats pressupost 2010

Fons propis utilitzats pressupost 2011
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= ANY 2012

CALENDARI JUNTA DIRECTIVA 2013

Empleat Quota fixa Quota variable

15.480,00

Segons contracte

GENER DIMECRES 23

MAIG DIMECRES 29

OCTUBRE DIMECRES 16

FEBRER DIMECRES 20

NOVEMBRE DIMECRES 20

JUNY DIMECRES 19 ASSEMBLEA GENERAL

MARÇ DIMECRES 20

JULIOL DIMECRES 17

ASSEMBLEA GENERALDESEMBRE DIMECRES 18

ABRIL DIMECRES 24

SETEMBRE DIMECRES 18

S/I

S/I

4212,18Fins a 50

125,00S/ILloguer sala CEA

Patrocinadors

Esponsors

4618De 51 a 100

0,30 €/ampollaS/IAigua

2 €/CDS/ICòpies CD

41.595Més de 101

0,70 €/cafèS/ICafè

0,30 €/fotocòpiaS/IFotocòpies b/n

11.2  CALENDARI REUNIONS
JUNTA DIRECTIVA 2013
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11.2  CALENDARI REUNIONS
JUNTA DIRECTIVA 2013

11.3  CANVIS I SUBSTITUCIONS

NOVA JUNTA
DIRECTIVA ACODA

El President informa de la car-
ta rebuda per part de l’ACODA 
de composició de la seva nova 
Junta Directiva i que queda com 
segueix:

Sr. Miquel Pujal Laborda President
Sr. Josep Roca Bové Vicepresident
Sr. Josep Marticella Garcia Secretari
Sr. Augusto de Aviles Vidiella Tresorer
Sr. Carles Mariné Casals, Sr. David Montané Amador,
Sr. Enrique Ibañez Castillo, Sr. Gerard Cadena Turiella,
Sr. Gerard Llesui Babot, Sr. Jordi Babi Picolo,
Sr. Jordi Obach Guardia, Sr. Manel Campos Arauz i
Sr. Víctor Pintos Morell Vocals

NOUS PRESIDENT I
VICEPRESIDENT A l’ABA
El  19 de gener del 2012 l’Associació de 
Bancs Andorrans (ABA) va adreçar una car-
ta a la Confederació, comunicant l’elecció 
dels nous president i vicepresident.

Aquests nomenaments han recaigut 
respectivament en Joan Pau MIQUEL 
PRATS, Conseller – Director general de 
Banca Privada d’Andorra, i Fernando 
LÓPEZ CEREIJO, Director Àrea Finan-
cera i Mitjans de Mora Banc.

CANVIS EN LA COMISSIÓ TÈC-
NICA DE FORMACIÓ
La Direcció informa de la prejubilació del 
membre de la Comissió Tècnica de For-
mació, Àngel Candela, participant a pro-
posta de l’ABA. Candela deixa les seves 
obligacions professionals a Morabanc el 
20 d’abril del 2012.
La Direcció informa que tal i com es va 
acordar en la darrera Junta Directiva, 
l’ABA ha fet arribar un correu indicant 
que el substitut del Sr. Àngel Candela, 
serà el Sr. Marc Cornella Sola, respon-
sable de Gestió de Persones a Banca 
Privada d’Andorra.

Atès l’acord de la darrera Junta Direc-
tiva de demanar al Sr. Candela la seva 
continuïtat en el treball que desenvolupa 
aquesta comissió, aquesta queda com-
posada amb els membres següents: 
Manzano, Josep President
Altimir Planes, Xavier
Balletbó Àlvarez, Jordi
Cornella Sola, Marc

Rubio, Rosa
Millan, Elena
Cascalló, Esther 
Gabarre Iglesias, Sílvia

CANVIS JUNTA DIRECTIVA
Ski Andorra notifica a la CEA que Miquel 
MEDINA VILLUENDAS, ha cessat com 
a representant de Ski Andorra a la Junta 
Directiva i a l’Assemblea General.

En aquest sentit i atenent l’article 7.4 i 
l’article 26.2 dels Estatuts de la Confe-
deració Empresarial Andorrana, la Junta 
Directiva constata que Miquel MEDINA 
VILLUENDAS, ha cessat com a repre-
sentant de l’Associació Ski Andorra a 
l’Assemblea General de la CEA, inco-
rrent en la causa de cessament prevista 
en el referit l’article 26.2 dels Estatuts.

La Junta Directiva de la CEA aprofita per 
agrair en Miquel MEDINA VILLUENDAS, 
la seva col·laboració i participació en el 
desenvolupament de la Confederació 
Empresarial Andorrana.
La Junta Directiva constata i accepta 
que el nou representat de l’Associació 
Ski Andorra  en l’Assemblea General 
serà a partir d’ara Martí RAFEL HERRE-
RO, en substitució Miquel MEDINA VI-
LLUENDAS.
Martí RAFEL HERRERO ocuparà el lloc 
de Miquel MEDINA VILLUENDAS a la 
Junta Directiva.

Aquesta substitució es ratifica en 
l’Assemblea General. 
El President informa que amb data 27 

de novembre del 2012 el President de 
la Unió Hotelera d’Andorra, Alex Armen-
gol Torm demana la substitució del seu 
representant i amb càrrec de Secretari 
a la Junta Directiva, Daniel ARISTOT 
BORRÀS per Alex ARMENGOL TORM, 
i assignant com a representant suplent a 
Carles  CALVO MAYOR. 

En aplicació a l’article 25.5 dels  Esta-
tuts, la Junta Directiva acorda substituir 
Daniel ARISTOT BORRÀS, per Alex AR-
MENGOL TORM, (i com a representant 
suplent a Carles CALVO MAYOR) com 
a membre de la Junta Directiva i amb el 
càrrec de Secretari i proposar la ratifica-
ció d’aquest nomenament en la propera 
Assemblea General.

Així mateix el President informa de la 
carta de dimissió del seu càrrec com 
a vocal de la Junta Directiva, adreçada 
per Montserrat CARDELÚS MAESTRE, 
de Molines Patrimonis, al·legant proble-
mes de disponibilitat.
El President, Xavier Altimir, proposa 
substituir la vacant produïda a la Jun-
ta Directiva de Montserrat CARDELÚS 
MAESTRE, per Pere Josep AUGÉ SÀN-
CHEZ, representant de l’empresa AUGÉ 
GRUP, S.A.U. i Vicepresident Executiu 
de la Comissió de Relacions Internacio-
nals i Institucionals.
La Junta Directiva accepta la dimissió 
de Montserrat CARDELÚS MAESTRE,  
i de Daniel ARISTOT BORRÀS, agraint-
los la seva col·laboració i esperant po-
der seguir comptant amb la seva partici-
pació en les comissions de treball.
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D’acord amb l’article 12.1 Apartat b) i 
l’article 13.1 Apartat c) de la Llei quali-
ficada d’Associacions del 29-12-00, 

es notificarà per escrit al Registre 
d’Associacions aquests cessaments, 
així com, el nous nomenaments, 

sol·licitant la corresponent inscripció al 
Registre.

PASSANDORRA. S.L.
Empresa l’objecte de la qual és 
l’organització de fires, exhibicions i con-
gressos, així com el subministrament de 
personal, representada en l’Assemblea 
General per Isabel RODRIGO .
 
GASOPAS, S.A.
Empresa quin objecte és la venda de 
gasolina, representada en l’Assemblea 
General per Roc Torres Baró.
 
COMPANYIA PIERENAICA DE 
TURISME, S.L. (HERTZ AN-
DORRA)
Empresa quin objecte és el llo-
guer d’automòbils, representada en 
l’Assemblea General per Carles Gonzá-
lez Fernàndez.
 
OFI 3, S.L.U.
Empresa quin objecte és el comerç al 
detall de material i mobiliari d’oficina, llo-
guer d’equips informàtics, altres màqui-
nes i equips d’oficina, manteniment i 
reparació de màquines d’oficina, comp-
tabilitat i equips informàtics, represen-
tada en l’Assemblea General per Òscar 
Vergens Tarragó.
 
DESTIL·LERIES EL SERRAT, S.L.
Empresa l’objecte de la qual és la 
destil·lació d’alcohol, fabricació de begu-
des no alcohòliques i comerç al major de 
begudes, representada en l’Assemblea 
General per Víctor Alonso Fernández.

 
OXIGEN DISTRIBUCIONS
Empresa que es dedica a la venda al ma-
jor d’articles esportius i a la instal·lació 
de ginys mecànics, representada en 
l’Assemblea General per Òscar López.
 
FLORACIÓ PRUNERA, S.L.
Empresa dedicada a la importació, ex-
portació, venda a l’engròs i al detall, a 
la representació de productes de joieria, 
així com tots els seus complements, re-
presentada en l’Assemblea General per 
Thomas Victor Barber de Dreyer.
 
GESPRO, SLU
Empresa l’objecte de la qual és la gestió 
de projectes de construcció i l’execució 
de construccions i prestació de ser-
veis d’assessoria i assistència tècnica 
d’obres i construccions, representada 
en l’Assemblea General per Salvador 
Aldosa Cases.
 
EASEM, S.L.
Empresa dedicada a l’assessorament 
general de l’empresa a través de cur-
sets dirigits als treballadors (sense titu-
lació oficial) i amb serveis d’agència de 
publicitat, representada en l’Assemblea 
General per Lluís Rovira Donadeu.
 
BONAVENTURA RIBERAY-
GUA, S.L.
Empresa dedicada a la venda al detall 
de peces de vestir per dona, home i 

infants, i els seus accessoris, represen-
tada en l’Assemblea General per  Bona-
ventura Riberaygua Miquel.
 
INTEGRAL SERVEIS, 21, S.L.
Empresa assessora en direcció i gestió 
empresarial, realització de serveis admi-
nistratius i comptables, representada en 
l’Assemblea General pel Sr. Jordi Marti-
cella Canela.
 
S.A.E.T.D.E.
Empresa dedicada a l’explotació de 
remuntadors mecànics, i altres tipus 
de transport regular (telefèric, Funi-
cular i Cremallera, representada en 
l’Assemblea General per Joan Vilado-
mat Cortabitarte.
 
ATENCIO, SL
Empresa que es dedica a la preven-
ció de riscos laborals, representada en 
l’Assemblea General per Josep Moa i el 
Marc Filloy.
 
ANDORRA PREVENCIO MVA, SL
Empresa dedicada a la prevenció 
de riscs laborals, representada en 
l’Assemblea General per Àlex Bercia-
nos de la Torre.
 
SEGARRA I TERES, SL
Empresa dedicada a la comuni-
cació i publicitat, representada en 
l’Assemblea General per Alexandre 
Ramón Terés Ulier.

11.4  NOVES AFILIACIONS I BAIxES 

11.4.1  NOVES AFILIACIONS

D’acord amb l’article 7.3 dels Estatuts, i vist no hi ha cap associació afiliada a la CEA que representi aquests sectors 
d’activitat, dels nous socis individuals, la Junta Directiva va acordar la incorporació d’aquests 4 socis  individuals, proce-
dint a la seva notificació al Registre d’Associacions. Aquest acord es sotmet a la ratificació d’aquesta Assemblea General.
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VIA MODA, S.L.
Representada per Bonaventura 
Riberaygua Miquel, es compro-
met a pagar la quantitat de 800 
€ anuals com a espònsor de la 
Confederació Empresarial An-
dorrana (CEA), durant un termini 
de 3 anys.

ASSOCIACIÓ DE PETITS CO-
MERCIANTS D’AND. (APCA)
Representada per Joan Arderiu,  
es compromet a pagar la quanti-
tat de 1.000 € anuals com a es-
pònsor de la Confederació Em-
presarial Andorrana (CEA), durant 
el termini d’un any.

COL·LEGI D’ENGINYERS 
D’ANDORRA
Representada per Llorenç Pican-
yol Bulló, es compromet a pagar la 
quantitat de 450€ anuals (5 euros/
col·legiat) com a espònsor de la 
Confederació Empresarial Andorra-
na (CEA), durant el termini d’un any.

11.4  NOVES AFILIACIONS I BAIxES 

11.4.1.1  ESPÒNSORS

ACTA GRUP, S.L.
Empresa dedicada a les activi-
tats d’assessorament en direcció 
i gestió empresarial i treballs de 
comptabilitat, representada en 
l’Assemblea General pel seu Ad-
ministrador, Michel Buonomo, el 
motiu: cessament de l’activitat.
 
R CONSULTORS
Empresa dedicada a la consul-
toria d’empreses i representada 
en l’Assemblea General per la 
seva sòcia consultora, Montserrat 

Ronchera Santacreu, sol·licita la 
baixa voluntària com a soci in-
dividual de la Confederació, per 
afiliació a l’Associació Andorrana 
d’Agències de Publicitat.
 
HEXÈ DISTRIBUCIONS, S.L. 
(MO Complements)
Empresa quin objecte és la im-
portació, exportació, compra-
venda i distribució de tot tipus 
d’accessoris de vestir, comple-
ments, joieria i bijuteria, repre-
sentada en l’Assemblea General 

per la seva Propietària, Mònica 
Codina Tort, per cessament de 
l’activitat empresarial.
 
GAIA ENERGÈTICS, S.L
El director De Gaià Energètics, 
S.L., Pierino Puigsubirà Grosli-
mond, comunica el cessament 
de l’activitat de l’empresa i 
desestima continuar manten-
int l’afiliació a la Confederació, 
sol·licitant la baixa voluntària 
com a soci individual.

11.4.2  BAIxES

11.5  CARTA DE SERVEIS

CARTA DE SERVEIS I ACORD 
DE PATROCINI

La Direcció informa que, per tal de 
donar cobertura a acords comercials 
que puguin oferir empreses sòcies de 
la CEA a altres empreses sòcies de 
la CEA, es proposarà la signatura del 
document següent:

Veure ANNEX 11 pàgina 107

Està previst fer la publicitat d’aquests 
acords a través de la pàgina Web de 
la CEA.

Així mateix la Direcció informa que 
s’ha redactat el document d’Acord 

d’Esponsorització (figura prevista als 
Estatuts de la CEA), per tal de pre-
veure la participació a les Comissions 
de treball de la CEA d’organitzacions, 
amb una aportació econòmica pac-
tada i amb una temporalitat pactada, 
sense que siguin membres de ple 
dret de la CEA. El document conté el 
contingut següent:

Veure ANNEX 12 pàgina 110

Es demana als assistents que facin 
arribar les aportacions escaients a 
aquests documents, abans de la reu-
nió de la propera Assemblea General, 
on es proposarà la seva aprovació.
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11.7  ACTES DE LES COMISSIONS 

Els recordem que tenen a la seva disposició totes les actes de les Juntes Directives i de les diferents Co-
missions de Treball de la CEA. Actes Comissions de Treball Ordinàries:

Si és del seu interès pot participar en qualsevol de les Comissions de Treball: Laboral i Social, Jurídica 
Fiscal, Comunicació, Desenvolupament Empresarial, Comissió de Seguiment de la CASS, Comissió de Re-
habilitació, Eficiència Energètica i Renovables, Comissió Tècnica de Formació, Comissió d’Infraestructures, 
Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals i/o Comissió de Turisme i Comerç.
Restem a la seva disposició per a qualsevol complement d’informació i/o per rebre les seves inquietuds i 
suggeriments. La Direcció

• Comissió de Seguiment de la CASS: 19 
de desembre de 2011, 25 de gener, 27 
de febrer, 12 i 13 de març, 26 de març, 23 
d’abril i 21 de maig, 25 de juny, 27 d’agost, 
23 d’octubre, 23 de novembre i 13 de des-
embre de 2012.
• Comissió de Turisme i Comerç: 20 de 
desembre de 2011, 24 de gener, 19 de 
març, 26 d’abril, 27 de juny, 30 d’octubre i 
20 de novembre de 2012.
• Comissió Tècnica de Formació: 11 de 
gener de 2011, 1 i 19 de juny, 11 i 16 de 

juliol, 5 de setembre, 26 de setembre, 16 i 
31 d’octubre i 14 de novembre, 4 de des-
embre i 17 de desembre de 2012.
• Comissió Jurídica Fiscal: 2 de febrer de 
2012 i realitzada conjuntament amb la Co-
missió Laboral i Social el 9 de febrer. També 
hi va haver reunió de la comissió els dies 23 
de febrer, 11 d’abril i 12 d’octubre de 2012.
• Comissió Laboral i Social: Realitzada 
conjuntament amb la Jurídica Fiscal del dia 
9 de febrer, i en solitari els dies 23 de febrer, 
11 d’abril i 9 de juliol de 2012.

• Comissió de Comunicació: 16 de febrer, 
13 d’abril, 7 de juny i 25 d’octubre de 2012.
• Comissió de Rehabilitació, Eficiència 
Energètica i Renovables: 8 de març, 26 de 
juny, 4 de juliol i 21 de novembre de 2012.
• Comissió de Relacions Internacionals 
i Institucionals: 3 de juliol, 2 d’octubre, 22 
d’octubre i 15 de novembre de 2012.
• Comissió d’Infraestructures: 21 de no-
vembre de 2012.
• Comissió de Desenvolupament Empre-
sarial: 13 de desembre de 2012.

11.6  ALTRES

MAILING DIRECTE
La Direcció recorda el correu que ha fet 
arribar a tots els associats per tal que 
participin i ajudin en la campanya que 
s’ha dissenyat per captar més socis a 
la CEA i que es desenvolupa inicialment 
amb la tramesa de correus electrònics. 
A tal efecte indica que s’ha acordat que 
l’assumpte del mail que s’utilitzarà en 
la campanya serà “Fes que la teva veu 
s’escolti” i l’adreça remitent de correu 
electrònic serà “latevaveu@andorra.ad”, 
i demana la col·laboració de tothom per 
fer arribar dades de possibles empreses 
candidates a ser sòcies de la CEA. La 
Direcció demana suport en la campanya 
d’acció de mailing directe per tal de cap-
tar més afiliats per a l’entitat. Cal tenir el 
correu electrònic de la persona idònia per 

prendre la decisió dins de les empreses, 
enviar-li els correus que s’han dissenyat i 
poder tancar una reunió per anar-li a pre-
sentar les credencials de la CEA.

CANVI DE LA CONNEXIÓ 
ADSL A FIBRA I WIFI
La Direcció informa que ateses les pres-
tacions amb la connexió ADSL que es 
disposava fins a l’actualitat, s’ha proce-
dit al canvi de la instal·lació a fibra i ser-
vei WIFI. (Es lliura als assistents el detall 
de les prestacions noves amb compara-
ció a les que hi havia fins a ara).

SERVEIS MANCOMUNATS 
PELS SOCIS DE LA CEA
La Direcció, el President de la Comissió 
de Desenvolupament Empresarial i la 

Responsable del Departament de Segu-
retat i Salut i Selecció del grup Pyrénées, 
desenvolupen un projecte de serveis 
mancomunats per als socis de la CEA.
Amb l’objectiu de donar més serveis 
als socis i per tal de divulgar aques-
ta informació a tots els associats de 
la CEA, la Direcció crea un espai dins 
de la News Letter que es tramet cada 
setmana, on es pugui informar de les 
condicions preferencials que les em-
preses sòcies de la CEA ofereixen als 
altres associats. Així mateix, informa 
que amb la revisió de la pàgina Web 
que està previst dur a terme aquest 
any, es buscarà la proposta més idònia 
per divulgar aquesta informació.
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11.7  ACTES DE LES COMISSIONS 
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ANNEx 3

Podeu descarregar-vos el llibre a: http://www.cea.ad/cea.php?page=publicacions
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Patrocinadors


