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per sortir de 
la presentació 

prémer Esc



Benvolguts afiliats,

Amb el tancament i la corresponent redacció de la Memòria 
de l’any 2014, esperem deixar enrere una etapa plena de 
dificultats per a les nostres empreses i començar-ne una 
altra de perspectives positives i nous reptes per a les nostres 
organitzacions.

Per a tota la Junta Directiva, i per a mi mateix, és un orgull veure 
el gran volum de feina feta, que es presenta resumidament en 
aquest document. Deixeu-me fer un petit resum amb xifres: 
hem convocat 48 comissions internes de treball; assistit a un 
total de 59 actes; hem atès 47 sol·licituds de reunions amb 
empresaris, la part més important de les quals amb empresaris 
estrangers interessats en els canvis que s’han produït al nostre 
país; 34 reunions amb organismes institucionals; hem concedit 
14 entrevistes als mitjans de comunicació i hem convocat 4 rodes 

de premsa. Per finalitzar aquest petit resum, i dins del projecte 
IWAND, hem organitzat 6 trobades empresarials, de les qual 5 
fora d’Andorra.

La comunicació és la clau de l’èxit i el motiu de ser de la CEA, 
doncs el seu objectiu no és altre que el de continuar sent el 
portaveu de l’empresariat andorrà i l el defensor dels seus 
interessos.

Una gran part de la feina feta aquest 2014, tal i com detallo en 
un paràgraf anterior, està directament lligada a la comunicació: 
s’ha parlat i debatut amb institucions sobre projectes legislatius 
i polítiques públiques, refermant-nos com a interlocutor vàlid i 
respectat per part de les Administracions i altres organitzacions; 
s’ha presentat la CEA i Andorra a empresaris de l’exterior, que 
poden esdevenir futurs inversors estrangers; s’han establert 
contactes amb organitzacions empresarials d’arreu del món; 
s’han continuat nomenant ambaixadors de la CEA, en el marc 

MEMÒRIA CEA 2014      3

pREsENtAcIÓ1•



1. pREsENtAcIÓ MEMÒRIA CEA 2014      4

del projecte IWAND, que contribueixen a comunicar i presentar 
Andorra més enllà de les nostres fronteres i que permeten 
l’organització de trobades amb grups empresarials; també s’ha 
seguit treballant per consolidar la publicació de la revista Andorra 
Econòmica, de la qual ja hem publicat tres números; estem 
acabant el procés de renovació del nostre portal web que, com a 
gran novetat, a part de la seva modernització, s’acompanya de la 
creació d’un nou portal en anglès que sota la marca IWAND ha de 
permetre la millora de la comunicació a l’estranger. En la mateixa 
línia, volem incrementar la nostra presència a les xarxes socials 
perseguint la interacció amb socis, col·laboradors i totes aquelles 
persones que estiguin interessades en contactar i col·laborar amb 
nosaltres.

No puc deixar de parlar del futur de la CEA. El 2015 és un any 
d’eleccions: al Consell General, Comunals i també per a la nostra 
organització, independetment de qui encapçali la CEA, haurà 
de seguir treballant per enfortir i consolidar el rol d’interlocutor 
amb les administracions públiques i parapúbliques, el teixit 
empresarial, els sindicats i la societat en general.
Junts hem de construir el futur i deixar enrere aquests anys 

difícils que ens ha tocat viure; optimisme, il·lusió, innovació, 
interacció, cooperació i confiança són alguns dels elements que 
de ben segur ens ajudaran a aconseguir-ho.

Només em queda agrair l’esforç fet per part de tots, la Junta 
Directiva, els que participen a les Comissions, els Ambaixadors, 
els Patrocinadors i els Espònsors, l’equip executiu i a tots 
i cadascun dels membres que formen la CEA, els convido a 
continuar treballant com fins ara.

Xavier Altimir
PrEsIDENt 
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XAviEr Altimir PlAnEs  · President 

AndrEu ArmEngol PAsCuEt  · Vocal

PErE JosEP Augé sÀnChEz  · Vocal

mòniCA CodinA tort  · Vocal

Jordi gAlobArdAs Asturgó  · Vocal

rAmon olivA CusCullolA  · Vocal

mArC PintAt Forné  · Vocal

EsthEr PuigCErCós Font  · Vocal

mArtí rAFEl hErrEro  · Vocal

miquEl PuJAl lAbordA  · Vicepresident

ÀlEX ArmEngol torm  · secretari

Jordi troguEt ribEs  · tresorer

víCtor Pintos morEll  · Vicepresident

sílviA gAbArrE  · Direcció

ORGANIGRAMA
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(a partir de l’abril)



BALANÇ 
D’ActIVItAts3•

Al llarg del 2014 han estat nombrosos els projectes i els debats que s’han anat 
posant damunt la taula i als quals, com no podia ser d’altra manera, la CEA i els seus 
representants han dedicat esforços importants. Han estat moltes les reunions que han 
celebrat les diferents comissions de treball, així com la junta directiva i amb altres entitats 
i institucions. A continuació s’exposen l’informe de l’auditoria i el compte de resultats, les 
altes i les baixes de socis, el desenvolupament dels projectes IWAND i Andorra regenera.
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pREsENtAcIÓ 
DE L’INFORME DE 

L’AUDItORIA, EL cOMptE DE 
REsULtAts I LA LIQUIDAcIÓ DEL 
pREssUpOst 2013

Novament, el 2013 va estar marcat pels 
esforços realitzats per reduir el dèficit 
previst en el pressupost. Uns esforços 
que han anat en dues direccions: d’una 
banda la contenció de la despesa; i de 
l’altra l’increment d’ingressos, afavorint 
les afiliacions noves i la captació 
d’ambaixadors econòmics. 

3.1.
 

31/12/2012 % 31/12/2013 %

Quotes Membres 108.079,02 77,73% 119.528,97 79,43%

Subvencions a l'Explotació 30.960,00 22,27% 30.960,00 20,57%

INGRESSOS 139.039,02 100,00% 150.488,97 100,00%

Compres Material d'Oficina 1.637,75 1,18% 393,52 0,26%

Lloguers 26.325,36 18,93% 24.976,32 16,60%

Reparacions i Conservació 4.164,58 3,00% 2.260,11 1,50%

Serveis de Professionals Independents 15.932,80 11,46% 11.297,00 7,51%

Publicitat i Relacions Pùbliques 10.849,71 7,80% 15.296,90 10,16%

Subministraments 3.482,36 2,50% 2.957,17 1,97%

Subscripcions 864,72 0,62% 879,12 0,58%

Serveis de Neteja 1.347,12 0,97% 1.309,56 0,87%

Despeses vàries de funcionament 990,08 0,71% 315,54 0,21%

Impostos Suportats 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Despeses de Personal 76.871,07 55,29% 76.871,08 51,08%

CASS 11.146,33 8,02% 11.146,33 7,41%

Despeses Bancàries corrents 50,24 0,04% 133,89 0,09%

Altres Serveis i Despeses de Gestió 3.577,01 2,57% 3.768,92 2,50%

Dotació a les Amortitzacions 1.433,17 1,03% 1.237,80 0,82%

TOTAL DESPESES CORRENTS 158.672,30 114,12% 152.843,26 101,56%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -19.633,28 -14,12% -2.354,29 -1,56%

Ingressos Financers/Extraordinaris 0,00% 0,00%

RESULTAT FINANCER 0,00 0,00% 0,00 0,00%

RESULTAT EXERCICI -19.633,28 -14,12% -2.354,29 -1,56%

20132012
CONCEPTES

C E A
COMPTE DE RESULTATS

(a 31/12/2013)
cOMptE DE REsULtAts
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31/12/2012 % s/P 31/12/2013 % s/P

A) FONS PROPIS 24.213,22 85,47% 21.570,09 82,44%

  Romanents d'Exercicis Anteriors 43.846,50 154,78% 23.924,38 91,44%

  Resultat Exercici -19.633,28 -69,31% -2.354,29 -9,00%

B) CREDITORS A LLARG TERMINI 0,00 0,00% 0,00 0,00%

I. DEUTES AMB ENT. CRÈDITS 0,00 0,00% 0,00 0,00%
  Préstecs Bancaris 0,00 0,00% 0,00 0,00%

C) PASSIU A CURT TERMINI 4.115,48 14,53% 4.593,99 17,56%

I. PROVEÏDORS I CREDITORS 1.750,22 6,18% 2.153,73 8,23%
  Creditors per Prestació de Serveis 1.750,22 6,18% 2.153,73 8,23%

II. ALTRES DEUTES NO COMERCIALS 2.365,26 8,35% 2.440,26 9,33%
  Pagaments diferits 0,00 0,00% 75,00 0,29%

  Remuneracions Pendents de Pagament 0,00 0,00% 0,00 0,00%

  Partides Pendents d'Aplicació Passiu 0,00 0,00% 0,00 0,00%

  CASS Creditora 2.365,26 8,35% 2.365,26 9,04%

  Remuneracions Pendents de Pagament 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL PASSIU 28.328,70 100,00% 26.164,08 100,00%

PASSIU

C E A
BALANÇ DE SITUACIÓ

(a 31/12/2013)

 

31/12/2012 % s/A 31/12/2013 % s/A

A) IMMOBILITZAT 9.945,40 35,11% 8.707,60 33,28%

I. DESPESES D'ESTABLIMENT 0,00 0,00% 0,00 0,00%
  Desp.Constitució-Primer Establi(després Amort.) 0,00 0,00% 0,00 0,00%

II. IMMOB IMMATERIAL 50,00 0,18% 0,00 0,00%
  Propietat Industrial (Registre) 326,24 1,15% 326,24 1,25%

  Aplicacions Informàtiques 4.073,50 14,38% 4.073,50 15,57%

  Amortització Acumulada -4.349,74 -15,35% -4.399,74 -16,82%

III. IMMOB. MATERIAL 5.738,73 20,26% 4.550,93 17,39%
  Instal·lacions 195,62 0,69% 195,62 0,75%

  Mobiliari 7.745,76 27,34% 7.745,76 29,60%

  Equipaments per a Procesos Inforomació 15.255,06 53,85% 15.255,06 58,31%

  Altre immovilitzat 1.099,73 3,88% 1.099,73 4,20%

  Amortització Acumulada Immobilitzat Material -18.557,44 -65,51% -19.745,24 -75,47%

IV. IMMOB. FINANCERES 4.156,67 14,67% 4.156,67 15,89%
  Fiança Lloguer Despatx 4.156,67 14,67% 4.156,67 15,89%

B) ACTIU CIRCULANT 18.383,30 64,89% 17.456,48 66,72%

I. DEUTORS 3.017,00 10,65% 1.708,78 6,53%  Membres Associats 0,00 0,00% 0,00 0,00%

  Altres Deutors 3.017,00 10,65% 1.708,78 6,53%  Provisions per a Insolvències 0,00% 0,00%

II. TRESORERIA 14.623,93 51,62% 14.497,29 55,41%
  Caixa 45,66 0,16% 29,12 0,11%

  Bancs c/c (deutors) 14.578,27 51,46% 14.468,17 55,30%

III. PERIODIFICACIONS 742,37 2,62% 1.250,41 4,78%
  Despeses Anticipades 742,37 2,62% 0,00%

  Partides Pendents d'Aplicació Actiu 0,00% 1.250,41 4,78%

TOTAL ACTIU 28.328,70 100,00% 26.164,08 100,00%

ACTIU

C E A
BALANÇ DE SITUACIÓ

(a 31/12/2013)
BALANÇ DE sItUAcIÓ
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sOcIs
El balanç d’altes i baixes 

de socis és clarament positiu. El passat 
2014 s’han registrat 20 altes de socis 
individuals, 2 de socis col·lectius i 8 
baixes, el que deixa un diferencial positiu 
de 14 socis nous. Vistes aquestes xifres, 
la CEA es fixa l’objectiu de créixer en un 
mínim de 12 socis individuals nous durant 
el 2015.

cANVIs
ORGANItZAtIUs
A nivell organitzatiu, la CEA ha experi-
mentat alguns canvis i ha passat a tenir 
vuit comissions de treball, dues menys 
que l’any passat. Aquesta reducció és 
fruit de la fusió de les antigues comissions 
tècnica de Formació i Laboral i social en 
la nova comissió de recursos Humans 
i relacions Laborals, i de les antigues 
d’Infraestructures i de rehabilitació, Efi-
ciència Energètica i renovables en la nova 
comissió de rehabilitació, Eficiència Ener-
gètica i Infraestructures.

AMBAIXADORs:
• Sr. Zhang Xian: Ambaixador Cultural i Econòmic

• Sra. Fang Yuan: Ambaixadora Cultural

• Sr. Douglas Pate: Ambaixador Esportiu i Econòmic

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

• Sr. Pere López Miras: Ambaixador Econòmic

• Sr. Pere Carles: Ambaixador Econòmic

• Sr. Daniel Lafargue: Ambaixador Cultural i Econòmic

• Club Voleibol Andorra: Ambaixador Esportiu

• Sr. Josep Àlvarez Rubirola: Ambaixador Econòmic

• Sr. Jordi Gamundi Ballbé: Ambaixador Cultural i 

Econòmic

• Sra. Ma. Àngels Fernández López: Ambaixadora 

Econòmica

• Sr. Joan Polo Girona: Ambaixdor Econòmic

• Sr. Albert Llovera Massana: Ambaixador Esportiu

 IWAND
Al llarg del 2014 s’ha continuat amb el pro-
jecte de promoció internacional d’Andorra 
a través de la marca IWAND i s’han no-
menat nous ambaixadors. La idea princi-
pal del projecte és identificar persones i 
entitats que per mèrits reconeguts o per 
la seva implicació en la promoció del país 
a través de la seva activitat es puguin im-
plicar en el procés de donar a conèixer 
Andorra a nivell internacional. Per això 
es van crear els càrrecs d’ambaixadors 
meritoris -que tenen caràcter social, cul-
tural i esportiu-, ambaixadors econòmics 
-que passen a ser també patrocinadors de 
la CEA- i d’entitats col·laboradores. En el 
marc d’aquest projecte s’han organitzat 
diverses trobades empresarials, les més 
significatives de les quals es recullen en 
el capítol 14 d’aquesta memòria.

3.2.

3.3.

3.4.
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ANDORRA REGENERA
El projecte Andorra regenera ha anat agafant més i 

més forma al llarg d’aquest 2014. A la primavera es va constituir 
com a Associació, registrant-se davant el Govern, presentant els 
estatuts i la carta fundacional i altres documents, i també es va 
registrar el projecte davant d’un notari. Així mateix s’han anat de-
finint els diferents indicadors que configuraran el segell. Al febrer 
es va presentar el projecte a la reunió de Cònsols. Abans, al gener, 
també es va presentar al cap de Govern i al maig en el si del Con-
sell de Ministres. La CEA està representada dins d’aquesta asso-
ciació a través del seu president, que és vocal a la junta d’Andorra 
regenera. 

En el marc d’aquest projecte s’ha anat treballant amb diferents 
entitats i empreses parapúbliques per fer créixer el projecte. s’ha 
parlat amb l’Associació de Bancs sobre la seva implicació en el fi-
nançament del projecte; amb la Universitat d’Andorra, que treballa 
en la formació per als professionals i en la possibilitat de crear una 
càtedra regenera, per la qual cal identificar els possibles eixos de 
recerca; entre d’altres associacions i entitats.

3.5.



cOMpOsIcIÓ

BLANCH Fors, Conrad · President

ALtIMIr PLANEs, Xavier
AuGé SÀnChEZ, Pere Josep
ArDErIU soLEr, Joan
BAstús, stephi
CAsADEVALL toUsEIL, Marc
CorNELLA PLANELLs, Antoni
FERnánDEZ FLoRES, José Antonio
JuLián PuYALTo, Òscar
tErés ULIEr, Alexandre ramón
troGUEt rIBEs, Jordi
GABArrE IGLEsIAs, sílvia · Directora

La comissió de Comunicació ha seguit treballant, al costat de la de relacions Internacionals 
i Institucionals, en la revista Andorra Econòmica (de la qual han sortit dos números al 
llarg d’aquest 2014). Aquest projecte, juntament amb la renovació del web de l’entitat, ha 
centrat en bona mesura el treball d’aquesta comissió.

cOMIssIÓ DE 
cOMUNIcAcIÓ4•

MEMÒRIA CEA 2014      11
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Un dels projectes bandera de la CEA és la 

revista Andorra Econòmica, que té per ob-

jectiu donar a conèixer a l’exterior el po-

tencial econòmic empresarial d’Andorra. En 

aquest hi treballen intensament la comissió 

de Comunicació i la de relacions Institucio-

nals i Internacionals de manera conjunta. El 

2014 n’hem publicat dos números nous: un a 

la primavera, concretament es va presentar el 

dia 20 de març, i l’altre a la tardor, coincidint 

amb la 36a Fira d’Andorra la Vella. tots dos 

són bilingües (català i anglès) i se n’han editat 

3.000 i 2.000 exemplars respectivament.

La renovació del portal web ha ocupat també 

tant els membres de la comissió de Comunicació com els de la de re-

lacions Internacionals i Institucionals. L’objectiu del canvi és el d’afavorir la 

Andorra Econòmica
AE

ANDORRA SMART COUNTRY

ANDORRA SMART COUNTRY

p. 04/05

MIRACLE IN THE HEART OF THEMOUNTAINS

MIRACLE AL COR DE LES MUNTANYES

p. 14/15

REINFORCING THE ANDORRA BRAND

REFORÇAR LA MARCA D’ANDORRA

p. 28/29
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Andorra Econòmica

AE

Attracting talent: “A secure business”
Captació de talent: “Un negoci segur”

p. 04/05

New fiscal framework, more competitiveness for Andorra

Nou marc fiscal, més competitivitat per a Andorra
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Andorra in white and goldL’Andorra d’or i blanc
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interactivitat amb els usuaris i incrementar el nom-

bre d’inscripcions i associats, per això s’actualitza 

la plataforma millo-

rant-ne la usabilitat 

i la navegabilitat, 

sobretot pel que fa a 

l’adaptació a dispo-

sitius mòbils i taule-

tes. Així mateix, es 

vol reforçar la visi-

bilitat de les publi-

cacions de la CEA i 

s’aprofita per desen-

volupar una part del 

web en anglès, des-

tinada a la comuni-

cació internacional, 

que s’emmarca dins 

el projecte IWAND, 

ressaltant el procés d’obertura econòmica del país.

Finalment, en relació a la Memòria 2013, es va op-

tar per penjar-la al web i no editar-la en cap altre 

format, com ja es va fer en l’edició anterior. La pu-

blicació es va presentar el dia 

6 de març en un acte a la sala 

Consòrcia del Centre de Con-

gressos d’Andorra la Vella, en 

el qual es va comptar amb la 

conferència del senyor Dou-

glas Pate, Ambaixador Eco-

nòmic i Esportiu de la CEA, 

que va parlar d’Andorra com 

a pol d’atracció de professi-

onals, la captació de talent i 

com a plataforma de centre 

d’alt rendiment per a espor-

tistes.
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Els membres d’aquesta 
comissió han anat treballant i 
fent aportacions des d’altres 

comissions de treball, donant 
un sentit més transversal 

al desenvolupament 
empresarial.

cOMIssIÓ DE 
DEsENVOLUpAMENt 
EMpREsARIAL

5•

cOMpOsIcIÓ

Mortés PoNs, Josep Àngel
President

ALtIMIr PLANEs, Xavier
AMBrós PUJoL, Marc
ArDErIU soLEr, Joan
AuGé SÀnChEZ, Pere Josep
BArBEro CÁCErEs, Francesca
BERRuEZo RECASEnS, David
CErqUEDA CHILAUD, Cristian

CoDINA tort, Mònica
CoMEs CANAL, Josep Mª
CorNELLA PLANELLs, Antoni
GALoBArDAs AstUrGó, Jordi
GArCÍA GArCÍA, Manel
JuLián PuYALTo, Òscar
MAJorAL CoMA, ricard
MArINé CAsALs, Carles
MEJÍAs GArrotE, sandra
MoNtEs DE oCA, Pere
oLIVA CUsCULLoLA, ramón

PoNs sErrEs, Frederic
PrAt VIDAL, Jordi
PRATS MARTínEZ, Xavier
roBErt rIBEs, Josep
roCA BoVé, Josep
ToMÀS REiG, Joan

GABArrE IGLEsIAs, sílvia
Directora
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La comissió Jurídica Fiscal ha treballat 
intensament sobre el projecte de llei 

de l’Impost sobre les rendes de les 
Persones Físiques (IrPF) i el tractament 

dels residents no lucratius. Ho ha fet 
braç a braç amb la comissió de relacions 

Internacionals i Institucionals, generant 
propostes interessants per afavorir la 
permanència i l’arribada de residents 

passius. Però els membres de la comissió 
Jurídica Fiscal no s’han centrat només 

en això. Entre la feina realitzada també 
destaca el document d’aportacions als 

processos d’obertura i registre de comerç 
a Andorra.

cOMIssIÓ 
JURÍDIcA FIscAL6•

cOMpOsIcIÓ

sArLé GUIU, Josep · President

ALtIMIr PLANEs, Xavier
AMBrós PUJoL, Marc
ArDErIU soLEr, Joan
AuGé SÀnChEZ, Pere Josep
BArBEro CÁCErEs, Francesca
BARTuMEu MAZA, Enric
BAstús, stephi

BERRuEZo RECASEnS, David
CAsADEVALL toUsEIL, Marc
CoDINA tort, Mònica
GALoBArDAs AstUrGó, Jordi
GArCÍA GArCÍA, Manel
JorDI BoBEr, Eduard
JuLián PuYALTo, Òscar
KINDEr EsPINosA, Lluís
MArrAsé JUNqUErA, Carmen

oLIVA CUsCULLoLA, ramón
oLIVEr ALsINA, Joan
PRATS MARTínEZ, Xavier
PUIGCErCós FoNt, Esther
rAFEL HErrEro, Martí
ToMÀS REiG, Joan
VAL PINEño, rosa

GABArrE IGLEsIAs, sílvia 
Directora
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cOMENtARIs DE LA 
cEA AL pROJEctE 

DE LLEI DE L’IMpOst sOBRE 
LA RENDA DE LEs pERsONEs 
FÍsIQUEs (IRpF)

Aquest document és fruit de les trobades 
mantingudes amb col·lectius de residents 
passius / no lucratius, en les quals es van 
recollir les inquietuds d’aquests davant la 
nova llei de l’IrPF. La proposta que es va fer 
des de la CEA parteix de la premissa que 
aquests residents presenten, en essència, 
un perfil econòmic comú, són persones 
amb patrimonis importants i en la majoria 
de casos amb interessos econòmics 
fora d’Andorra. Generalment, les rendes 
que perceben són del capital mobiliari 
(interessos o dividends) o bé pensions de 
jubilació. Així mateix, es considera que 
aquests tenen molta facilitat per canviar 
de domicili i de país de residència, de 
la mateixa manera que el capital. Per 
això es considera apropiat atorgar-los un 
tractament diferencial. 

En aquest sentit, es planteja la possibilitat 
que els residents passius no lucratius 
puguin escollir entre tres modalitats de 
tributació: una primera de rebre el tracte de 
no residents a efectes fiscals demostrant i 
justificant degudament haver satisfet els 
corresponents impostos als països d’origen 
o de residència principal; tributar com un 
ciutadà convencional per règim general 
previst a la nova llei de l’IrPF per les rendes 

mundials; o tributar per un sistema de forfet 
sense límit temporal -però amb l’obligació 
de tributar com a mínim tres anys seguits 
per aquest règim en ser escollit-, per un 
import d’entre 3.000 i 6.000 euros que 
hauria de fixar la normativa.

La CEA opina que aquesta proposta 
permetria, a més de conservar els residents 
actuals, atreure’n de nous.

6.1.
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ApORtAcIONs DE LA 
cEA ALs pROcEssOs 

D’OBERtURA I REGIstRE DE 
cOMERÇ A ANDORRA

Veient les barreres de procediment i de 
costos en què es troben molts empresaris 
i inversors estrangers en contraposició a 
les facilitats i flexibilitat que han aportat 
internet i les noves tecnologies per crear 
empreses i oficines virtuals, els membres de 
la comissió Jurídica Fiscal han elaborat un 
document amb propostes de millora que han 
tramès al Govern a fi d’eliminar-les i afavorir 
tant el desbloqueig d’empreses del país que 
volen treballar més enllà de les fronteres 
andorranes com el desenvolupament de 
projectes d’inversió, doncs alguns d’aquests 
s’han acabat retirant per aquestes barreres 
de procediment. El document se centra en els 
elements que deriven del procés d’obertura 
de comerç, d’establiment o de local, deixant 
per a més endavant les disfuncions que 
es generen entorn dels procediments per 
obtenir els permisos de residència i treball i 
en la fiscalitat dels residents passius. 

A l’entendre de la CEA cal millorar els 
criteris legals i reglamentaris, a fi de donar 
cobertura a les oficines virtuals, que són una 
realitat gràcies als ordinadors portàtils, els 
smartphones i el núvol. En aquest sentit, 
es demana que s’introdueixi el concepte 
legal d’oficina virtual i se’n defineixin les 
condicions, deslligades de qualsevol espai 
físic. Així per exemple, quan es vulgui 
associar l’obertura d’un negoci a la creació 
d’ocupació o d’activitat econòmica, n’hi 
hauria d’haver prou amb un contracte de 
serveis amb una empresa andorrana o 
professional lliberal autoritzat i no requerir 
un espai i un empleat. també es proposa 
la incorporació de les figures de centre de 
negoci, viver d’empreses i altres fórmules 
per les quals es poden llogar despatxos per 
terminis curts de temps. 

Un altre aspecte que preocupa en l’obertura 
de comerços és el dels terminis. Per això es 
proposa l’admissió de l’obertura prèvia a 
l’autorització, condicionada a la confirmació 
de l’autorització definitiva. D’igual manera 
es demana desvincular els requeriments 
de seguretat com són extintors, portes, 
circulació, butlletí elèctric, etcètera, del 
procediment d’obertura, i fer més àgil el 
procés d’autorització, així com permetre el 
desenvolupament de tràmits en paral·lel. 
En el mateix sentit, es demana que un local 
que no ha estat donat de baixa per incidents, 
litigis, etcètera, pugui ser reobert sense 
esperar la fi dels procediments judicials o 
administratius.

6.2.



Les eleccions al Consell d’Administració 
de la Caixa Andorrana de seguretat social 

han marcat el treball de la comissió de 
seguiment de la CAss, que no ha deixat 

de defensar els interessos globals de 
l’empresariat prop de la parapública, 

sobretot en el debat del projecte de llei per 
gestionar els fons de reserva.

cOMIssIÓ DE sEGUIMENt 
DE LA cAss7•

cOMpOsIcIÓ

GrAN ForNELL, Francesc
President

ALtIMIr PLANEs, Xavier
ArDErIU soLEr, Joan
ArMENGoL PArrA, Bonaventura
ArMENGoL BosCH, Miquel Àngel
BArBEro CÁCErEs, Francesca

CABot VIDAL, Dolors
CADENA tUrIELLA, Gerard
CAsADEVALL, Marc
CoDINA tort, Mònica
GALoBArDAs AstUrGó, Jordi
GArCÍA GArCÍA, Manel
JuLián PuYALTo, Òscar
MAnZAno CASTELLBLAnqué, Josep
MEJÍAs GArrotE, sandra

MoNtANé PoNs, Josep
Mortés PoNs, Josep Àngel
MARTínEZ DíEZ, Gerard
PArrILLA VELA, Albert
PrAt VIDAL, Jordi
ZAMoRA PuiGCERCóS, Francesc

GABArrE IGLEsIAs, sílvia 
Directora
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Aquest 2014 s’han celebrat eleccions 
al Consell d’Administració de la Caixa 
Andorrana de seguretat social (CAss). 
La CEA ja fa uns quants anys que hi és 
representada i es considera important 

seguir tenint un representant que defensi 
els interessos globals de l’empresariat i 
dels treballadors per compte propi, i que 
sigui un enllaç amb la parapública. Per això 
l’entitat es va bolcar en aquesta campanya 

i va presentar una candidatura pròpia 
encapçalada pel senyor Jordi Galobardas 
Asturgó i amb el senyor Francesc Zamora 
Puigcercós com a suplent, una candidatura 
que va néixer del consens intern a la CEA.
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El senyor Galobardas va ser elegit com a 
representant del col·lectiu d’empresaris 
i treballadors per compte propi el 25 
de juny. Des d’aleshores es reuneix 
mensualment i assisteix periòdicament 
a les sessions de treball que convoca 
la CAss, reunions que es preparen 
prèviament i  conjunta amb la Comissió 
de seguiment de la CAss. Fins a aquella 
data, el representant de l’empresariat 
era el senyor Josep Montané Pons, que 
també va estar treballant amb la CEA les 
reunions del Consell d’Administració de 
la parapública i continua participant a la 
comissió.

Més enllà del seguiment de l’actualitat 
i les eleccions, la comissió ha treballat 
sobre el projecte de llei per gestionar els 
fons de reserves, defensant, com sempre, 
que abans d’augmentar les cotitzacions 
cal adoptar moltes altres mesures com 
són la racionalització de la despesa de 

la CAss a la branca general, actualitzar 
l’esperança de vida, augmentar l’edat 
de jubilació, el control de les baixes 
mèdiques, etcètera. 

D’altra banda, la CEA també ha defensat la 
necessitat de desenvolupar el reglament 
intern de funcionament del Consell 
d’Administració de la CAss.



cOMIssIÓ DE 
tURIsME I cOMERÇ8•

Els membres de la comissió de turisme 
i Comerç han treballat amb Andorra 

turisme i el Govern en la preparació de 
diferents campanyes i fent aportacions 
a projectes de llei que afecten aquests 

sectors, com poden ser el de modificació 
de la llei general de l’Allotjament turístic 

o el de la llei reguladora de la contractació 
electrònica i dels operadors que 

desenvolupen la seva activitat econòmica 
en un espai digital.

cOMpOsIcIÓ

BAstús, stephi · Presidenta

ALtIMIr PLANEs, Xavier
ArDErIU soLEr, Joan
AuGé SÀnChEZ, Pere Josep
AZuRMEnDi, Andoni
CABot VIDAL, Dolors
CALVo MAYoR, Carles
CASSAnY GiMié D’ARnAuD, robert
CoDINA tort, Mònica

CoMEs CANAL, Josep Mª
CorNELLA PLANELLs, Antoni
FERnánDEZ, Juan Jesús
FrAIssINEt, David
JuLián PuYALTo, Òscar
LACKNEr Cros, Valérie
MAJorAL CoMA, ricard
MARSÀ PonS, Mireia
MARTínEZ MáRquEZ, Martí
MoNtEs DE oCA, Pere

oLIVA CUsCULLoLA, ramón
PALAU PADrós, Marta
PRAT ESCAYoLA, Joan
PrAt VIDAL, Jordi
rAFEL HErrEro, Martí
troGUEt rIBEs, Jordi
YEBRA RoTGER, Sònia

GABArrE IGLEsIAs, sílvia 
Directora
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El Govern, sovint a través d’Andorra 
turisme, ha demanat l’opinió de la CEA en 
relació a temes que afecten els empresaris 
dels sectors turístics i comercials. Així per 
exemple, la CEA ha donat la seva opinió 
sobre les dates d’autorització d’obertura 
dels comerços fins a la mitjanit i ha fet 

algunes aportacions al desenvolupament de 
l’aplicació de mòbil Andorra Go!, demanant 
que es tingui en compte que l’aplicació 
disposi d’un filtre per categoria/marca i 
del qual se’n faci el manteniment escaient. 
Igual que en l’any anterior, Andorra turisme 
va presentar el pla de comercialització 

per al 2014 a la CEA, destacant que els 
objectius són d’augmentar la pressió a 
nivell de les campanyes online pels mercats 
de rússia, Bèlgica, Holanda i Portugal, amb 
la possibilitat d’introduir un o dos nous 
mercats i incrementar en un 3% els turistes 
i un 2% els excursionistes.
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ApREcIAcIONs cEA AL pROJEctE DE LLEI 
DE MODIFIcAcIÓ DE LA LLEI 8/2012, DEL 17 

DE MAIG, DE MODIFIcAcIÓ DE LA LLEI GENERAL DE 
L’ALLOtJAMENt tURÍstIc, DEL 30 DE JUNY DE 1998

Després d’estudiar el projecte de llei de modificació de la Llei 
d’allotjament turístic, la CEA va fer les aportacions que va considerar 
escaients. En aquest sentit, va valorar excessiva la sanció per no 
notificar davant la Policia quan un client es nega a facilitar el 
document d’identitat, doncs s’entén com una qüestió delicada 
el denunciar un client turista. Així mateix, va defensar que calia 
que la llei especifiqués durant quant de temps s’han de guardar 
les còpies dels documents d’identitat dels clients, proposant un 
termini d’un any.

cOMENtARIs cEA A L’EsBORRANY DE LA 
LLEI REGULADORA DE LA cONtRActAcIÓ 

ELEctRÒNIcA I DELs OpERADORs QUE 
DEsENVOLUpEN LA sEVA ActIVItAt EcONÒMIcA 
EN UN EspAI DIGItAL

Des de la CEA es demana que s’especifiqui que el prestador de 
serveis d’intermediació és coneixedor d’una il·licitud quan l’òrgan 
competent li comunica efectivament una resolució en aquest 
sentit. El text original de la llei deixava entendre que aquest n’era 
coneixedor quan l’òrgan competent emetia tal resolució, però sense 
una comunicació efectiva, aquest podia desconèixer realment tal 
dictamen. 

8.2.8.1.



cOMIssIÓ DE RELAcIONs 
INtERNAcIONALs I INstItUcIONALs9•

Aquesta ha estat una comissió força activa, establint 
vincles amb institucions, empreses i entitats empresarials 

d’altres països, com per exemple amb el real Instituto 
Elcano. El seguit de trobades es detallen en l’apartat 

14 d’aquesta memòria. D’altra banda, juntament amb la 
comissió de Comunicació ha seguit treballant en la revista 
Andorra Econòmica, de la qual aquest 2014 s’han publicat 
dos números nous; i també conjuntament amb la comissió 

Jurídica Fiscal ha estat al costat de col·lectius de residents 
passius no lucratius elaborant una proposta de modificació 

de la llei de l’Impost sobre la renda de les Persones 
Físiques (IrPF) més favorable.

cOMpOsIcIÓ

ALtIMIr PLANEs, Xavier · President
AuGé SÀnChEZ, Pere · Vicepresident 

executiu

AMBrós PUJoL, Marc
BALLETBó ALVAREZ, Jordi
BArBEro CÁCErEs, Francesca
BAstús, stephi
CAsADEVALL toUsEIL, Marc
CoDINA tort, Mònica
FERnánDEZ FLoRES, José Antonio

GALoBArDAs AstUrGó, Jordi
JuLián PuYALTo, Òscar
MArtICELLA CANELA, Jordi
MARTínEZ DíEZ, Gerard
Mortés PoNs, Josep Àngel
PAtE, Douglas
rAFEL HErrEro, Martí
rIBErA CAstELLÁ, Jose Luís
sArLé GUIU, Josep

GABArrE IGLEsIAs, sílvia · Directora
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Durant aquest 2014 s’han 
agrupat  les anteriors comissions 

d’Infraestructures i de rehabilitació, 
Eficiència Energètica i renovables en 
una única comissió, presidida pel sr. 
Josep Cairó. Aquesta nova comissió 

ha treballat intensament sobre el 
pla renova i en la necessitat de 

dibuixar un pla pel manteniment i la 
construcció de les infraestructures 

necessàries pel país a mig i llarg 
termini. 

cOMIssIÓ DE REhABILItAcIÓ, EFIcIèNcIA 
ENERGètIcA I INFRAEstRUctUREs10 •

cOMpOsIcIÓ

CAIró LLAUDEt, Josep · President

ALtIMIr PLANEs, Xavier
ArMENGoL BosCH, Miquel Àngel
AuGé SÀnChEZ, Pere josep
BALLETBó ÀLVAREZ, Jordi
CADENA tUrIELLA, Gerard
CALVEt ALsINA, Pere
CErqUEDA CHILAUD, Cristian
CoMEs CANAL, Josep Mª
FiLLoY FRAnCo, Víctor

iGLESiAS RoDRíGuEZ, Pau
JuLián PuYALTo, Òscar
LLoVErA MAssANA, Jordi
MArINé CAsALs, Carles
MItJANA CAMAñEs, Àlex
PArrILLA VELA, Albert
PLANEs oBIoLs, Josep Mª
PUJAL LABorDA, Miquel
RiBERAYGuA SASPLuGAS, Bra.
rICo FLor, Cristina
torrEs IGLEsIAs, Pablo

VILA BrEsCó, Josep Mª
ZAMoRA PuiGCERCóS, Francesc

GABArrE IGLEsIAs, sílvia · 
Directora
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El Pla renova ha centrat bona part 
dels esforços de la nova comissió de 
rehabilitació, Eficiència Energètica i 
Infraestructures. A més d’analitzar com 
va funcionar el pla del 2013, també es va 
celebrar que el nou s’ampliés a tot tipus 
d’edificis i s’incrementessin les aportacions 
a subvencions. Així mateix, des de la CEA 
s’ha fet un gran esforç de divulgació del pla 
renova entre els socis i les associacions 
sectorials d’empresaris com són l’AGIA o la 
Unió Hotelera, i també entre associacions 
de propietaris i altres col·lectius. 

Però el Pla renova no ho ha estat tot. 
Els membres d’aquesta comissió també 
han treballat per anar definint un pla 
d’infraestructures a mig i llarg termini. Els 
objectius són detectar, promoure i vetllar 
per infraestructures necessàries al país a 
5-10 anys vista, com poden ser, per exemple, 
una estació d’autobusos, l’heliport, un 
centre o parc logístic i de serveis del país, 
l’arribada del ferrocarril o les necessitats 
d’inversió de totes les administracions en 
la separació d’aigües, entre d’altres.

Finalment, també ha estat objecte de debat 
i treball reivindicacions del sector com és la 
lluita contra l’intrusisme, que sovint arriba 
per part de les pròpies administracions, 

doncs el canvi de la legislació de les 
transferències comunals ha derogat 
l’obligatorietat d’invertir certa quantitat en 
obra pública. 



Aquesta comissió neix de 
la fusió de les antigues 
comissions tècnica de 

Formació i Laboral i social. 
Un dels temes principals 

tractats en el si d’aquesta ha 
estat el pla de formació que 

s’ofereix des de la CEA, però 
els seus membres també han 

estat alerta de l’actualitat, 
dels programes i la legislació 

relacionats amb l’àmbit de les 
relacions laborals.

cOMIssIÓ DE REcURsOs 
hUMANs I RELAcIONs LABORALs 11•

cOMpOsIcIÓ

MAnZAno CASTELLBLAnqué, 
Josep · President

ALtIMIr PLANEs, Xavier
ArDErIU soLEr, Joan
AuGé SÀnChEZ, Pere Josep
BALLETBó ALVAREZ, Jordi
BArBEro CÁCErEs, Francesca
BAstús, stephi
CABot VIDAL, Dolors
CAnDELA CuSTARDoY, Àngel
CAsADEVALL toUsEIL, Marc
CAsALPrIM rAMoNEt, Montserrat

CErqUEDA DoNCEL, Peggy
CoDINA tort, Mònica
CoMEs CANAL, Josep Mª
CoRnELLA SoLÀ, Marc
DE AVILés VIDIELLA, Augusto
GArCÍA GArCÍA, Manel
JiMénEZ CERCADiLLo, Laly
JuLián PuYALTo, Òscar
KINDEr EsPINosA, Lluís
LoREnZo GiBERT, Miquel
MArrAsé JUNqUErA, Carmen
MEJÍAs GArrotE, sandra
MiLÀ SAMBoLA, teresa
MoNEo ArENAs, Pilar

MoNtEs DE oCA, Pere
PArrILLA VELA, Albert
PAtE, Douglas
PUIGCErCós FoNt, Esther
PUJAL LABorDA, Miquel
RuBio MAnZAno, rosa
ToMÀS REiG, Joan
troGUEt rIBEs, Jordi
UNIVErsItAt D’ANDorrA

Gabarre Iglesias, sílvia 
(Directora)
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Aquest 2014 s’han introduït algunes 
novetats en el marc de les relacions laborals. 
Els membres de la comissió de recursos 
Humans i relacions Laborals han seguit 
la implantació del programa de foment 
de l’ocupació de les zones geogràfiques 
allunyades dels principals eixos i nuclis de 
població, així com del projecte per al foment 
de l’ocupabilitat per a joves i del projecte de 
modificació de la llei de la seguretat social, 
sense oblidar el projecte de Llei qualificada 
reguladora de les mesures de conflicte 
col·lectiu.

pLA DE FORMAcIÓ DE 
LA cEA 2014-2015

Una de les conclusions a les que es va arribar 
en l’avaluació del pla de formació de la CEA 
del curs anterior era que en l’actualitat hi 
ha un excés d’oferta formativa. Així, el 2014 
s’han impartit dues formacions: Facebook 

ads per a responsables de màrqueting i 

petites empreses, que va comptar amb 14 

alumnes, i Social Media Strategy: estratègia 

de xarxes socials per marques, que va tenir 
11 alumnes. totes dues formacions van 
ser valorades positivament per part dels 
assistents. 

Un cop avaluats els cursos impartits, la 
comissió va decidir convocar un nou concurs 
per contractar les formacions del curs 2014-
2015. En aquesta ocasió, es decideix que 
siguin les pròpies empreses de formació les 
que proposin les temàtiques que poden ser 

d’interès, ja que són les que més coneixen 
les necessitats formatives.

ApREcIAcIONs DE LA 
cEA AL pROJEctE DE 

LLEI QUALIFIcADA REGULADORA 
DE LEs MEsUREs DE cONFLIctE 
cOL·LEctIU

Com no podia ser d’altra manera, la Llei 
qualificada reguladora de les mesures de 
conflicte col·lectiu ha estat motiu de debat 

11.1. 11.2.
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i treball per part de la comissió de recursos 
Humans i relacions Laborals. D’aquest 
treball en deriva el document titulat 
apreciacions de la cea al projecte de Llei 

qualificada reguladora de les mesures de 

conflicte col·lectiu, en el qual la CEA demana 
que les organitzacions sindicals cal que 
siguin representatives i que cal comptar 
les parapúbliques com a entitats públiques. 
Així mateix, va demanar que s’aclarís, en 
el marc de la llei què s’entén per “caràcter 
estrictament polític”, entre altres aportacions 
i peticions d’aclariments de caràcter tècnic.

En global, la CEA considera el contingut 
del projecte de llei correcte i ajustat a la 
legislació equiparable a nivell internacional. 
En aquest punt, la CEA valora incoherent que 
aquest text no s’acompanyi d’una reforma 
global de l’ordenament jurídic en matèria 
laboral i considera que que les actuals lleis 
en aquest àmbit (Codi de relacions Laborals 
i Llei de Llibertat sindical) no donen resposta 
a les necessitats reals del país. Per això es 
va aprofitar per reclamar màxima celeritat 
en la reforma, modernització i homologació 

internacional d’aquests textos i incloure una 
nova iniciativa legislativa que reguli l’acció 
patronal de les organitzacions empresarials, 
per completar i equilibrar així la legislació 

laboral.



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

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

REpREsENtAcIÓ 
pÚBLIcA12 •

MEMÒRIA CEA 2014      30



12. REpREsENtAcIÓ pÚBLIcA MEMÒRIA CEA 2014      31

ActIVItAts DE LA 
pREsIDèNcIA

A finals de l’any 2013, el Copríncep 
Episcopal i Arquebisbe d’Urgell, Joan 
Enric Vives, va convidar els representants 
de la CEA a la tradicional recepció que 
aquest ofereix amb motiu de les festes 
de Nadal al Palau Episcopal.

Un dels primers actes de l’any al qual 
van assistir el president i la direcció va 
ser la celebració de les Copes del Món 
FiS de SBX 2014, que es van celebrar al 
sector d’Arcalís de Vallnord.

Al cap d’uns dies, la direcció va assistir 
a la conferència el sector turístic avui, 
a càrrec dels senyors Josep Francesc 
Valls, catedràtic del departament de 
Direcció de Màrqueting d’EsADE, i 
Alain Parenteau, professor associat 
a l’EstHUA, que va organitzar Crèdit 
Andorrà a l’edifici Crèdit Centre.

també al gener va tenir lloc, al Centre 

de Congressos d’Andorra la Vella, 
la presentació del Balanç final de la 
campanya Andorra shopping Festival 
2013, a càrrec del senyor Francesc Camp, 
ministre de turisme, i del senyor Betim 
Budzaku, gerent d’Andorra turisme, a 
la qual van assistir-hi el president i la 
directora.

A finals de gener, el president va 
assistir a l’Xi Workshop d’innovació, 
que va organitzar la iniciativa Actua i 

que es va celebrar a la sala d’actes del 
Comú d’Escaldes-Engordany. L’endemà 
va assistir a l’acte organitzat per Cases 
& Lacambra titulat Planificació Fiscal 

internacional de l’empresa andorrana. 

Ja al febrer, la direcció i el president 
van assistir a la inauguració del XiV 
Congrés internacional de Viabilitat 
Hivernal. Així mateix, la direcció i la 
senyora Francesca Barbero van assistir 
al sopar de cloenda d’aquest congrés i 

12.1.
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també van participar a l’acte de cloenda.

A finals de mes, el president va assistir 
a la conferència adaptant-nos als grans 

canvis: demografia, ocupació i comerç, 
organitzada per Crèdit Andorrà i que va 
anar a càrrec del senyor Alfredo Pastor, 
professor d’Economia de l’IEsE.

Amb motiu del 21è aniversari de la 
Constitució del Principat d’Andorra, la 
direcció va assistir a la recepció oferta pel 
Consell General a la seva seu.

Al cap d’una setmana, la direcció va ser 
convidada per l’EFA a la conferència 
L’Honestedat de l’estat: No podem tenir 

un estat en permanent creixement, que va 
anar a càrrec del catedràtic d’Estructura 
Econòmica a les universitats de Màlaga i 
Autònoma de Madrid, ramon tamames.

Ja a l’abril, el president i la direcció van 
assistir a la conferència La recuperació de 

l’economia: repercussions sobre el sector 

immobiliari, que van organitzar Crèdit 

Andorrà i l’ACoDA. El president també va 
ser convidat al dinar previ amb el ponent, 
Gonzalo Bernardos, director del Màster en 
Assessoria i Consultoria Immobiliària de la 
UB. Els mateixos representants de la CEA 
van assistir a la cerimònia d’obertura del 
8è Congrés mundial de turisme de Neu i de 
Muntanya – Mountain Likers. Així mateix, 
van assistir a l’acte de cloenda, també a 
principis d’abril.

A mitjans de mes, el president i la direcció 
van assistir a una altra conferència. En 
aquest cas titulada estratègies d’èxit i 

fracàs a l’era digital, organitzada per la 

iniciativa Actua i que va ser pronunciada 
pel senyor Josep Valor, membre del consell 
de direcció d’IEsE. també van assistir, 
convidats per la Banca Privada d’Andorra, 
a la presentació de la publicació Focus 

andorra 2014 l’economia andorrana en 

el context internacional, un acte que va 
comptar amb la participació del senyor José 
Mª Gay de Liébana, acadèmic numerari 
de la reial Acadèmia de Doctors, que va 
pronunciar la conferència crisi, dèficit i 

endeutament. Desajusts en les finances 

públiques i privades a manera de lliçó.

Al cap de dos dies, la CEA va participar 
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en el IV Fòrum Estudiants + Empresa, a 
l’obertura del qual van assistir el president 
i la direcció.

Al maig, la direcció va assistir a la 
presentació pública de la campanya d’estiu 
d’Andorra turisme.

Ja al juliol, el president va assistir a la 
conferència Andorra i Unió europea: altres 

exemples d’integració econòmica regional, 
que va anar a càrrec de l’ambaixador 
de Liechtenstein a la santa seu i antic 
ambaixador a la Unió Europea, el 
Príncep Nikolaus von Liechtenstein, i de 
l’ambaixador de nova Zelanda a la unió 
Europea. La direcció també va assistir 
a l’acte Google Business View Andorra, 
organitzat per la iniciativa Actua.

Ja al setembre, la direcció i el president van 
assistir a la inauguració de la nova oficina de 
Banc sabadell d’Andorra. A finals d’aquell 
mes, el president i la senyora stephi Bastús 
van representar la CEA en la presentació 
pública de l’estudi de Potencialitat dels 

Mercats turístics Europeus que va anar a 
càrrec del ministre de turisme, el senyor 
Francesc Camp. Després, el president va 
assistir a la celebració del Dia Mundial 
del turisme, un acte organitzat per sKAL 
Internacional Andorra. sense deixar el 
turisme, a finals de mes, el president  i la 
direcció van assistir a la presentació pública 
del balanç de scalada Mater Natura 2014 
que van realitzar el ministre de turisme, el 
senyor Francesc Camp, i el gerent d’Andorra 
turisme, Betim Budzaku. El president també 
va assistir a la presentació de l’Andorra 

Convention Bureau.

Ja a l’octubre, el president va visitar la 1a 
Fira professional de tecnologia d’Andorra, 
Expotecno, que va tenir lloc al Centre 
de Congressos d’Andorra la Vella. A 
principis d’aquell mes, acompanyant per 
la presidenta de la comissió de turisme 
i Comerç, la senyora stephi Bastús, el 
president va assistir a la presentació de 
la campanya Andorra shopping Festival 
2014, que va tenir lloc al mateix Centre 
de Congressos i que va anar a càrrec dels 
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senyors Camp i Budzaku.

El president va assistir a la conferència 
Luxembourg, une économie diversifiée 

au coeur de l’europe. technologies de 

l’information et la communicacition (tic): 

un nouveau secteur-phare, que va anar 
a càrrec de l’ambaixador de Luxemburg a 
Andorra, el senyor Jean Graff. Això va ser 
a mitjans d’octubre, i a finals de mes, el 
president i la direcció van ser presents a la 
inauguració del curs acadèmic 2014-2015, 
acte que va tenir lloc a l’Auditori Claror del 
Centre Cultural i de Congressos Lauredià 
i en el qual el reconegut periodista català 
Antoni Bassas va pronunciar la conferència 
Dels estats Units a europa, el clam per 

recuperar la democràcia. 

Més endavant, la direcció va assistir a la 
presentació del balanç de la campanya 
d’estiu 2014, que va anar a càrrec del 
ministre de turisme, el senyor Francesc 
Camp, i del gerent d’Andorra turisme, 
el senyor Betim Budzaku. Així mateix, 
la direcció i el president van assistir a la 

presentació de la campanya d’hivern 2014-
2015, amb els mateixos protagonistes, 
unes setmanes després.

El president també va assistir al novembre 
a la presentació del recull documental 
andorra aeterna, un acte que va tenir lloc 
al museu Casa d’Areny-Plandolit d’ordino. 
Dies  abans, la seu de la CEA va ser l’escenari 
de la roda de premsa de presentació del 
projecte.

Al llarg del darrer trimestre de l’any, el 

president i la direcció van assistir al seminari 
el mercat interior de la Ue: elements de 

base de la Ue i les relacions amb andorra, 
que va anar a càrrec del senyor Joaquim 
Llimona Balcells, i que estava organitzat 
conjuntament pel Govern i la Universitat 
d’Andorra.

Altra vegada, a finals d’any, la direcció va 
assistir a la recepció que amb motiu de 
les festes de Nadal ofereix cada any el 
Copríncep d’Andorra i Bisbe d’Urgell, el 
senyor Joan Enric Vives.
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12.2. LA cEA ALs MItJANs 
DE cOMUNIcAcIÓ

Al febrer, el programa Ara i Aquí de 
RTVA, dirigit pel senyor Àlex Lliteras, 
va entrevistar el senyor Josep Maria 
Comes per tractar el projecte Andorra 
regenera. també es va celebrar una 
roda de premsa a la sala de la CEA per 
presentar la formació Facebook ADs 
per a responsables de màrqueting i 
petites empreses, que va anar a càrrec 
del president de la comissió tècnica de 
Formació, el senyor Josep Manzano, i el 
formador, Carles Pié.

Encara al febrer, el president va tornar 
al programa Ara i Aquí de rtVA, aquest 
cop acompanyant del president de la 
Cambra de Comerç. 

Ja al març, la direcció i el vicepresident de 
la comissió de relacions Internacionals 
i institucionals, el senyor Pere Augé, 
van parlar sobre la memòria CEA 2013 
al programa Ara i Aquí d’rtVA. I a l’abril 

el president va ser entrevistat per la 
parapública per tractar sobre la reunió 
mantinguda amb el vicepresident de 
All-Chine Federation of Industry and 
Commerce quanlian Network.

Al juliol, el president va ser entrevistat 
i va participar a la tertúlia del programa 
Ningú és perfecte de ràdio Valira que 
condueix la periodista Noemí rodríguez. 
A finals del mateix mes, el periodista de 
RTVA, Xavier Palma, també va entrevistar 
el president, igual que va fer el periodista 
Julià rodríguez del diari Bon Dia.

Després de l’estiu, el president va 
tornar al programa de rNA Ara i Aquí, 
que dirigeix el senyor Àlex Lliteras. A 
finals de setembre, el president va ser 
entrevistat per la cadena sEr en el 
programa Hora Andorra.

A finals d’any, el president va participar 
a la tertúlia del programa La rotonda 
de rNA, que dirigeix la periodista rosa 
Alberch.



Al llarg de l’any s’ha treballat al costat de diverses 
institucions i societats públiques. s’han mantingut 
diverses reunions amb membres del Govern i amb el 
propi cap de Govern, així com amb representants de 
societats públiques i dels comuns.
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REUNIÓ AMB EL cAp 
DE GOVERN

La primera trobada amb el cap de Govern va 
ser just encetat l’any. El dia 9 de gener, la 
presidència i la direcció es van reunir amb 
el cap de Govern, el senyor Antoni Martí, i 
amb el ministre de Presidència, el senyor 
Antoni riberaygua, amb qui es va parlar 
sobre l’actualitat econòmica del país. 
En aquesta, el cap  de Govern, el senyor 
Antoni Martí, va proposar preparar una 
nova trobada conjunta amb membres de 
la Cambra de Comerç, Indústria i serveis, 
l’Empresa Familiar Andorrana i la Petita i 
Mitjana Empresa per tractar obertament 
dels temes a desenvolupar.

Així, al cap d’unes setmanes es va celebrar 
aquesta trobada, en la qual també van 
participar-hi els ministres d’Economia 
i territori, el senyor Jordi Alcobé; de 
Finances i Funció Pública, el senyor Jordi 
Cinca; de Justícia i Interior, el senyor 
Xavier Espot; i d’Afers Exteriors, el senyor 
Gilbert saboya. D’aquesta reunió deriva 
la creació de dues taules de treball 
mixtes, en les que la CEA està present, 
per treballar sobre la marca Andorra i la 
seva comunicació i la coordinació entre 
els sectors públic i privat.

AMB EL GOVERN

A part de la taula de treball de la marca 
Andorra, les trobades amb membres del 
Govern per treballar altres temes s’han 
anat succeint al llarg de l’any. N’exposem 
alguns exemples.

El ministre d’Economia i territori, el senyor 
Jordi Alcobé, va demanar l’opinió de la 
CEA en el treball sobre la Llei de comerç 
electrònic i van treballar conjuntament el 
pla renova i la seva comunicació; el titular 
de Justícia i interior, el senyor Xavier 
Espot, també va escoltar les propostes 
que va tenir a bé fer la CEA sobre la Llei 
qualificada reguladora de les mesures de 
conflicte col·lectiu. 

13.1.

13.2.
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El ministre de Finances i Funció Pública, 
el senyor Jordi Cinca, juntament amb 
representants del grup parlamentari 
demòcrata, els senyors Daniel Armengol 
i Martí salvans, van escoltar les 
propostes de la CEA per millorar el text 
del reglament de l’IrPF. En aquesta 
trobada, la CEA va presentar el document 
de treball Aportacions a la Llei de l’IrPF, 
tractament dels residents no lucratius, 
(veure comissió Jurídica Fiscal), un 
document que també es va fer arribar al 
cap de Govern i als presidents dels tres 
grups parlamentaris. En una altra ocasió, 
el Govern va presentar l’esborrany de 
reglament de l’IrPF per tal de donar a 
conèixer els mecanismes d’aplicació 
pràctica d’aquest impost. 

Els ministres Alcobé i saboya van 
organitzar una reunió sobre el procés 
d’acostament d’Andorra a la Unió 
Europea (UE), en la que es va tractar 
sobre el mandat de negociació per a un 
acord d’associació i les perspectives de 
futur amb la voluntat d’iniciar un procés 

de reflexió conjunta amb els sectors 
econòmics sobre una possible integració 
al mercat interior de la UE.

El Govern també ha mantingut reunions 
per informar de primera mà dels canvis 
al web del Butlletí oficial del Principat 
d’Andorra (BoPA) i sobre la implantació 
de la certificació electrònica.

D’igual manera, la CEA va ser convidada 
pel Consell Nacional de la Discapacitat 
(Conadis) per tractar les dificultats de 
les persones amb discapacitat i debatre 
el pla de foment per a la inserció laboral 
d’aquestes. 

Per altra banda, la CEA ha seguit sent 
present i fent aportacions en el si de la taula 
permanent per a la formació en el treball. 

En relació al turisme, a part de les 
relacions amb Andorra turisme (veure 
punt 13.4 d’aquesta memòria) es va 
celebrar una reunió amb representants 
del Govern durant la qual van presentar 
la Fundació oMt.themis i es va tractar la 
possibilitat de trobar sinergies de treball 
entre la CEA i aquesta.

Finalment, al maig, la CEA va presentar al 
Consell de Ministres el projecte Andorra 
regenera.
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AMB EL cONsELL 
GENERAL

En el marc de les relacions amb el 
Consell General s’han fet arribar diversos 
documents de treball fent aportacions 
a projectes de legislació. Un exemple 
concret és el treball sobre la modificació 
de la Llei de seguretat social.

AMB ANDORRA 
tURIsME

Les relacions de la CEA, i en concret de 
la comissió de turisme i Comerç, amb 
Andorra turisme i el ministre Camp han 
estat fluïdes. s’ha treballat conjuntament 
des de la planificació d’accions conjuntes 
fins al pla de comercialització i les diferents 
campanyes promocionals engegades des 
del sector públic (Campanya de rebaixes 
d’estiu, Andorra shopping Festival, 
campanya per promoure el consum intern, 
rebaixes d’hivern, etcètera). Així mateix, 

l’Administració i Andorra turisme han 
escoltat les aportacions i les opinions de 
la CEA en relació al calendari d’obertura 
comercial fins a la mitjanit i en l’elaboració 
de l’aplicació mòbil Andorra Go!. El ministre 
de turisme també ha tingut en compte la 
CEA en el concurs internacional per a la 
possible futura realització de fonts al riu 
Valira al seu pas per la zona de la plaça de 
la rotonda, proposant que un dels jutges 
sigui representant de la CEA. 

AMB ANDORRA 
DEsENVOLUpAMENt I 
INVERsIÓ

El president, en tant que membre del 
Consell d’Administració d’Andorra 
Desenvolupament i Inversió, ha assistit 
a diverses reunions d’aquest al llarg de 
l’any.

AMB cÒNsOLs

La CEA també va tenir ocasió, al febrer, de 
presentar el projecte Andorra regenera a 
la reunió de cònsols.

13.3.

13.4. 13.5.

13.6.



Les reunions, trobades i missions empresarials més enllà de les fronteres andorranes han 
seguit una trajectòria creixent. A continuació s’assenyalen els contactes més destacats 
mantinguts per la CEA fora del país, incloent l’organització i /o assistència a determinades 
conferències relatives a altres països, que representen un primer contacte amb aquest.
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A principis de gener, la directora i el 
president van reunir-se amb l’ambaixador 
de França, el senyor Zaïr Kedadouche 
i la directora de la Cambra de Comerç, 
Indústria i serveis. trobada que va tenir 
com a eix principal l’organització de la 
Missió Econòmica de la MEDEF i CCI Paris 
a Andorra.

Més entrat el gener, representants de 
la CEA es van reunir amb el president de 

l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell 
(AEAU), el senyor Jordi Grau, i amb el 
representant de La salle de Barcelona, 
el senyor Jesús Fierro, per tractar la 
proposta de l’organització educativa 
sobre el Grau universitari d’Administració 
i direcció d’empreses tecnològiques. A 
finals del primer mes de l’any, el president, 
el senyor Pere Augé, i la direcció van 
assistir a la trobada empresarial amb 
la Cambra de Comerç de sabadell; i el 
vicepresident executiu de la Comissió de 
relacions Internacionals i Institucionals 
va representar la CEA a la Jornada sobre 
Inversió i Negocis a Andorra, acte promogut 
per s&r Estratègies Empresarials amb el 
suport del Govern i el patrocini del grup 
financer Crèdit Andorrà, que va tenir lloc 
al Casino de Madrid. Aquest esdeveniment 
va comptar amb la presència dels ministres 
Gilbert saboya i Jordi Alcobé i la ministra 
de Fomento d’Espanya, Ana Pastor.

Ja al febrer, el president i la direcció, 
conjuntament amb representants de 
la Cambra de Comerç d’Andorra i dos 

representants de l’empresariat del país van 
tractar la possibilitat d’establir un acord de 
col·laboració amb la Cambra de Comerç 
de romania. Encara a principis de febrer, 
la CEA va ser present, mitjançant el seu 
president, la direcció i el senyor Pere Augé, 
a la trobada empresarial amb l’Agrupació 
d’Industrials del Baix Vallès, que va tenir 
lloc a Mollet del Vallès. I a mitjans de mes 
el president es va reunir amb l’ambaixador 
d’Ucraïna.

Al març, el president es va desplaçar a 
Madrid per assistir al sopar d’homenatge 
al senyor Enrique V. Iglesias. Al sopar, 
que servia per reconèixer la feina feta 
per l’homenatjat al capdavant de la 
secretaria General Iberoamericana, també 
hi van assistir els Prínceps d’Astúries, la 
vicepresidenta del govern espanyol, soraya 
Sáenz de Santamaría, i els ministres 
d’Assumptes Exteriors, de Foment i 
d’Educació, Cultura i Esports. 
La direcció, acompanyada del senyor Pere 
Augé i la senyora Mònica Codina, va assistir 
a mitjans de mes a una trobada empresarial 
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al tecnocampus de Mataró. I a finals de 
març el president, la direcció, el senyor Pere 
Augé i la senyora Francesa Barbero van 
participar a la trobada empresarial amb el 
Cercle d’Economia de Lleida. El president i 
la direcció, amb el senyor Miquel Medina, 
van mantenir una reunió amb representants 
de la Cambra de Comerç dels Estats Units a 
Espanya.

Més endavant, ja al juliol, el president, la 
direcció i els senyors Víctor Filloy i Jordi Prat 
i la senyora stephi Bastús van reunir-se amb 
la directora comercial de l’oficina de Flandes 
a Barcelona. Uns dies abans la direcció 
va assistir a la recepció que l’Ambaixada 
de França va oferir amb motiu de la Fête 
Nationale du 14 juillet. 

A l’agost, el president i la direcció van 
mantneir una reunió amb la senyora Edith 
nkwocha per tractar el projecte Àfrica es 
reuneix amb Andorra. també van mantenir 
una reunió amb representants de la Mútua 
de terrassa per tractar una aplicació de 
telemedicina i assistència social.
Per encetar el nou curs, el vicepresident 

de la CEA i el senyor David Fraissinet van 
assistir a la trobada-debat que va organitzar 
l’Ambaixada de França i l’agència Ubifrance 
–d’acompanyament de les exportacions 
franceses a l’estranger- sota el títol 
Les perspectives de renforcement et de 

diversifications de la présence économique 

et commerciale française en Principauté 

d’andorre.

El 12 d’octubre, el president va assistir a la 
recepció oferta per l’Ambaixada d’Espanya 
amb motiu de la Festa Nacional d’Espanya.

A finals d’octubre, el president va assistir, 
convidat pel president de l’AEAU, el senyor 
Jordi Grau, al sopar col·loqui de La Nit 
de l’Empresariat, que va comptar amb la 

presència de la senyora Carme ruscalleda, qui 
va pronunciar una ponència al final del sopar.

Encara a l’octubre, es va tornar a treballar 
sobre el projecte Àfrica es reuneix amb 
Andorra i també per preparar la XXiV Cumbre 
Iberoamericana, que se celebrava al desembre 
a Mèxic.

Al novembre, el president i la direcció es 
van reunir amb l’ambaixador d’Espanya 
a Andorra, el senyor Manuel Montobbio. 
Uns dies després, el president va assistir, 
convidat per l’ambaixador, a la conferència 
del cicle Diàlegs Iberoamericans a Andorra, 
que sota el títol amèrica Llatina, andorra i 

la comunitat iberoamericana es va celebrar 
a l’Ambaixada d’Espanya. A finals d’aquest 
mes ja es preparava una trobada amb el real 
Instituto Elcano que s’ha de celebrar a Madrid 
a principis del 2015.

A principis de desembre, el president va viatjar 
a Barcelona per assistir a diverses reunions 
amb  empresaris.



La Cambra de Comerç, Indústria i serveis, l’Empresa Familiar Andorrana i la Petita i Mitjana 
Empresa han continuat sent organitzacions cooperadores amb la CEA. En diversos casos 
s’han organitzat actes conjunts i s’ha anat de la mà a l’hora de defensar els múltiples 
interessos comuns. 

La CEA ha mantingut també relacions amb altres entitats, i evidentment amb associacions 
sòcies, entre d’altres. 
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Les relacions amb la Cambra de Comerç, 
Indústria i serveis, així com amb 
l’Empresa Familiar Andorrana i la Petita 
i Mitjana Empresa s’han establert des 
de la complicitat a l’hora de preparar la 
reunió que es va mantenir amb el Cap de 
Govern i, a proposta seva, per abordar 
temes encallats que cal desenvolupar. Les 
quatre entitats han mantingut reunions 
preparatòries per fer front comú i aportar 
propostes conjuntes. 

De la mateixa manera s’han mantingut 
contactes per preparar diverses trobades 
empresarials a l’estranger i s’han inter-
canviat invitacions als actes organitzats 
per les respectives organitzacions. Així, el 
president i la direcció han assistit a la pre-
sentació de l’Informe Econòmic 2013 rea-
litzat per la CCIs, al 13è Fòrum d’Empresa 
Familiar Andorrana -organitzat en el marc 
dels convenis amb les entitats financeres 
Andbank, Crèdit Andorrà i MoraBanc sota 
el títol i ara, què ve?- i a la conferència 

L’Honestedat de l’estat: No podem tenir 

un estat en permanent creixement, orga-
nitzada per l’EFA i pronunciada pel senyor 
ramon tamames, catedràtic d’Infraestruc-
tura Econòmica.

La relació també ha estat estreta amb 
l’Associació de Bancs (ABA), amb qui s’ha 

treballat sobre el finançament del Pla renova. 
Igualment, s’han mantingut reunions i 
compartit preocupacions i treball amb 
altres associacions empresarials, com 
són l’Associació de transportistes de 
Mercaderies i Carburants (AtMCA) o 
l’Associació Andorrana d’Agències de 
Publicitat, de la mateixa manera que 
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amb l’Associació de Contractistes d’obra 
(ACoDA). Aquesta darrera va convidar la CEA 
a assistir a la conferència La recuperació  de 

l’economia: repercussions sobre el sector 

immobiliari, que va anar a càrrec del senyor 
Gonzalo Bernardos, director del Màster en 
Assessoria i Consultoria Immobiliària de 
la UB i autor del llibre ¿cómo invertir con 

éxito en el mercado immobiliario?.

Des de la CEA també s’ha col·laborat amb 
empreses per organitzar, per exemple, el 
t-Forum, promogut per l’ambaixadora de la 
CEA Mª Àngels Fernandez; o la presentació de 
Biosphere, una certificació de sostenibilitat 
enfocada al sector turístic i avalada per la 

UNEsCo, a càrrec de Principat qualipreven. 
també s’han mantingut múltiples reunions 
amb empresaris del país i de l’estranger per 
tal de valorar-ne la possible afiliació a la 
CEA o la col·laboració com a ambaixadors 
en el marc del projecte IWAND.

En el mateix sentit, els representants de la 
CEA s’han reunit amb empresaris joves per 
tal de potenciar el Club de Joves Empresaris 
de la CEA.
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