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Fa pocs mesos hem deixat enrere un any singular, pel fet 
de que hem tingut dues cites electorals -nacionals i co-
munals.
 
També per la CEA ha estat un any d’eleccions; el mes de 
gener varem renovar la Junta Directiva i gràcies a una cam-
panya de comunicació que possibilita la conscienciació de 
que la CEA som tots, anem poc a poc creixent en el nom-
bre d’afiliats.

Durant els darrers anys hem assistit a una davallada cons-
tant de l’economia del nostre país, pèrdua del llocs de tre-
ball, tancament d’empreses, efectes que es tradueixen en 
el descens del PIB i en conseqüència a l’empobriment de 
la nostra economia. 

Els dos governs que han conviscut en aquest període, han intentat impulsar mesures de reactivació econòmica, a les 
quals la CEA ha volgut també sumar els seus esforços. Tot i això encara queda molta feina per fer.

Durant el 2011 s’ha continuat treballant en defensa dels interessos i el futur de l’empresariat nacional:  mantenint contac-
tes i teixint lligams amb altres entitats associatives empresarials internacionals, promovent sinèrgies d’àmbit econòmic 
entre les diferents organitzacions empresarials tant del País com estrangeres i participant en el desplegament legislatiu i 
en totes aquelles reformes que repercuteixen directament o indirecta en l’activitat empresarial.

Però també hi ha tasca interna:  Des de fa temps es treballa en la promoció dels joves emprenedors andorrans a través 
del Club de Joves Empresaris, que el 2012 col·laborarà amb la organització del II Fòrum estudiants empresa que té com 
a un dels seus objectius acostar els estudiants al món empresarial. Així mateix es treballarà en l’actualització de la base 
de dades d’estudiants universitaris i treballadors a l’estranger. 

La formació és cabdal per al desenvolupament empresarial, és per això que des de fa dos anys s’ha posat en marxa un 
pla de formació que s’actualitza any rere any en funció de les demandes dels nostres associats. També hem impulsat el 
desenvolupament del Fòrum antics alumnes de la CEA.

Tot i que continuem en una situació complicada, cal ser positiu i ara més que mai unir esforços entre tots, polítics, em-
presaris, treballadors tant del sector privat com del sector públic, el nostre país té moltes possibilitats i si aglutinem els 
esforços, de ben segur que trobarem el camí per tornar al creixement que tots desitgem. 

El Govern s’ha compromès a portar propostes al Consell General per reactivar l’economia del país. En aquesta línea s’han 
fet propostes legislatives noves i se n’estan revisant d’altres, no amb l’agilitat administrativa que tots esperàvem però, això 
sí, amb l’objectiu ben clar d’activar els canvis estructurals precisos que millorin la situació econòmica a curt termini. El 
projecte de Llei d’inversió estrangera i  les negociacions iniciades per poder signar convenis per evitar la doble imposició 
són una mostra de la voluntat del Govern de buscar el mecanisme necessari, però no suficient, per iniciar una nova etapa 
en l’economia andorrana, obrint noves oportunitats de negoci i fent que el país sigui atractiu pel capital estranger. 

Hem de ser valents i confiar en les nostres possibilitats; si nosaltres no ens ho creiem difícilment s’ho podran creure els 
futurs empresaris e inversors que veuen en Andorra un País d’oportunitats.

Us puc assegurar que a títol personal i de la Junta Directiva de la CEA el compromís és total i us animo a tots els que esti-
meu aquest País i creieu en el seu futur a participar-hi activament, la CEA és una entitat que de ben segur ofereix aquesta 
possibilitat; us animo a ajudar-nos a fer-la créixer i junts participarem activament en fer possible que Andorra tingui el futur 
que es mereix.

Xavier Altimir
President de la CEA

PRESENTACIÓ01
“La CEA durant el 2011 ha continuat treballant des de diversos fronts per defensar els 
interessos i el futur de l’empresariat nacional”

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 després de les eleccions celebrades el mes de gener de 2011, la composen:

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 nou 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 Daban Alsina, Jordi
UHA

Montes de Oca, Pere
Gamma Management

Armengol Aleix, Antoni
ABA

Filloy, Víctor
ACODA

Pahe Catherine
AAVA

Buscall, Pilar
ATVA

Garcia, Manel
VALLNORD

Palou Solsona, Xavier
Unió Hotelera

Calvo, Carles
Hotansa

Hidalgo Vila, David
Grandvalira

Pla, Josep M ª
Hotel Roc Blanc

Capella, Jordi
Art Hotel

Jiménez, Laly
Grup Heracles

Ronchera Santacreu, Montse
Rconsultors

Cascalló, Esther
Mercacenter

Lorenzo, Miquel
Temporal Quality

Rubio, Rosa
Ensisa

Clua Peña, Miquel
ARGO

Marrasé, Carmen
HOTANSA

Silvestre Cahors, Josep
Ski Andorra

Codina Tort, Mònica
MO Complements

Manzano Castellblanqué, Josep
Pyrénées

Tomàs Reig, Joan
EFA

Collado, Valeriano
Unió Hotelera

Marco, Eva
NA Grup

Troguet, Jordi
ATVA

Comes Canal, Josep Mª
Pirineu Inspecció i Control

Milá, Teresa
Avança

Ubach, Mateu
NA Grup

Comissió	de	Comunicació

Blanch Fors, Conrad
President

Ski Andorra

Altimir Planes, Xavier Codina Tort, Mònica
MO Complements

Pahe, Catherine 
AAVA

Cardelús Maestre, Montse
Molines Patrimoni

Cornella Planells, Antoni
AAAP

Pintos Morell, Víctor
ACODA

Cerqueda Doncel, Peggy
Cerqueda RR.HH

Oliva Cuscullola, Ramón
Pyrénées

Ronchera Santacreu, Montse
Rconsultors

Troguet Ribes, Jordi
ATVA

Comissió	Jurídic-Fiscal

Oliver Alsina, Joan
President

Altimir Planes, Xavier Daban Alsina, Jordi
UHA

Medina Villuendas, Miquel
Ski Andorra

Armengol Aleix, Antoni
ABA

Esteve Garcia, Albert
NA Grup

Oliva Cuscullola, Ramón
Pyrénées

Armengol Pascuet, Andreu
AIDABA

Fernández, Begoña
Alfa Capital

Pahe Catherine
AAVA

Bartumeu, Enric
Gremi de Joiers i Rellotgers

Filloy, Víctor
ACODA

Palou Solsona, Xavier
Unió Hotelera

Berruezo, David
DELOITTE

Garcia, Manel
VALLNORD

Pla, Josep M ª
Hotel Roc Blanc

Codina Tort, Mònica
MO Complements

Jordi Bober, Eduard
OCPS

Sarlé Guiu, Josep
Fimarge

Collado, Valeriano
Unió Hotelera Kinder Espinosa, Lluís Tomàs Reig, Joan

EFA

Chica Lozano, Pere
ADEFI

Mas Torres, Albert
Mercacenter

Vilanova, Jaume
Grandvalira
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Comissió	Desenvolupament	
Empresarial

Mortés Pons, Josep Àngel
President

Altimir Planes, Xavier Codina Tort, Mònica
MO Complements

Pahe Catherine
AAVA

Armengol Pascuet, Andreu
AIDABA

Cornella Planells, Antoni
AAAP

Pla, Josep M ª
Hotel Roc Blanc

Armengol Pons, Miquel
BOMAR

Daban Alsina, Jordi
UHA

Pons Serres, Frederic
COMTV

Auge, Pere
AUGE GRUP

Filloy, Víctor
ACODA

Puigsubirà, Pierino
GAIA Energètics

Barbero Caceres, Francesca
ATMCA

Galobardas Asturgó, Jordi
APIA

Ronchera Santacreu, Montse
Rconsultors

Berruezo, David
DELOITTE

Garcia, Manel
VALLNORD

Tomàs Reig, Joan
EFA

Berteil, Stéphane
Software Europeu

Magallon Torné, Josep
NAGrup

Troguet Ribes, Jordi
ATVA

Cardelús Maestre, Montse
Molines Patrimoni

Marot Crespo, Josep Mª
Anim

Jordi Bober, Eduard
OCPS

Cerqueda Doncel, Peggy
Cerqueda RR.HH

Montes de Oca, Pere
Gamma Management

Jordi Albà
Ordino Studios

Clua Peña, Miquel
ARGO

Oliva Cuscullola, Ramón
Pyrénées

Comissió	d’Infraestructures

Pintos Morell, Víctor
ACODA

President 

Altimir Planes, Xavier Cristian Cerqueda
ECOSISTEMES

Josep Mª Comes Canal
PIRINEU INSPECCIO i CONTROL

Galobardas Asturgó, Jordi
APIA

Bra. Riberaygua Sasplugas
ENGINESA

Josep Roca
PIDASA

Josep Mª Planes Obiols
ENGITEC

Antoni Baena Oliva
COPSA

Miquel Pujal Laborda
Construccions Pujal

Joan Altimir Planes
EUROCONSULT

Josep Marticella Garcia
UNIFOR

Filloy, Víctor
ACODA

Josep Mª Vila Brescó
Suport, E.C, S.A.

Augusto de Aviles Vidiella
DRAGASA

Comissió de 
Seguiment	de	la	CASS

Gran Fornell, Francesc
President

Altimir Planes, Xavier Manzano Castellblanqué, Josep
Pyrénées

Pintos Morell, Víctor
ACODA

Barbero Caceres, Francesca
ATMCA

Montané Pons, Josep
Representant del col·lectiu dels

empresaris i de les persones que realitzen 
una activitat per compte propi

Codina Tort, Mònica
MO Complements

Mortés Pons, Josep Àngel
AENA
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Comissió	de	Turisme	i	Comerç

Comissió Tècnica de Formació

Comissió de Relacions 
Internacionals	i	Institucionals

Stephi Bastús
AAVA

Presidenta

Auge, Pere
AUGE GRUP

Valérie Lackner
AEAT Altimir Planes, Xavier

Codina Tort, Mònica
MO Complements

Oliva Cuscullola, Ramon / Vocal
AGDD

Martí Rafel
SKI ANDORRA

Cassany, Robert
Fast Moda, S.L. (Gallery/Molo)

Troguet Ribes, Jordi
ATVA

Marti Martínez
Martí Motos

Montes de Oca, Pere
Gamma Management

Antoni Azurmendi
UHA

Èric Bartolomé
Xina Gestió

Altimir Planes, Xavier
President

Pintos Morell, Víctor
ACODA

Barbero Caceres, Francesca
ATMCA

Auge, Pere
AUGE GRUP

Codina Tort, Mònica
MO Complements

Manzano Castellblanqué, Josep
President
Pyrénées

Altimir Planes, Xavier Balletbó Àlvarez, Jordi
Ferba

Millan, Elena
Pollyana

Candela, Àngel
BIBM

Rubio, Rosa
Ensisa

Cascalló, Esther
Mercacenter
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CEA: Visió estratègica 
2010-201303

“Els nous impostos han de significar l’eliminació d’una bona part dels existents, i 
preveure un règim simplificat de tributació empresarial.”

Durant l’any 2010, la Junta Directiva 
de la CEA, estableix un full de ruta 
que marca les línies a seguir en els 
propers anys.

La conjuntura internacional i la crisi 
econòmica, sistèmica i estructural 
del país obliguen a tenir molt clars 
els objectius de futur i definir les 
prioritats i necessitats de l’empresari 
andorrà des d’un punt de vista estra-
tègic a mig termini.

Des del seu naixement, la CEA ha 
anat creixent i adaptant-se als can-
vis que en un i altre sentit han anat 
sorgint i afrontant els reptes que dia 
a dia ens truquen a la porta. Com-
pleix així els objectius fundacionals 
definits l’any 2006. En aquest temps 
ha desenvolupat una activa funció 
d’interlocució amb el teixit empre-
sarial andorrà, amb les institucions 
i amb la societat andorrana en ge-
neral, agrupant més de 600 empre-
ses que avui donen feina a prop de 
12.000 treballadors.

Durant aquest primer quinquenni 
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 par-
ticipat activament i influït prop de 
les institucions públiques en el des-
envolupament 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 responsa-
ble i de futur, amb mentalitat oberta 
i creativa, impulsant la innovació i la 
modernitat empresarial 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 sinè-
rgies necessàries entre empresaris 
de diverses procedències, en un món 
cada vegada més globalitzat.

És molt important definir correcta-
ment el marc fiscal que Andorra ha 
d’acabar desenvolupant. Un marc 
fiscal que ha de suposar una reforma 
orientada a dotar-nos d’impostos ho-
mologables amb Europa sense que 
signifiqui un augment de la pressió 
fiscal que suporten els empresaris.

Un marc fiscal, que serveixi perquè 
Andorra deixi de ser considerada un 
paradís fiscal, és a dir, que permeti 
que les empreses andorranes pu-
guin operar sense limitacions fora 
d’Andorra. Per això, cal la signatura 
de convenis de no doble imposi-
ció amb els principals països amb 
els quals operen les empreses an-
dorranes i cal incorporar fórmules 
d’incentivació aplicades per altres 
països.

La CEA sap que aquest desenvolu-
pament impositiu tindrà els ressorts 
adients per a ajudar a les empreses i 
al país a un desenvolupament econò-

mic sostenible si hi ha incentius per a 
la creació d’ocupació i per a la lluita 
contra l’atur, per a la incorporació de 
joves al mercat laboral. De la mateixa 
manera que cal inversió per la inte-
gració al mercat laboral de les perso-
nes amb discapacitats i mesures per 
impulsar la recerca i el desenvolupa-
ment (R+D) i la incorporació de noves 
tecnologies.

Aquest nou marc tributari estatal 
s’ha de coordinar amb el marc tribu-
tari dels Comuns i s’ha de preveure 
una adaptació de la Llei de Finances 
Comunals. Cal consensuar el marc 
general d’aquesta reforma tributària i 
establir un pla macroeconòmic a mig 
termini que inclogui les previsions de 
les despeses, ingressos i endeuta-
ment 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 simpli-
ficat de tributació empresarial.

Es considera que l’estructura de 
l’Administració Pública (Govern i Co-
muns) s’hauria de gestionar de forma 
eficaç i eficient, optimitzant els recur-
sos 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 viabilitat i 
sostenibilitat de la nova Llei de la Se-
guretat Social,  tenint en compte la 
seva recent entrada en vigor i el des-

cens 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 
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 qua-
lificació de tots aquells que tenen un 
paper de responsabilitat en aquest 
procés de creació de riquesa, per tal 
que ajudin a assegurar la continuïtat 
i optimització dels resultats de les 
empreses nacionals.

És convenient també, tenir en comp-
te els reptes més immediats que el 
desenvolupament legislatiu ofereix, 
fruit de l’aplicació de les noves lleis 
laborals, fiscals, econòmiques i fi-
nanceres com la Llei d’Inversions 
Estrangeres que generaran una 
obligada competitivitat, i al mateix 
temps la possibilitat que les empre-
ses del país puguin sortir més enllà 
dels límits de les nostres fronteres, 
competint amb èxit en igualtat de 
condicions.

Això comporta la necessitat de po-
lítiques actives d’ocupació que per-
metin a les empreses disposar dels 
recursos humans necessaris per al 
desenvolupament de la seva acti-
vitat econòmica, entre les quals cal 
destacar la reorganització del Servei 
d’Ocupació, la revisió del sistema de 

quotes, la col·laboració i implicació 
de les empreses en la formació con-
tinuada i ocupacional, entre d’altres.

La CEA fa un especial èmfasi en la 
necessitat de proveir de formació 
especifica el teixit empresarial an-
dorrà en els camps del desenvolu-
pament organitzacional i de la gestió 
econòmica i financera.

Històricament la capacitat empre-
nedora d’Andorra ha estat una evi-
dència i la realitat passada i present 
ho certifiquen. Ara, amb la projec-
ció cap al segle XXI, s’ha d’assolir 
el repte de la continuïtat i millorar 
aquesta capacitat emprenedora que 
caracteritza l’empresari andorrà.

Així mateix, cal potenciar la conver-
gència d’interessos entre tots els 
agents implicats en el sistema pro-
ductiu, fomentant un clima de comu-
nicació i entesa entre empresaris i 
treballadors, així com continuar des-
envolupant el paper d’interlocutor 
amb els col·lectius i les organitza-
cions sindicals.

Per assolir aquest objectiu, la CEA 
creu que ha arribat el moment de 
concretar, com a valor afegit pels 
seus associats, un catàleg de ser-
veis ampli en l’àmbit de la formació 
així com incentivar actes divulgatius 
en qüestions de relacions laborals i 
de negociació col·lectiva.

Des de l’octubre de 2010 s’ofereix 
als afiliats i als empresaris andorrans 
un catàleg de formacions i serveis 
que està destinat a enfortir el teixit 
empresarial i a millorar els seus re-
sultats, gràcies a la major professio-
nalització de la funció empresarial.

L’oferta d’aquests serveis i forma-
cions, basa la seva fórmula en dos 
paràmetres: d’una banda la millor 
formació a un cost raonable, i de 
l’altra, oferir un servei a mida, adap-
tat a les característiques del país.

En l’àmbit de les relacions laborals 
la CEA creu necessari promoure 
entre els empresaris, la divulgació 
per al normal desenvolupament de 
l’aplicació de les noves lleis laborals: 
Codi de Relacions Laborals, Llei de 
Llibertat Sindical, Llei de Seguretat i 
Salut en el Treball i la nova Llei de la 
Seguretat Social, totes elles de molt 
recent entrada en vigor i que han de 
contribuir a modernitzar i normalit-
zar 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 associats 
les eines que permetin l’aprofitament 
de l’experiència i els coneixements 
de professionals especialistes en 
la gènesi i l’aplicació de les nos-
tres lleis i en la cultura empresarial 
d’Andorra. 

Aquesta nova etapa exigirà encara 
un major nivell de professionalitza-
ció dels serveis de la Confederació, 
ampliant el seu equip de treball per 
tal d’assolir aquests nous objectius 
que busquen la satisfacció i la mi-
llora de resultats dels afiliats i dels 
empresaris en General.
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La CEA prioritza per al 2012 vuit 
eixos d’actuació centrats en la co-
municació, les relacions internacio-
nals i el treball de les comissions.

Pel que fa referència a les relacions 
internacionals, així com a les rela-
cions que la CEA estableix i man-
té amb altres entitats associatives 
empresarials del nostre entorn, la 
voluntat per a l’any 2012 és conti-
nuar amb l’establiment d’acords de 
col·laboració amb patronals d’altres 
països o zones amb vincles empre-
sarials amb el teixit empresarial an-
dorrà.

De la mateixa manera hi haurà un se-
guiment dels acords de col·laboració 
signats amb el teixit empresarial an-
dorrà i es continuaran promovent 
sinèrgies d’àmbit econòmic entre les 
diferents organitzacions empresarials 
del país (EFA, Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra, PIME, 
Cercle d’Economia, etc).

En l’àmbit de les relacions laborals 
i dels convenis d’empresa, es vol 
participar, mitjançant apreciacions 
i/o suggeriments de la CEA, en el 
desplegament legislatiu i en les re-
formes d’àmbit laboral i/o social que 
repercuteixin directament o indirec-
tament en l’activitat empresarial. De 
la mateixa manera, es farà un se-
guiment de les propostes derivades 
del projecte Andorra té futur. A més, 
també es volen dur a terme accions 
dins el teixit empresarial del país en 
relació als convenis d’empresa; així 
com promoure les eleccions per a 

l’elecció de delegats de personal.

Pel que fa al paper de la CEA en tant 
que interlocutor amb les organitza-
cions sindicals, de cara al 2012 es vol 
treballar per tal de promoure un clima 
d’entesa entre la Confederació i les 
organitzacions sindicals en aquells 
temes que afectin totes dues parts, 
així com continuar el treball, derivat 
de les reunions que pugui organitzar 
Govern, entre els representants dels 
empresaris i les organitzacions sindi-
cals.

Més enllà de la tasca que la CEA des-
envolupa en el marc de la societat ci-
vil hi ha també la tasca que l’entitat 
promou en la defensa dels interessos 
dels empresaris d’Andorra, vetllant 
per l’impulsa dels canvis legislatius 
d’àmbit econòmic necessaris per al 
desenvolupament i creixement de 
les empreses, el seguiment de les 
propostes derivades del projecte An-
dorra té futur, i amb la participació, 
mitjançant apreciacions i/o suggeri-
ments en el desplegament legislatiu 
i reformes d’àmbit econòmic que re-
percuteixen directament o indirecta 
en l’activitat empresarial.

En relació amb el Govern d’Andorra, 
la CEA continuarà participant de 
forma directa en tots els projec-
tes institucionals que tinguin re-
lació amb l’àmbit econòmic, com 
ara les reunions de treball amb el 
Govern i les administracions, la 
participació activa en el Consell 
d’Administració d’Andorra Desenvo-
lupament i Inversió (ADI) i en el Con-

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

Però també hi ha tasca interna:  La 
CEA des de fa temps treballa en la 
promoció dels joves emprenedors 
andorrans a través del Club de Jo-
ves Empresaris, que aquest 2012 
col·laborarà amb el Fòrum Nacional 
de la Joventut d’Andorra i amb el 
Govern en l’elaboració d’una troba-
da per a la gent jove del país enfo-
cada a actualitzar la base de dades 
d’estudiants universitaris i treballa-
dors a l’estranger, i a presentar els 
canvis que s’estan produint al país 
així com les accions previstes en 
un futur, amb l’objectiu de presentar 
l’Andorra del futur. A més, el Club de 
Joves Empresaris vol crear opinió so-
bre els canvis que s’estan treballant 
des de l’administració i les diferents 
associacions del país a fi d’elaborar 
un document de propostes dels jo-
ves empresaris del país que pugi en-
riquir el debat.

La formació és cabdal pel desenvolu-
pament empresarial del país. La CEA 
ho sap i des de fa dos anys ha posat 
en marxa un pla de formació que va 
millorant dia a dia i que s’anirà am-
pliant els propers mesos. De cara al 
2012 s’ha previst treballar especial-
ment en la promoció de l’assistència 
als cursos del Pla de Formació 2011-
2012. Planificar i promoure el Pla de 
Formació 2012-2013, així com posar 
en marxa el desenvolupament del 
Fòrum antics alumnes de la CEA se-
ran altres dels eixos d’actuació de la 
Confederació en aquest sentit.

“La CEA vol destinar bona part dels seus esforços en donar a conèixer i promoure entre els 
seus afiliats i el conjunt del teixit empresarial del país la tasca que desenvolupa dia a dia.”

Finalment, la CEA vol destinar bona part dels seus esforços en donar a conèixer i promoure entre els seus afiliats i 
el conjunt del teixit empresarial del país la tasca que desenvolupa dia a dia.

I per aconseguir-ho posa en marxa un pla de comunicació que inclou la promoció de l’entitat i la potenciació de 
les eines internes i externes de comunicació, amb la News Letter com a eina periòdica de comunicació, amb el 
manteniment i l’actualització de la web, la publicació anual de la memòria d’activitats, l’impuls per a la implicació i 
la participació dels afiliats a les comissions de treball.
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Comissions de Treball05

La modificació de la Llei 92/2010 
dels horaris comercials ha estat un 
text força controvertit en el decurs 
del 2011. 

Durant l’any 2011 la CEA hi treballa 
àmpliament per, finalment, fer arribar 
al Ministre d’Economia i Territori, Jor-
di Alcobé un document titulat “Apre-
ciacions CEA al document Presenta-
ció de la proposta de modificació de 
la Llei 92/2010 d’horaris comercials i 
del dret al descans setmanal en diu-
menge per a les persones que treba-
llen en el comerç, del 6 de juny de 
2011”.

Un text en el qual es remarca que 
aquesta modificació de la llei és 
una necessitat, però no la solució a 
la situació econòmica del país, que 
requereix mesures d’un abast més 
ampli (anar a buscar altres mercats, 
crear zones de vianants, potenciar la 
competitivitat i la productivitat, aug-
mentar la diferenciació, etc.)

El text presentat a l’executiu tam-
bé remarca que amb l’aplicació 
d’aquests nous horaris comercials 
caldrà preveure la implementació 

de mesures que redueixin al màxim 
l’impacte social que se’n pugui deri-
var. 

De la mateixa manera, es considera 
que els horaris no han de bloquejar 
l’activitat econòmica de les empre-
ses, sinó que han de ser una eina 
per millorar la qualitat del servei que 
s’ofereix als clients, permetent a 
cada empresa- segons el seu model 
de negoci- adaptar-se com cregui 
convenient a la demanda. 

El text conclou que, a més, cal tro-
bar solucions a la proliferació de 
locals comercials buits que perjudi-
quen la imatge general del comerç i 
de l’activitat de la zona, així com del 
país en general. 

La CEA considera que després de la 
revisió i incorporació de les aporta-
cions caldria una reunió dels minis-
tres amb les associacions per tal de 
fer el retorn de les apreciacions ac-
ceptades i de les que no ho han es-
tat, amb les motivacions pertinents. 

Tot això abans de l’aprovació del 
Projecte de Llei per part del Govern. 

Així mateix es considera que la Llei 
hauria de ser aprovada a finals de Ju-
liol per poder ser d’aplicació a l’agost 
(el mes de més afluència de visitants 
de l’any, segons les dades del Minis-
teri de Turisme). 

5.1 LABORAL I SOCIAL

5.1.1  HORARIS COMERCIALS

5.1.1.1 CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES

CONSIDERACIONS AL 
DOCUMENT PROPOSAT DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 92/2010

PÀGINA 2: 
Al principi general de modificació de 

la llei, 

ON DIU: 
Flexibilitzar els horaris comercials 

per adaptar-los als períodes de màxi-

ma afluència 

HAURIA DE DIR: 
Flexibilitzar els horaris comercials per 

adaptar-los als períodes de màxima 

afluència turística i comercial.

PÀGINA 10: 
En el quadre de Proposta de modi-

ficació,  

ON DIU: 
Si conveni col·lectiu sectorial/empre-

sa: Horaris lliures 

HAURIA DE DIR: 
Si conveni o acord col·lectiu secto-

rial/empresa: Horaris lliures 

ON DIU: 
Sense conveni col·lectiu: 

De 7h (mínim) a 22h (màxim) 

Màxim 84 hores per setmana 

Ampliació horària: Govern, per cam-

panyes de promoció, pot fixar fins a 

10 dies amb horaris lliures 

HAURIA DE DIR: 
Sense conveni o acord col·lectiu: 

De 7h (mínim) a 22h (màxim) 

Màxim 84 hores per setmana 

Ampliació horària: Govern, per cam-

panyes de promoció, pot fixar fins a 

10 dies amb horaris lliures 

ON DIU: 
Ampliació horària: Govern, per cam-

panyes de promoció, pot fixar fins a 

10 dies amb horaris lliures 

HAURIA DE DIR: 
Ampliació horària: Govern, per cam-

panyes de promoció, pot fixar fins a 

10 dies per any amb horaris lliures 

PÀGINA 12: 
En el quadre de proposta de modifi-

cació, fer el mateix tractament pel dia 

8 de setembre que es fa pel dia 14 de 

març, així doncs: 

ON DIU: 
1 de gener 

14 de març (si cap de setmana o 

festiu, aplaçar tancament dilluns se-

güent) 

1 de maig (festiu recuperable / obli-

gat tancament un altre dia?) 

8 de setembre 

25 de desembre 

HAURIA DE DIR: 
1 de gener 

14 de març (si cap de setmana o 

festiu, aplaçar tancament dilluns se-

güent) 

1 de maig (festiu recuperable / obli-

gat tancament un altre dia?) 

8 de setembre (si cap de setmana o 

festiu, aplaçar tancament dilluns se-

güent) 

25 de desembre

PÀGINA 15:
En el quadre de Proposta de modi-

ficació, 

ON DIU: 
[Possibilitat de regular un procedi-

ment declaratiu electrònic (pàgina 

web pública) amb els horaris de tots 

els comerços] 

CONSIDEREM QUE: 
No hauria de comportar pèrdua de 

flexibilitat en els canvis horaris de 

cada empresa. 

No hauria d’incrementar els cos-

tos d’inspecció. El control de 

l’acompliment del Codi de relacions 

laborals s’ha de dur a terme a través 

dels canals existents. 

De manera més puntual, l’estudi elaborat per la CEA apunta algunes modificacions concretes en l’articulat legis-
latiu que es proposa: 

Un dels objectius sobre el qual ha treballat la CEA en el decurs del 2011 és el de promoure la participació de tots els socis 
de la Confederació en els òrgans de govern i de gestió de l’entitat.

És per aquest motiu, que s’anima des de la Direcció de la CEA als socis de la Confederació a participar de les diferents 
Comissions i equips de Treball que actualment funcionen en el sí de l’entitat.
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La CEA creu en l’activitat sindical al 
país i en el sí les empreses, tot i que 
la representació que han de tenir els 
sindicats ha de ser legitimada pels 
treballadors, i això s’obté mitjançant 
l’elecció democràtica dels seus re-
presentants i, per tant, a partir d’unes 
eleccions per escollir els Delegats 
de Personal d’acord amb el Títol IV, 
Capítol segon del Codi de Relacions 
Laborals.

La Confederació ja va treballar en el 
primer esborrany de la Proposta de 
Llei durant la legislatura 2005-2009, 
en la qual es van introduir alguns 
canvis proposats per la CEA.  Es 
considera que aquesta llei té algunes 
mancances, per això, a principis de 
2011 s’entra a tràmit parlamentari la 
nova Proposició de Llei Qualificada 
de Llibertat Sindical, que en alguns 
aspectes, contribueix a l’efectiva mi-
llora de la llei aleshores vigent.

El Govern justifica la modificació 
d’aquesta llei pel fet que -en aque-
lla data- només dues empreses ha-
vien convocat eleccions per escollir 
delegats de personal. Des de la CEA 
es considera del tot convenient i ne-
cessari i, en aquest sentit, es fa una 
recomanació expressa als afiliats per 
tal de potenciar i facilitar aquests 
processos electorals.

S’acorda que, en qualsevol cas, les 
atribucions, competències i responsa-
bilitats que les noves Lleis atorguin als 
Sindicats, se’n derivin i es basin sem-
pre en el nivell i grau de representativi-
tat derivat del nombre de Delegats de 
Personal afiliats, de la mateixa manera 
que les Organitzacions Empresarials 
o Patronals, hauran d’acreditar, per 
poder ser representatives, un nombre 
preestablert d’empreses afiliades amb 
un nombre total de treballadors prou 
representatiu.

Es considera doncs, que, a fi i efecte 
d’avançar en la direcció suggerida, 
Govern, conjuntament amb Sindicats 
i Patronals, pel període de juny 2011 
a desembre 2012 hauria de subs-
criure un acord i fer-lo públic per tal 
de que se celebressin eleccions per 
escollir els Delegats de Personal a 
Andorra. 

A finals de l’any 2012 s’hauria de tenir 
un còmput global de resultats amb 
tots els Delegats de personal esco-
llits i sindicats afiliats. Això permetria 
identificar els sindicats que són re-
presentatius i /o més representatius.

Pel que fa als programes del foment 
de la contractació de treballadors 
provinents del sector de la construc-
ció i als de formació pràctica i teòrica 
en el sí de l’empresa, s’insisteix en la 
importància que les empreses que 
volen contractar personal s’acullin a 
aquesta proposta, ja que representa 
un ajut econòmic per a les empre-
ses (uns 1.800 euros/treballador/6 
mesos) i perquè és un projecte que 
si fracassa, tancarà les portes a 
l’obertura de les quotes d’immigració 
per a treballadors de llarga durada. 

L’objectiu d’aquest projecte és el de 
reduir el nombre de persones inscri-
tes en el Servei d’Ocupació, ja que se 
les formarà per poder trobar un nou 
lloc de treball en un altre sector.

Des de la CEA es valora que aquest 

projecte es pugui aplicar a d’altres 
sectors, no només al del comerç i 
l’hostaleria. 

La manca d’informació i la càrrega 
burocràtica que representa per a les 
empreses acollir-se a aquests pro-
grames són dos aspectes que es 
traslladen a la Taula Permanent per 
a la Formació en el Treball per tal de 
facilitar l’accés de les empreses a 
aquests programes ocupacionals. De 
la mateixa manera, cal que el Servei 
d’Ocupació, faciliti especialment els 
tràmits a les petites empreses (80% 
de les empreses del país).

Tot i que es valora que el Servei 
d’Ocupació ha fet un canvi qualitatiu 
i quantitatiu, es considera que hau-
ria de compartir sinèrgies i treballar 
conjuntament amb les empreses de 

recursos humans i selecció de per-
sonal. 

La CEA i la PIME decideixen que sigui 
un membre de la CCIS qui representi 
els empresaris a la Comissió de Valo-
ració d’aquests projectes.  Es tracta 
d’una comissió consultiva formada 
per un representant dels empresaris, 
un representant dels sindicats i dos 
representants de l’administració. No 
té poder absolut, però pot posar ob-
jeccions als informes.

Aquesta comissió consultiva avalua 
i aprova quatre sol·licituds durant el 
2011.

5.1.2   LLEIS SINDICALS

5.1.3   PROGRAMES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ

El Ministeri d’Educació i Cultura del Govern d’Andorra inicia el 2011 un Pla Estratègic per a la renovació i la millora 
del sistema educatiu andorrà, i vol fer possible la participació i la col·laboració de tots els sectors de la societat. En 
aquest sentit, es demana des de la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, les aportacions que es considerin 
oportunes pel que fa al perfil educatiu de l’ensenyament obligatori del sistema educatiu andorrà. Aquest perfil educa-
tiu defineix el conjunt d’intencions educatives expressades en termes de competències generals per a l’ensenyament 
obligatori.

Per tal que des del món empresarial s’ajudi a definir o confirmar que el Pla Estratègic està en línia amb el que es pensa 
a les empreses, es fa arribar a la CEA la descripció d’aquest perfil educatiu, distribuït en 10 competències.

Des de la Confederació, es fa la diagnosi i les següents aportacions:

5.1.4   APORTACIONS AL DOCUMENT: 
“PERFIL EDUCATIU DE L’ENSENYAMENT OBLIGATORI” 

PERFIL EDUCATIU
PRIORITAT

OBSERVACIONS
1 2 3

1. Actuar amb respecte, honestedat, tolerància i solidaritat, analitzant 
amb rigor i imparcialitat els fets socials i integrant els valors i els ele-
ments culturals propis per afavorir el desenvolupament tant personal 
com de la societat andorrana.

1
Valors ètics imprescindibles per al des-
envolupament de l’individu personal i 
professional.

2. Col·laborar i relacionar-se amb els altres empàticament i resoldre 
els conflictes en un marc de diàleg i de respecte a la diferència, evi-
tant qualsevol tipus de discriminació amb la finalitat de desenvolu-
par-se com a ciutadà integrat, responsable, compromès i participatiu 
en la construcció d’una societat democràtica.

1

L’empatia és essencial per al desenvo-
lupament de la persona, així com els va-
lors de la responsabilitat, el compromís 
i la participació.

3. Contribuir activament a la conservació, la millora i la defensa de 
l’entorn a partir del coneixement i del respecte del medi físic per afa-
vorir-ne la sostenibilitat i el manteniment del seu equilibri.

2

Es considera important, és cap a on 
s’ha d’anar, i per tant, és bo que es 
reforci al sistema educatiu, però no és 
crític.

4. Desenvolupar hàbits de vida saludables a partir del coneixement 
del propi cos per aconseguir una imatge positiva i ajustada de la prò-
pia persona que permeti desenvolupar-se equilibradament.

2

Es considera important, és cap a on 
s’ha d’anar, i per tant, és bo que es re-
forci al sistema educatiu, però no és un 
punt determinant.

5. Contribuir a l’enriquiment del patrimoni cultural i artístic andorrà 
i universal i valorar la diversitat de les seves manifestacions a partir 
del seu coneixement i gaudi i de la creativitat i la sensibilitat estètica 
en l’expressió artística.

3 No es considera essencial.

6. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com 
els mitjans audiovisuals, de manera responsable, crítica i reflexiva, 
per seleccionar, comprendre, tractar i produir informacions i comu-
nicacions.

1
És fonamental el domini de les eines 
informàtiques i tecnològiques. S’ha 
d’ensenyar a assolir els objectius.

7. Comprendre i produir textos, oralment i per escrit, i interactuar de 
manera plurilingüe, en català com a llengua oficial–primera i bàsica– i 
en francès i en castellà com a llengües properes i de veïnatge, amb 
un ús adequat dels elements lingüístics de cohesió i de correcció per 
participar activament en una societat plural i democràtica i resoldre 
de manera efectiva les situacions comunicatives diverses que se li 
plantegin en l’àmbit personal, laboral i acadèmic.

1
El català és essencial, així com  adquirir 
els coneixements suficients de francès 
i castellà.
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PERFIL EDUCATIU
PRIORITAT

OBSERVACIONS
1 2 3

8. Comprendre i produir textos, oralment i per escrit, i interactuar en 
anglès com a llengua franca internacional amb un coneixement sufi-
cient que permeti resoldre de manera efectiva situacions comunica-
tives diverses de la vida quotidiana. 

1 Es considera que l’anglès és essencial.

9. Seleccionar i interpretar la informació de manera crítica, emprar el 
pensament lògic i creatiu, utilitzant de manera rigorosa i científica el 
coneixement que aporten cadascuna de les disciplines acadèmiques 
i adquirint, si cal, nous aprenentatges per resoldre els problemes que 
planteja la vida des de la seva complexitat.

1

L’empatia és essencial per al desenvo-
lupament de la persona, així com els va-
lors de la responsabilitat, el compromís 
i la participació.

10. Organitzar, planificar i avaluar el procés d’aprenentatge i treball, 
amb perseverança i esforç i de manera autònoma, a partir del reco-
neixement i la valoració de les pròpies inquietuds i capacitats, per tal 
d’orientar el desenvolupament del seu futur personal i professional.

1

És importantíssim inculcar valors com 
l’autoavaluació i l’autonomia des de 
petits, per planificar-se i poder assolir 
objectius.

5.1.4   (CONTINUACIÓ)

Es considera que cal afegir una onzena competència al perfil educatiu al voltant de l’emprenedoria, amb la proposta 
de redactat següent:

11. Orientar els joves estudiants des de l’educació de qualitat i personalitzada perquè mitjançant els valors de l’esforç 
i la convivència es dirigeixin cap a l’emprenedoria.

5.2.1   PLA DE COMUNICACIÓ

5.2  COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Des de la Comissió de Comunicació s’estableix la necessitat de desenvolupar un pla de Comunicació per tal 
de fer arribar al teixit empresarial del país els beneficis d’esdevenir membre de la Confederació, entre els quals 
hi destaquen:

•  L’oportunitat d’opinar, participar i- en moltes ocasions- ser decisius prop de les administracions.

•  Els avantatges que es deriven de la signatura de convenis amb altres patronals i/o associacions d’empresaris 
d’altres països. 

•  Altres serveis que s’ofereixen com el lloguer de les instal·lacions de l’entitat o bé els plans de formació.
 
Per arribar a l’empresari la CEA disposava fins ara:

•  Una Memòria Anual.

•  Una Newsletter trimestral.

•  Un Document de presentació de la CEA

Des de la Comissió de Comunicació es decideix que cal renovar aquestes eines  i proposar-ne d’altres. Es demana a 
les empreses de comunicació sòcies de la CEA que  elaborin un pla de comunicació que contempli tant les accions 
encaminades a obtenir més associats, com d’altres que es puguin desenvolupar per tal de donar a conèixer l’activitat 
de l’entitat.

Vistes les propostes que van fer arribar quatre empreses de publicitat del país,  la Comissió de Comunicació proposa 
a la Junta Directiva adjudicar el projecte a l’empresa Wow!

Un cop definida i acceptada la proposta es posa en marxa el pla de treball que comença a donar els seus fruits 
poques setmanes més tard. A finals de 2011 ja hi havia algunes activitats i documents en actiu:

• e-mailing: Newsletter i Agenda setmanal.

• Memòria Anual: Amb el recull de totes les activitats i la feina feta en les diferents comissions.

• Credencials: Es presenta el nou document en què s’està treballant i en el qual s’acorda incloure el Club de Joves 
Empresaris: Foment de l’empresariat entre la població jove andorrana. Una vegada la presentació sigui definitiva, es 
modificaran les versions en anglès, castellà i francès.

• Acció de màrqueting directe: Es presenten les dues propostes de mailing i el funcionament de l’acció, amb un 
primer lliurament per crear expectativa, un segon lliurament on s’identifica l’entitat (CEA) i una tercera acció que és la 
presentació de l’entitat per tal de captar l’interés de l’empresa per a esdevenir sòcia de la CEA.
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La Confederació Empresarial Ando-
rrana (CEA) va presentar durant el 
mes de juny la Memòria 2010 al Cen-
tre de Congressos d’Andorra la Vella.

En aquesta ocasió la memòria ha es-
tat editada en format CD card i està 

a la disposició de tothom a la pàgina 
web de l’entitat.

En la presentació hi va intervenir el 
president de la patronal, Xavier Al-
timir, fent un petit resum dels prin-
cipals aspectes que van marcar el 

2010, per donar pas tot seguit, al 
professor de Banca i Mercats de 
Capital d’ESADE, Juan Ignacio Sanz 
Caballero, que va oferir una con-
ferència titulada “Avui i demà del 
model econòmic d’Andorra”. 

5.2.2  PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS

 

 

Sanz Caballero ha publicat i 
col·laborat en nombrosos llibres so-
bre derivats financers i sobre la re-
forma de la llei del mercat de valors. 
Ha pronunciat múltiples conferències 
i participa activament en diferents 

mitjans de comunicació. Així ma-
teix, ha estat membre de consells 
d’administració d’empreses com La 
Caixa i Cuatrecasas, a més de Land-
well, PriceWaterhouse Copers, i de 
Sanz Caballero Abogados.

El professor va elogiar la mida del 
país i la seva situació geogràfica com 
a punts forts per emprendre el crei-
xement futur de l’economia nacional 
en general i més en concret del sec-
tor financer, que és un dels que ha 

La Direcció presenta el “Vídeo Pro-
mocional del Principat d’Andorra”, 
lliurat per Andorra Turisme a la Tau-
la de Turisme i Comerç. Aquest ví-
deo fa un recorregut pels paisatges 
d’Andorra i a través de les parròquies 
en el decurs de les quatre estacions 
de l’any i mostra les diferents acti-
vitats de lleure, oci i cultura que es 
poden realitzar al país. El vídeo està 
disponible en dues versions, de 3 i 7 
minuts, i té subtítols en 11 idiomes: 
català, castellà, francès, anglès, por-
tuguès, italià, alemany, holandès, 

rus, xinès, japonès, coreà i l’hindi.

Andorra Turisme cedeix els drets de 
reproducció del vídeo a les diferents 
entitats i associacions turístiques del 
país, i permet la realització de còpies 
per distribuir entre els seus membres.

S’acorda que es trametrà un correu 
a tots els associats per tal que ens 
indiquin si en volen còpies.

El President comunica que aprofitarà 
l’acte de signatura amb les patronals 

de Portugal per lliurar-los-hi una cò-
pia.

La Direcció presenta la campanya de 
sensibilització interna que està duent 
a terme Govern, sota el títol “Andorra, 
conèixer-la per estimar-la” i exposa 
la demanda d’incloure el bàner a la 
pàgina Web de la CEA, així com de 
fer-la extensiva a tots els associats. 
S’acorda trametre un correu a tots 
els associats amb els documents de 
la campanya, així com penjar el bà-
ner a la pàgina Web.

de permetre la reactivació econòmi-
ca, juntament amb el sector turístic 
que actualment ha de reduir la seva 
excessiva dependència del mercat 
espanyol, estimada per l’expert en 
un 80%.

Sanz considera que Andorra està 
preparada per afrontar els nous rep-
tes. ‘Té coneixement en la gestió de 
negocis en relació a d’altres compe-
tidors, particularment en els sectors 
turístic i financer’ ha afirmat Sanz, tot 
afegint que en els dos àmbits ‘es pot 
seguir aprofundint amb l’obertura de 
nous mercats’. 

L’expert va insistir en les possibilitats 
del sector financer andorrà, el qual, el 
2010, va dir que ‘no ha havia estat un 
mal any i que s’havia tornat a recon-
duir la situació’. L’acord monetari ha 
de possibilitar ‘aliances amb grups 
bancaris europeus que es vulguin es-
tablir d’alguna manera a Andorra ja 
sigui a nivell comercial o bé per des-
envolupar centres tecnològics que 
permetin el desenvolupament del 
coneixement i l’especialització dels 
professionals andorrans’.
Així mateix, va reiterar que Ando-
rra ha de valorar si li interessa més 
ser proveïdora de països de la Unió 
Europea (UE) o part de la Unió, i va 
deixar entendre que en aquest mo-

ment, els problemes i crisis d’alguns 
dels Estats de la UE fan pensar que 
‘és millor ser-ne proveïdor que no 
part integrant’. Amb tot, va valorar 
positivament les possibilitats per 
Andorra amb la signatura de l’acord 
monetari.

En aquest punt, Sanz va plantejar la 
possibilitat que Andorra esdevingui 
una plataforma de desenvolupament 
tecnològic bancari, seguint la lluita 
generada pels processos de concen-
tració bancària que s’estan donant a 
Espanya.

Així mateix, Sanz va exposar que el 
món «serà més pobre», ja que el crei-
xement econòmic serà menor, i que 
aquest, serà desigual geogràfica-
ment: el major creixement es trobarà 
«a dreta i esquerra» d’Europa. Per 
això va valorar positivament les pas-
ses iniciades en recerca de nous mer-
cats com l’israelià i els països de l’est. 
De la seva banda, el president de la 
CEA, Xavier Altimir, va destacar els 
contactes iniciats amb patronals por-
tugueses, així com amb delegacions 
empresarials de la Xina o Azerbai-
jan i va assenyalar que malgrat que 
l’economia andorrana passa per 
‘una situació complicada’ cal ‘tenir 
il·lusió’. Altimir veia  amb optimisme 
el futur d’Andorra i va dir que serà 

‘esplèndid, sempre que fem totes les 
reformes que el país necessita i aga-
fem la direcció d’obrir l’economia.

Per encarar el futur amb optimisme, 
la CEA creu que cal dedicar esforços 
a reforçar el turisme i el comerç, i tot 
seguit, obrir l’economia del país a 
nous sectors com l’educació, l’I+D, 
o la medicina estètica. En general, 
«atreure tot el relacionat amb el talent 
i que puguin aportar valor afegit», 
segons paraules del President de la 
CEA. I per poder fer això, «tot pas-
sa» per tancar la reforma tributària i 
la signatura de convenis per evitar la 
doble imposició.

5.2.3  PRESENTACIÓ VÍDEO PROMOCIONAL
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5.2.4  REVISIÓ DE L’ACORD DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA ASSOCIAÇÃO 
INDUSTRIAL PORTUGUESA

Estudiat el contingut de l’acord de col·laboració amb La Associação Industrial Portuguesa, que la mateixa AIP fa 
arribar a la CEA, es decideix- en un primer moment- procedir a la signatura de la “Carta d’intencions” que també se 
signarà amb les tres altres associacions portugueses, i més endavant, i d’acord amb l’evolució de les negociacions 
que es duguin a terme, signar un Conveni més específic.

5.3  COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL

El President de la CEA presenta davant la Junta Di-
rectiva la composició del nou Consell d’Administració 
d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), que li ha 
fet arribar el Director d’ADI,  Carles Aleix:

Membres representants del Govern:
•  President: Jordi Alcobé, Ministre d’Economia i Territori
•  Vicepresident: Gilbert Saboya, Ministre d’Afers Exteriors 
•  Secretari: Albert Hinojosa, Director d’Economia
•  Josep Maria Missé, Andorra Telecom,
•  Josep Fortó, Universitat d’Andorra, 

Membres representants d’Andorra i experts interna-
cionals:
•  Marc Pantebre, president de la Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis d’Andorra (CCIS)
• Xavier Altimir, president de la Confederació Empresarial 
Andorrana (CEA)
•  Jordi Fabregat, expert internacional (ESADE)
• Pierre Papaix, expert internacional (CUGC)

5.3.1  ANDORRA DESENVOLUPAMENT 
I INVERSIÓ (ADI)

5.3.2  DEBAT ECONÒMIC: “ANDORRA TÉ FUTUR”
Les principals entitats empresarials 
del país (EFA, CCIS i CEA) treballen 
conjuntament des de 2010 en un 
projecte estratègic que va nàixer 
amb la voluntat de presentar pro-
postes de dinamització econòmica, 
i que ha anat evolucionant fins es-
devenir un projecte amb personali-
tat pròpia: Andorra té Futur. 
Tot i que no es tracta d’un Pla estra-
tègic, s’han tingut com a referència 
els tres plans estratègics que s’han 
elaborat a Andorra amb anterioritat, 
amb una diferència important:  
Es tracta d’una iniciativa que prové 
del sector privat. 
Un dels objectius que es persegueix 
és captar talent i impulsar projectes 
emprenedors positivant la situació 
actual d’Andorra i no oblidant que 
som un país que tenim moltes opor-
tunitats.
En un primer moment s’enllesteix el 
document base i es comença a tre-
ballar des d’un grup pluridisciplinar 
integrat per 15 persones (cada or-
ganisme en proposa 5). L’objectiu: 
aportar propostes valentes per mi-
llorar els indicadors de l’economia 
andorrana. El primer grup de 15 
persones es va ampliant fins a un 

total de 20, amb un perfil més direc-
tiu i tècnic.
Un cop definit aquest primer ob-
jectiu, s’elabora un document de 
treball com a projecte multisecto-
rial, per proposar-lo a les diferents 
Juntes Directives per a la seva apro-
vació, i on, en funció del diagnòstic 
actual en diferents àmbits (Comerç, 
Turisme, Finances, Construcció i 
nous sectors) i segons l’evolució de 
les perspectives actuals, es puguin 
determinar les reformes necessàries 
que s’han de dur a terme.
A mesura que avança l’any 2011 
es van concretant les accions en 
aquest document marc que funcio-
na com a eina de treball. 
Un cop recollides totes les apor-
tacions,  es creen grups de treball 
transversals per tal que puguin anar 
desenvolupant aportacions en tots 
els àmbits. Tot i que no es preveu 
enllestir la feina fins a finals del 
2011, es prepara un document amb 
el recull de mesures més urgents per 
presentar-lo al nou Govern sorgit de 
les urnes durant el mes d’abril.
Per tal d’evitar que puguin sorgir 
propostes contradictòries des dels 
diferents àmbits de treball, la Pre-

sidència organitza debats trans-
versals per coordinar i homogeitzar 
les propostes amb el suport d’una 
empresa de consultoria estratègica, 
que lidera aquest projecte, i la tasca 
de la qual és dinamitzar els grups 
de treball i organitzar tota la infor-
mació que arriba, per després po-
der elaborar el conjunt de propostes 
a desenvolupar. 
Els dies 23 i 24 de maig es duen a 
terme quatre taules de treball trans-
versals -clúster Turisme i Comerç, 
clúster Mesures urgents i reformes 
estructurals, clúster Plantejament 
Estratègic i Nous Sectors Econò-
mics i clúster Sector Financer-. 
La participació en aquestes taules 
és molt elevada:  sorgeixen moltes 
propostes, algunes de les quals en-
cara s’hauran de desenvolupar amb 
propostes més concretes, i es recull 
molta documentació que cal estruc-
turar i ordenar per poder establir les 
mesures proposades a curt, mitjà i 
llarg termini. 
Durant la segona meitat de 2011 es 
treballa en l’elaboració d’un docu-
ment que recull tota aquesta infor-
mació de manera estructurada.
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5.4  COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CASS

5.4.1  MODIFICACIONS A LA LLEI DE 
LA SEGURETAT SOCIAL

El representant de la CEA al Consell d’Administració de la CASS, Josep Montané, fa arribar les propostes de modifi-
cacions que des de la patronal es considera que ha d’assumir l’actual Llei de la Seguretat Social. 

Unes propostes estudiades des d’una comissió específica integrada per coneixedors de la matèria i que es fan  partir 
de les propostes presentades per la CASS com a document base de treball. Són les següents:

  

 

Des de la comissió, a aquest document base s’afegeixen tot un seguit de puntualitzacions:

•  S’ha de desenvolupar una nova Llei de la Seguretat Social.
•  Cal deixar molt clara en la nova legislació la relació i les competències que s’estableixen entre la CASS i el SAAS.
•  S’ha de desenvolupar la Llei d’Atenció Social, que assumeixi les prestacions que li pertoquen, atès que no s’han de 
barrejar amb les prestacions que recauen sobre la Llei de la Seguretat Social.

Pel que fa a la branca general, es remarquen els punts següents:

Punt 1: La Patronal no està d’acord en què la solució sigui l’increment de les cotitzacions. 
Punt 10: Des de la Patronal s’està totalment d’acord.
Punt 13: S’ha d’aclarir aquest redactat i esbrinar si fa referència a la figura de les Mútues Patronals, que assumeixen 
aquestes funcions, tal i com passa en altres països.
Punt 15: Cal establir uns mínims i màxims en les cotitzacions en funció de les categories professionals. Si es limita 
prèviament la cotització, després es pot limitar la prestació, sinó és anticonstitucional.
Punt 16: Des de la Patronal s’està totalment d’acord.
Punt 17: Cal matisar més. No s’entén la finalitat.

S’està totalment d’acord amb el punt 2 corresponent a: “mesures que es podrien dur a terme a curt termini”.

Pel que fa a la branca jubilació, es considera que: 

•  S’ha de desenvolupar la nova legislació per tal que s’adapti a la realitat socioeconòmica actual. Per tant, cal efec-
tuar necessàriament un estudi actuarial previ.
•  En la nova legislació, ha de quedar molt ben definida i separada la branca general (sanitària) de la branca jubilació.
•  Per al desenvolupament de la nova legislació cal establir dos grups de treball ben diferenciats (tècnics de salut i 
tècnics econòmics).
•  En referència al punt 2, es torna a considerar que tota mesura de limitació en la prestació, ha d’anar acompanyada 
de mesures de limitació en la cotització.
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5.4.2  MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA 
DE LA CASS

La comissió valora els canvis del quadre de comandament i modificació de l’organigrama de la CASS, arribant 
als següents acords:

•  Cal avaluar la modificació de l’organigrama de la CASS d’acord a la necessitat d’optimització de recursos i, en 
funció d’aquests canvis, cal adequar les persones que treballen actualment segons els seus perfils.
•  Es considera insuficient l’informe que acompanya la motivació del canvi d’organigrama, i, per tant no es pot fer una 
valoració idònia dels canvis que es proposen.
•  Malgrat això i sense tenir les funcions específiques dels llocs de treball, tindria més coherència organitzativa que hi 
hagués només dues direccions estratègiques, depenent directament de la Direcció General, i que són: la Direcció de 
Gestió de Serveis i Prestacions i la Direcció d’Administració i Finances.
•  Els altres departaments haurien de dependre tant funcionalment com jeràrquicament d’aquestes dues direccions.
•  Sistemes informàtics hauria de dependre de la Direcció d’Administració i Finances, i Prestacions Familiars hauria 
de penjar de la Direcció de Gestió de Serveis i Prestacions. 
•  Es considera que el Control Sanitari, i atesa la reforma que s’ha de dur a terme a la CASS, és una funció estratègica, 
i per tant, es proposa la seva dependència orgànica a Staff de la Direcció General, així com dotar-lo de més recursos. 
Així mateix, la funció de Coordinació d’Incapacitació Temporal, hauria de dependre directament de Control Sanitari.

Ateses totes aquestes consideracions i fent palès que des de la Confederació Empresarial Andorrana, no s’està 
d’acord amb l’organigrama proposat, es facilita una proposta de les principals consideracions que hauria de tenir en 
compte el nou organigrama.

 

5.4.3  FONS DE RESERVES CASS

5.4.4  DÈFICIT CASS

En referència a la gestió dels Fons de Reserves, sobre els quals s’està qüestionant treure un concurs per licitar aques-
ta gestió fraccionada entre bancs de França, Espanya i una part als bancs d’Andorra, des de la CEA es considera que 
la gestió que estan duent a terme els bancs andorrans és correcta i que, per tant, se’ls ha de donar prioritat, atès que 
donen més seguretat- actualment estan donant un bon rendiment i reporten beneficis a l’economia del país-.

A mesura que avança l’any 2011, la comissió, a través dels balanços i estadístiques mensuals que es faciliten a través 
del Consell d’Administració de la Parapública, destaca la baixada en les cotitzacions, que és d’un 1,37%, així com 
l’augment del 32,11% en les demandes del 100% de cobertura sanitària.

Es conclou que cal optimitzar i gestionar millor la sanitat pública del país (SAAS, CASS, professions liberals sanitàries, 
etc). A tal efecte, es recorda que cal fer un estudi actuarial, tal i com marca la llei, per tal d’analitzar l’impacte que està 
tenint la nova Llei de la Seguretat Social, així com posar de manifest que s’està per sota de les previsions que es van 
fer en el darrer estudi.

Cal que es busquin mesures per a reactivar l’economia i crear llocs de treball, modificar l’actual Llei de Seguretat 
Social i modificar els sistemes de treball de la CASS, SAAS i dels professionals liberals sanitaris.

Entre d’altres qüestions, la comissió, considera que caldrà:

•  Fer una anàlisi sobre el valor del punt CASS, atès que s’ha d’ajustar a l’esperança de vida actual.
•  Posar sostre als anys de cotització.
•  Analitzar el copagament dels recursos sanitaris.
• Establir la història clínica compartida, per tal de gestionar els abusos dels recursos sanitaris.
• Revisar la gestió dels centres convencionats amb els quals es treballa.

En referència al finançament del dèficit de la branca general es recorda l’articulat de la Llei 17/2008, del 3 
d’octubre, de la seguretat social que fa referència a aquest apartat i que diu textualment:

Article 86
Fonts de finançament
1. El sistema de seguretat social es finança mitjançant les cotitzacions corresponents a les persones assegurades, 
les reserves i els seus rendiments, les quantitats recaptades en concepte de recàrrecs, sancions i altres de semblants 
característiques, els fruits, les rendes o els interessos dels seus recursos patrimonials i, si escau, mitjançant els siste-
mes complementaris de finançament procedents del pressupost del Govern o de tota altra font fixada mitjançant llei.

2. El pressupost de l’Administració general finança les despeses següents del 
sistema de seguretat social:

a) El complement no contributiu de la pensió de jubilació, regulat a l’article 203.
b) El complement no contributiu de les pensions de viduïtat regulat a l’article 184.
c) La part corresponent als imports destinats al pagament dels punts de 
jubilació atorgats sobre la base de l’article 41 del Reglament tècnic de la 
seguretat social vigent fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.
d) Els complements no contributius de les pensions de vellesa atorgats sobre la base de l’article 2 de la Llei 4/2006 



32 33 

del 7 d’abril de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social vigent fins a la data d’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.
e) Les prestacions familiars.
f) L’eventual dèficit que es pugui produir a la branca general.

Article 88
Pressupost
1. El Consell d’Administració tramet anualment al Govern la proposta de pressupost i inclou, si escau, la proposta 
d’actualització de la cotització de la branca de jubilació, del factor de conversió regulat a l’article 201 i dels coeficients 
tècnics citats en els articles 202 i 204.
El Govern completa el pressupost proposant la repartició de les cotitzacions entre la part assalariada i la part empre-
sarial quan s’escau i el tramet al Consell General perquè sigui aprovat.

2. El pressupost de cadascuna de les branques ha de mantenir un equilibri ja sigui mitjançant l’adaptació de les 
cotitzacions, ja sigui mitjançant l’abonament o el càrrec en el fons de reserva propi, o bé mitjançant préstecs entre 
branques, dins els límits del que disposa l’article 89.
En el cas en què el referit equilibri no es pugui mantenir en els termes esmentats, el pressupost de l’Estat ha d’aportar 
els recursos suficients per a assolir aquest objectiu.

3. El pressupost de la branca de jubilació, en la seva modalitat contributiva, ha de mantenir un equilibri a llarg termini. 
La Caixa Andorrana de Seguretat Social
ha d’elaborar, com a mínim, cada cinc anys, un estudi actuarial i trametre’l al Govern, proposant les mesures neces-
sàries per a mantenir la viabilitat futura de la branca de  jubilació.

4. El pressupost de la branca de jubilació ha d’anar acompanyat de l’estudi actuarial pertinent actualitzat l’any que 
correspongui elaborar-lo segons l’apartat precedent.

Article 89
Préstecs entre branques

1. Només es poden realitzar préstecs entre branques en els dos supòsits 
següents:

a) Per equilibrar el pressupost per raons de tipus conjuntural justificades 
tècnicament. En aquest cas, s’ha d’amortitzar en un termini màxim de dos anys, i amb el benentès que les mateixes 
branques no es poden atorgar cap altre préstec fins que hagin transcorregut cinc anys.
b) Per realitzar inversions a llarg termini. En aquest cas la durada del préstec s’ha d’adaptar a la durada de l’amortització 
de la inversió.

2. Els préstecs comporten el pagament d’interessos a preu de mercat. Aquests interessos es calculen i comptabilitzen 
anualment.

3. Tots els préstecs han de ser atorgats per decisió del Consell d’Administració, per majoria de les tres quartes parts 
dels seus membres.”

Des de la comissió es fan les següents reflexions:

•  Hi ha hagut una manca de previsió per part de Govern, pel que fa al finançament de la branca general. Atès que el 
Pressupost no estava aprovat (en aquell moment) es valora la conveniència d’haver promogut un Crèdit extraordinari.
• El dèficit el genera la branca de malaltia, on no s’han revisat les cotitzacions. Es valora que si el que es pretén és 
eixugar el dèficit amb les reserves de la branca de jubilació (cal tenir en compte que en aquesta branca sí que s’han 
revisat les cotitzacions), des de la CEA no s’hi està d’acord.
•  Cal demanar l’informe tècnic que avali els préstecs entre branques per raons de tipus conjuntural justificades 
tècnicament, ja que la comissió considera que les raons no són de tipus conjuntural sinó estructural.

5.4.5  REUNIÓ AMB ELS MINISTERIS DE 
SALUT I BENESTAR I ECONOMIA

Arran el nomenament i primera presa de contacte amb el nou President de la CASS, Josep Delgado, es torna a posar 
sobre la taula la conveniència d’incrementar les cotitzacions. 

La comissió, davant aquesta possibilitat, creu que cal fer una feina prèvia d’anàlisi de la situació actual del model i fun-
cionament de tot el sistema sòciosanitari, i com a conseqüència disposar d’un estudi aprofundit de les mesures que 
cal prendre. Un cop assumides les decisions necessàries que permetin el funcionament acurat del model sanitari del 
país, si es detecta que no es pot garantir l’assistència sanitària que el país necessita sense un augment de les cotitza-
cions, aleshores caldria parlar-ho amb els representants dels empresaris per tal d’arribar al màxim consens possible. 

A tal efecte, i atès que la Confederació Empresarial Andorrana està representada al Consell d’Administració de la 
CASS, per Josep Montané, s’acorda que la Direcció demani mantenir una reunió conjunta dels Ministres de Salut i 
Benestar, i de Finances amb la Comissió de Seguiment de la CASS de la CEA, per tal de conèixer per part dels Minis-
tres quin és el full de ruta en l’àmbit sòcio-sanitari, així com la planificació i les reformes que es preveuen, tant a nivell 
legislatiu com funcional. 

Atès que Josep Montané no va poder assistir a la reunió amb els Ministres de Salut i Benestar, i el de Finances, 
el President de la Comissió de Seguiment de la CASS, Francesc Gran, fa un resum dels temes més importants 
tractats a la reunió, entre ells:

•  Predisposició total per part de la Confederació Empresarial Andorrana per col·laborar en la reforma del sistema 
sòcio-sanitari.
• Els objectius a seguir així com el full de ruta, els ha de marcar el Govern.
• Es valora la bona predisposició per efectuar els canvis necessaris en el sistema.
•  El Govern preveu tenir enllestida una nova legislació en aquest àmbit a través d’un pacte d’estat a finals de l’any 
2012

Entre els assistents es comenta que fins que no hi hagi un canvi general en el model del sistema sòcio-sanitari, 
la problemàtica no es resoldrà. S’insisteix en: 

•  Cal reformar el SAAS.
•  Cal modificar el sistema dels prestadors sanitaris (no pot ser que per una mateixa patologia, un pacient, a càrrec de 
la despesa de la CASS, pugui ésser assistit per diversos professionals.
•  S’ha d’implementar la història clínica compartida.
•  Cal revisar i aplicar el cost preestablert que té cada patologia (actualment el SAAS emet una factura i la CASS la 
paga).

El Govern, abans de retallar les prestacions actuals, ha d’ordenar i controlar el sistema.

D’altra banda, es recorda que periòdicament tots els documents i estadístiques que ha tramès la CASS es fan arribar 
als associats de la CEA amb les dades estadístiques publicades fins a la data 12/12/2011, en referència a l’evolució 
de la població assalariada, l’evolució del nombre d’assalariats per sector i l’evolució de treballadors per compte propi.
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5.5  COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES

A demanda dels sectors implicats, es crea una comissió per tal de tractar els temes que afecten les infraestructures, 
i que s’anomena Comissió d’Infraestructures. 

L’objectiu d’aquesta comissió és que els sectors implicats puguin anar units amb propostes conjuntes. 

Es proposa que el president d’aquesta comissió sigui el Vicepresident de la Confederació i representant d’ACODA, 
Víctor Pintos. 

El President de la comissió, Víctor Pintos indica que la voluntat d’aquesta comissió és que tothom hi participi i aporti 
idees per tal de reactivar el sector. Cal aprofitar l’aixopluc de la CEA per fer el ressò necessari de les mancances del 
sector i de les aportacions que es facin i que impliquen a tot el col·lectiu.

El president de la comissió avança que el nou pressupost que presentarà el Govern destinarà una quantitat irrisòria 
en inversió de noves infraestructures públiques.

Entre els assistents sorgeixen els següents comentaris:

•  Cal fer arribar el missatge a tota la població dels problemes que se’n derivaran si no es fa inversió pública.
•  El sector ja porta dos anys patint una forta recessió i si no es fa inversió pública serà el tercer any dolent pel sector.
•  Per avaluar la viabilitat de les empreses, cal demanar al Govern quina és la seva voluntat o previsió a 3-5 anys vista 
pel que fa a la inversió, tant pel que afecta a les enginyeries com a la construcció i empreses derivades. Si es té definit 
l’objectiu de l’administració, les empreses podran dissenyar una estratègia de futur.
•  Es pot treballar en projectes pel sistema de concessions privades, però sempre cal tenir en compte que hi ha 
d’haver part d’implicació del sector públic.
•  La banca andorrana està oberta a fer concessions, però amb la garantia de Govern, i aquest està molt endeutat.
•  Les empreses del sector han de tenir clar que el seu futur passa per buscar altres alternatives, buscar projectes en 
la inversió privada i redimensionar-se.
•  S’ha de saber explicar a l’opinió pública quina és la realitat del sector, tenint en compte que si les empreses no te-
nen projectes a desenvolupar, s’hauran de fer acomiadaments, amb les repercussions col·laterals que això pugui tenir.
•  L’Administració ha de facilitar els tràmits per al desenvolupament de projectes de caràcter privat.

S’arriba als acords següents:

•  Cal fer una anàlisi profunda de la situació actual i de les perspectives de futur amb propostes concretes per a reac-
tivar el sector.
•  Trametre al Govern aquest estudi objectiu per tal que impulsi les mesures que consideri escaients.

La Junta Directiva aprova aquesta proposta i la comissió deixa les portes obertes a noves incorporacions d’afiliats 
interessats en aquest àmbit de treball.

5.6  COMISSIÓ DE TURISME I COMERÇ

Diverses associacions del sector del turisme i el comerç reclamen –en referència a  diverses qüestions-  po-
der treballar prèviament i conjuntament a la CEA i, per tant es proposa la creació de la Comissió de Turisme i 
Comerç, on hi estan representades les associacions següents:

•  AGDD: Associació de Grans Distribuïdors al Detall (AGDD)
•  Ski Andorra
•  ATVA: Associació de Transports Públics i de Viatgers d’Andorra
•  AAVA: Associació d’Agències de Viatge d’Andorra
•  Unió Hotelera
•  AEAT: Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics

S’acorda la proposta i que assumeixi la responsabilitat de la Comissió la Presidenta de l’Associació d’Agències de 
Viatge d’Andorra, Stephi Bastús.

Constituïda la Comissió, la Presidenta, Stephi Bastús, indica que la voluntat d’aquesta comissió és tractar de manera 
transversal tots els temes que afecten el sector i defensar els interessos comuns; a tal efecte, demana als assistents 
identificar plegats els punts que interessa treballar de forma prioritària.

La Direcció contacta amb les associacions (Ski Andorra i el Gremi de Joiers i Rellotgers d’Andorra) així com amb altres 
socis individuals del sector per tal que designin un representant en la comissió.

En un altre ordre de qüestions, la UHA comenta que després de revisar la Proposició de llei de protecció contra el 
tabaquisme passiu ambiental, han demanat allargar el termini per a la presentació d’esmenes (data inicial prevista 
19/12/11) fins el 12/03/2012. Estan treballant aquesta llei, basant-se amb el respecte i amb la premissa de defensar la 
llibertat dels no fumadors, sense que això hagi de perjudicar la llibertat tant dels fumadors com dels empresaris. Con-
sideren que, com a petit país, es pot desenvolupar una normativa específica que serveixi com a exemple a d’altres 
països.

Es decideix demanar al Govern que informi la CEA dels canvis legislatius previstos que afectin al sector de turisme i 
comerç. 

Pel que fa al comerç, es recorda la necessitat d’una Llei de Comerç, que reguli el sector. Així mateix es proposa que 
des de la CEA es busqui una proposta per harmonitzar els horaris comercials:  cal buscar un equilibri i cal tenir en 
compte que aquests horaris també van lligats a les propostes del sector hoteler. Es comenta que, els petits comerços 
no estan d’acord amb la llibertat d’horaris.

En quant al Codi de Relacions Laborals:

•  El sector hoteler ha de poder resoldre la problemàtica lligada als torns de servei, amb l’obligatorietat actual de res-
pectar les 12 hores de descans entre un torn i un altre.
•  Els treballadors de les pistes d’esquí també es veuen perjudicats per aquesta problemàtica.
•  Pel que fa al sector del transport de viatgers, s’indica que la llei internacional entra en conflicte amb la llei nacional.

Des d’aquesta nova comissió, es vol també modificar la legislació actual i basar-la en els convenis d’empresa. Des de 
la Comissió d’Interior al Consell General, s’està fent la revisió d’aquesta legislació, i, per tal que tots els sectors puguin 
aportar les seves propostes, s’acorda que la Direcció trameti l’actual Codi de Relacions Laborals a tots els integrants 
de la Comissió de Turisme i Comerç, per tal que es facin les propostes de modificació que es considerin oportunes. 
Una vegada efectuat aquest treball, les propostes es presenten a l’Associació de Petits Comerciants.
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Per tal que es puguin resoldre els errors que han sorgit en les darreres campanyes de promoció turística (informació 
que ha arribat tard a les agències de viatges i no s’ha pogut comercialitzar, manca de comunicació sobre els molts 
avantatges que té Andorra, com la seguretat ciutadana, la climatologia...) es proposa que es demani al Govern poder 
intervenir des de l’inici del disseny de les campanyes.

Es comenta el projecte que va presentar l’empresa Fité&Associats, centrat en la proposta del disseny d’una targeta 
per incentivar el consum, i basat en una proposta global de país. Es demanarà a Govern la valoració que s’ha fet 
d’aquest projecte.

Cal seguir treballant perquè el projecte de peatonalització de l’artèria viària d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany si-
gui una realitat. És necessari per al comerç. La Direcció demana a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 
per la situació d’aquest projecte per decidir si cal o no fer alguna gestió des de la CEA. Així mateix entre els assistents 
es comenta que cal treballar en millorar i/o modificar els sentits de circulació d’alguns carrers com, per exemple, 
l’avinguda Riberaygua.

Es fa arribar un correu a tots els socis de la CEA per tal que els interessats es puguin apuntar a aquesta Comissió.

5.7  COMISSIÓ DE RELACIONS 
INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS

En el marc del seguiment de l’acord marc de col·laboració entre la CEA i la PIMEC, a la Junta Directiva del dia 
3 de desembre de 2009 es crea la Comissió de seguiment d’aquest acord integrada per:

•  CEA: Xavier Altimir; Miquel Medina i Josep Manzano.

•  PIMEC: Lourdes Esteban, directora de Formació i Ocupació, Jana Callís, responsable departament de Rela-
cions Laborals i Moisès Bonal, responsable departament d’Estudis.

La nova proposta consisteix en crear una comissió que faci el seguiment de tots els convenis que se signin amb 
d’altres patronals i institucions. Aquesta Comissió porta el nom de: Comissió de Relacions Internacionals i Institucio-
nals, està encapçalada pel President de la CEA i resta oberta a tothom. 

A tal efecte, es fa arribar un correu a tots els associats perquè les persones que hi estiguin interessades s’hi puguin 
apuntar.

El 12 de maig de 2010, s’aprova la constitució de la Comissió Tècnica de Formació per tal de decidir progra-
mes, formadors i tot allò que calgui per a l’organització dels programes de formació a la CEA, amb els criteris 
següents:

1. Ser un màxim de 6 persones: 4 relacionades amb l’àmbit dels recursos humans o de la formació i la resta, empresaris.
2. No hi pot formar part cap persona vinculada amb empreses de formació.

Aquesta comissió queda constituïda amb les següents persones:

• Josep Manzano
• Mònica Codina
• Carles Pascuet
• Àngel Candela
• Xavier Altimir
• Jordi Galobardas

En la Junta Directiva del 17 de novembre de 2010, (a demanda de) Jordi Galobardas, va ser substituït per Jordi Ba-
lletbó.

En la Junta Directiva del 9 de febrer de 2011, i atès que Carles Pascuet deixa el càrrec de Gerent d’ACODA i Mònica 
Codina manifesta que seria millor incorporar a la comissió persones que actualment estan treballant en l’àmbit del 
Recursos Humans, es proposa revisar la composició d’aquesta comissió.

5.8  COMISSIÓ TÈCNICA DE FORMACIÓ
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Finalment,  la Junta Directiva aprova la composició de la Comissió Tècnica de Formació integrada per:

• Josep Manzano (President)
• Xavier Altimir
• Àngel Candela
• Jordi Balletbó
• Rosa Rubio
• Elena Millan
• Esther Cascalló

El President de la Comissió tècnica de formació, exposa el Pla de formació CEA 2011-2012, per a l’aprovació de la 
Junta Directiva. Josep Manzano comenta que el Pla de Formació deriva de la Visió Estratègica de la CEA i que està 
destinat a directius i alts càrrecs de les empreses. 

En aquesta ocasió, s’ha mantingut el criteri de contractar docents d’alt nivell i s’han tingut en compte les aportacions 
tant dels socis de la Confederació com dels alumnes que han assistit als cursos de l’any anterior.

Pel que fa als ingressos i despeses del Pla Formatiu CEA 2010-2011, els resultats han estat els següents:

Ingressos: 24.637 euros
Despeses: 22.919 euros
Total: 1.718 euros

El President comenta que tot i que el Pla Formatiu CEA 2010-2011, només ha aportat un benefici econòmic a la Con-
federació de 1.718 euros, s’ha de tenir en compte que és el primer any que es fa formació i que cal continuar treballant 
per tal de donar a conèixer aquest servei.

Vistos els resultats del Pla Formatiu CEA 2010-2011 i atès l’esforç de l’empresa Lidera d’anar-se ajustant a la realitat, 
el President proposa a la Comissió que Lidera sigui de nou, l’empresa proveïdora del Pla Formatiu CEA 2011-2012. 
Els assistents aproven la proposta i l’Assemblea General la ratifica.

A més, la Direcció proposa que el Pla de Formació 2011-2012 integri quatre seminaris  que s’impartiran els mesos 
d’octubre, febrer, març i maig.

L’empresa Lidera, tenint en compte les demandes d’antics alumnes,  fa arribar una proposta de 10 temàtiques (5 
genèriques i 5 de més específiques) amb l’opció d’incloure alguna altra formació, i que es lliura als assistents a 
l’Assemblea General, per tal que puguin fer les seves aportacions i planificar el proper pla formatiu. La Direcció de-
mana als assistents que lliurin el formulari a la secretaria de la Confederació, així mateix, s’acorda que es trametrà un 
correu a tots els associats, per tal que també pugin fer les seves aportacions, amb una data límit de retorn.

Tal i com s’acorda a la Comissió, la Direcció sotmet a l’aprovació de l’assemblea els següents acords:

•  Fer pacs de formació per a les empreses amb els criteris següents:

Paquet de 4 sessions de formació: 30% de descompte.
Paquet de 3 sessions de formació: 20% de descompte.
Paquet de 2 sessions de formació: 10% de descompte.

A partir del segon inscrit de la mateixa empresa es farà el 20% de descompte.

5.8.1  PLANS DE FORMACIÓ CEA

Les formacions es cobraran en el moment de la inscripció.

Les empreses que comprin un paquet de formació, i no puguin assistir al curs, hauran d’informar amb tres setmanes 
d’antelació per tal que es retornin els diners.
Les persones que s’inscriguin a un curs individualment, i no puguin assistir al curs, hauran d’informar amb una setma-
na de preavís per tal que es retornin els diners. 

Tal i com es va fer en el darrer curs de formació, es permetrà fer el pagament fraccionat en dos terminis. 
La Direcció tramet un correu a tots els associats amb aquesta informació, que també es penja a la Web, per tal de 
fer-ne la divulgació pertinent. 

Entre els assistents es comenta que cal valorar la possibilitat de buscar empreses que esponsoritzin les formacions.
Així mateix es valora la possibilitat de plantejar al Govern la recaptació i creació d’un fons econòmic estatal per tal de 
finançar part de la formació que els treballadors de les empreses haurien de fer sistemàticament, atès que la formació 
és una font d’inversió i aporta un valor afegit.
La Direcció demana a la Junta Directiva que col·laborin en la divulgació del Pla de Formació CEA 2011-2012. 

5.8.1.1  VALORACIÓ PLA DE FORMACIÓ 2010-2011
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Els membres de la Comissió afegeixen:

•  Les peticions de seminaris que s’han recollit dels assistents han de ser la base per treballar els propers cursos 
específics per al proper Pla de Formació CEA 2011-2012.
•  Es considera que s’ha d’intentar que el llindar del preu dels cursos sigui d’uns 500 euros.
•  Es volen mantenir els cursos dirigits a directius i alts comandaments de les empreses per no competir amb la ti-
pologia de formació que s’imparteix des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, destinada a altres 
rangs dins les empreses.
•  S’ha de mantenir el criteri de descompte a partir de la segona persona inscrita d’una mateixa empresa, així com 
facilitar el pagament fraccionat.
•  Es planteja la possibilitat d’establir un paquet anual a les empreses i/o associacions, establint uns criteris de des-
compte segons els cursos als quals s’inscriguin.
•  Es considera imprescindible anar confeccionant una base de dades de les empreses per tal de fer arribar tota la 
informació dels Plans de Formació.
•  S’ha d’establir un pla de comercialització de l’oferta de formació i treballar-lo per tal d’anar incrementant les perso-
nes inscrites als cursos. El que funciona realment és la invitació personalitzada (visita o telèfon) més que la despesa 
de publicitat en premsa.
•  S’ha d’anar conscienciant l’empresari perquè vegi la formació com una inversió dins l’empresa, i s’ha de demanar 
al Govern que la despesa en formació dels empresaris repercuteixi en una rebaixa en l’impost de societats.
•  Es debat sobre la durada dels seminaris i es planteja fer-los d’un màxim de 8-12 hores, incloent el format de con-
ferència, aprofitant la disponibilitat del formador. 
•  Les sessions haurien de tenir un mínim de 12 assistents.
•  Es comenta que a les taules de treball del projecte Andorra té futur s’han fet nombroses propostes a l’entorn de la 
necessitat de fer formació a les empreses.
•  Per tal de fomentar el “networking”, s’hauria d’incloure el dinar dins la formació.

Núria Xifré, en representació de l’empresa Lidera- adjudicatària del Pla de Formació CEA 2011-2012 per acord 
de l’Assemblea General del 15 de juny del 2011- exposa la proposta del Pla de Formació CEA 2011-2012.
Com a resultat de les enquestes de les propostes de formació la proposta de Lidera se centra en les 4 accions 
formatives següents:

•  Com millorar les meves competències directives
•  Implantació de l’estratègia: com executar el pla estratègic
•  Digital business
•  Optimització de costos i adaptació del model de negoci

Tots quatre seminaris s’han dissenyat tant pel que fa a continguts com pel que fa al perfil dels ponents com a tallers 
de caire molt pràctic.
Entre els assistents s’analitzen els continguts de cadascuna de les formacions i es fan les aportacions següents.

• Al seminari Implantació de l’estratègia: com executar el pla estratègic, i atès el contingut proposat, faltaria un apartat 
previ de “Gestió del coneixement”. Després del debat generat, es considera que això és un curs específic i que es 
pot proposar en un futur, i precisament, aquesta proposta de seminari pot generar l’expectativa entre els assistents 
d’organitzar-ne un d’específic amb la temàtica de gestió del coneixement.
•  Al seminari Digital business cal afegir la situació legal en referència a aquesta temàtica a Andorra (aspectes duaners, 
riscos de navegació de la xarxa, franquícia viatgera duanera, mobilitat i modalitat de tributació del producte, etc).
•  En el seminari Optimització de costos i adaptació del model de negoci, i vista la situació actual i les prioritats de 
les empreses, es considera que cal afegir-hi més casos pràctics i fer el mateix format dels altres cursos (12 hores).
•  S’acorda que s’inclourà el dinar del primer dia de formació. 

La proposta del Pla de Formació CEA 2011-2012 queda redactada com segueix:

5.8.1.2  PLA DE FORMACIÓ 2011-2012
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Entre els assistents es revisa el document de les bases d’inscripció als cursos, i d’acord amb els descomptes 
aprovats per l’Assemblea General del 15 de juny del 2011, així com amb els preus estipulats per a les forma-
cions previstes per al Pla de Formació CEA 2011-2012, el document queda redactat com segueix:

“BASES INSCRIPCIÓ CURSOS FORMACIÓ CEA”

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 
et comprovant de la transferència de l’import total del curs al compte de la CEA:  Banca Mora. IBAN: AD20 0004 
0019 0001 0364 8010.
3. Les inscripcions quedaran formalitzades per ordre d’arribada amb la corresponent 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 substituir la seva plaça vacant per una altra persona. Si no es pot substituir, s’haurà d’informar una 
setmana a l’avança per tal que es retornin els diners.
5. La CEA pot decidir anul·lar el curs quan els inscrits no arribin a 12 persones avisant amb dos dies d’antelació 
abans de la data prevista d’inici, procedint a l’abonament que correspongui 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 edició.
7. A partir del segon inscrit de la mateixa empresa, es farà el 20% de descompte.
8. Es pot efectuar el pagament fraccionat en dues vegades. 50% en el moment de la inscripció i la resta a 30 dies.
9. S’ofereix la possibilitat de comprar paquets de formació, amb els criteris següents:

1. Paquet de 4 sessions de formació: 30% de descompte
2. Paquet de 3 sessions de formació: 20% de descompte

 Atesos els preus dels cursos proposats al Pla de formació CEA 2011-2012, i les propostes de descomptes regu-
lades segons aquestes bases, els imports de les formacions del Pla de formació CEA 2011-2012 queden recollits 
en la següent taula:

5.8.1.2.1  REVISIÓ DEL DOCUMENT DE LES BASES D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS

CEA

Socis CEA No socis CEA

Preu total
Preu individual

(informatiu)
Preu total

Preu individual
(informatiu)

Paquet 4 
inscripcions

1.440 euros 360 euros 1.680 euros 420 euros

Paquet 3 
inscripcions

1.260 euros 420 euros 1.440 euros 480 euros

Inscripció individual 540 euros 600 euros

* S’inclou el dinar del primer dia de formació en totes les inscripcions.
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Des de Lidera es proposa la possibilitat de fer un cinquè seminari sobre la internacionalització de les empreses, atès 
que aquesta ha estat una de les propostes amb més incidència de les quals s’ha parlat en la darrera trobada empre-
sarial dels Pirineus. 

Es tracta d’un tema important a tractar a Andorra, que afecta directament propietaris d’empreses i de negocis i que es 
podria plantejar en format de conferència. Es comenta l’opció d’emmarcar-ho en l’acte de presentació de la Memòria 
CEA 2011. 

5.8.2  FÒRUM ANTICS ALUMNES DE LA CEA

El President de la Comissió Tècnica 
de Formació, Josep Manzano, expo-
sa la possibilitat de crear el Fòrum 
d’Antics Alumnes de la CEA amb 
l’objectiu de ser un espai d’intercanvi 
entre els participants, i que serveixi 
per compartir experiències empresa-
rials i l’aplicabilitat de les formacions 
que han dut a terme, així com afavo-
rir el naixement de noves iniciatives 
empresarials.

A tal efecte es convoca els alumnes 
participants en el Pla de Formació 
CEA 2010-2011 per valorar l’interés 
dels alumnes per la continuïtat del 
Fòrum.
La trobada és un èxit i es decideix la 
seva continuïtat amb una periodicitat 
trimestral. 
Les trobades serviran sobretot per 

establir lligams i compartir experièn-
cies i habilitats amb altres directius 
que han compartit part del seu pro-
cés formatiu en el marc de la CEA.

Val a dir, que en el decurs de la pri-
mera trobada del Fòrum, els partici-
pants posen de relleu la importància 
de rebre formació amb instructors 
de primer nivell que acosten la rea-
litat de l’actualitat mundial a Andorra 
i que a més, permeten que es pugui 
fer una major i millor projecció de les 
respectives empreses tant a l’exterior 
com a nivell intern.

Tot plegat, malgrat les dificultats 
d’implementar canvis en l’empresa 
en època de crisi. 

Tot i això, els alumnes dels primers 

cursos de formació, destaquen el 
valor de la formació, de les eines 
que els aporta per millorar la com-
petitivitat de la seva empresa i el 
desmarcatge que els suposa de la 
competència (interna i externa). Tots 
plegats, coincideixen en la necessitat 
de créixer per avançar i en la impor-
tància que Andorra es reinventi.

La tecnologia avança, el client també 
i cal saber gestionar aquest canvi. Un 
canvi que és més fàcil si es compta 
amb les eines que proporciona una 
formació capdavantera, específica, i 
d’alt valor afegit, com la que oferta 
la CEA.
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Taules de Diàleg06
En el decurs dels primers mesos de l’any es continua treballant prop de les diferents Taules de Treball impulsades per 
l’executiu de l’aleshores Cap de Govern, Jaume Bartumeu. 
Després de múltiples reunions periòdiques s’estableixen tot un seguit de paràmetres, projectes i propostes que 
s’haurien d’implementar al país.
Aquestes són algunes de les conclusions i propostes desenvolupades fins el mes d’abril de 2011:

1. ESTABLIMENT D’UN PLA FORMATIU ESPECÍFIC PER AL COMERÇ 
 
Execució del pla formatiu proposat per la Cambra de Comerç 2010 - 2011: 
 
• Creació d’un postgrau universitari dedicat a la formació i especialització d’assessors tècnics en comerç des de la 
Universitat d’Andorra. 
• Accions d’intercanvi de coneixements i experiències amb comerciants d’altres zones d’atractiu comercial: bench-
marking. 
• Prestació de serveis d’assessorament tècnic al comerç, mitjançat la subvenció del servei de diagnosi del punt de 
venda: assessorament tècnic comercial. 
• Propostes d’acompanyament a les iniciatives de millora que el petit i mitjà comerç vulgui implementar: coaching. 
 
2. SIMPLIFICACIÓ I AGILITZACIÓ DELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER A LES SOL·LICITUDS D’OBERTURA 
DE COMERÇ 
 
•  En col·laboració amb les 7 administracions comunals s’ha creat i  impulsat el nou procediment simplificat d’obertura 
de comerç; des del maig 2010 fins el febrer 2011 s’han tramitat favorablement més de 150 sol·licituds, que han per-
mès l’obertura d’establiments en “5 dies”.
•  L’agilització dels processos interns també ha estat una evidència, assolint durant el 2010 una disminució en els 
terminis mitjans de tramitació (en procediments ordinaris) de més del 50 %, a la vegada que també ha disminuït en 
més del 50% el nombre de sol·licituds pendents de resolució. 
•  S’han creat noves tramitacions (ex. canvi de titular) i s’han anul·lat alguns tràmits innecessaris, a la vegada que s’ha 
apropat la tramitació al ciutadà mitjançant la recepció a través de les oficines de tràmits de les set parròquies. 
  
3. ORGANITZACIÓ D’ACCIONS DE DINAMITZACIÓ DELS EIXOS COMERCIALS 
 
Tal i com defineix el Pla d’objectius, consensuat i aprovat per la TTC, s’ha donat ple suport a diverses accions de dina-
mització comercial. També s’ha liderat (conjuntament amb els Departaments de Turisme i Cultura) algunes accions di-
rigides a la dinamització dels eixos comercials (per exemple les exposicions de vehicles al carrer de la darrera tardor). 

4. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INTERMINISTERIAL DE LLUITA CONTRA L’INTRUSISME I DEL CENTRE 
D’ATENCIÓ CONTINUADA 
 
•  Durant la primera part de l’any 2010, el Govern va autoritzar la creació de la Comissió interministerial de lluita contra 

6.1 TAULA DE TURISME I COMERÇ

l’intrusisme. Un organisme imprescindible per articular els canals de col·laboració adients entre els diferents serveis 
de l’Administració, en pro d’una efectiva optimització dels recursos existents (Cos de Policia, Duana andorrana, Ins-
pectors de Govern, etc...). 
•  A principi del passat mes d’octubre, es posava en funcionament el nou servei d’atenció contra l’intrusisme: el CACI. 
Servei que funciona les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, de forma ininterrompuda i que ja ha atès i coordinat 
un centenar llarg de casos d’intrusisme.  
 
5. MILLORA DELS CANALS DE COMUNICACIÓ AMB EL CIUTADÀ;  AMPLIACIÓ DELS HORARIS D’ATENCIÓ, 
CREACIÓ DE NOVES BÚSTIES ELECTRÒNIQUES I D’UNA NOVA PÀGINA WEB; www.comerc.ad. 
 
Durant el segon trimestre de l’any, la Unitat de Comerç i Inspecció va poder ampliar els seus horaris d’atenció al ciu-
tadà, que van passar dels tres dies d’atenció que fins el moment s’oferien (dilluns, dimecres i divendres) a l’atenció 
diària (de dilluns a divendres). També s’implementen nous mitjans de comunicació i atenció electrònica com: regis-
tredecomerc@govern.ad, que garanteixen una resposta ràpida i diligent a les possibles consultes dels ciutadans i 
professionals. Finalment, a finals del 2010 es va presentar la nova pàgina web: www.comerc.ad, pàgina web que 
vol informar al ciutadà, professional, empresari, associació, etc... de tot allò relacionat amb el comerç i el consum. 
Aquesta nova pàgina s’ha dissenyat amb criteris de dinamisme, i pretén ser interactiva, per tal de poder copsar les 
opinions i suggeriments dels ciutadans. 
 
6. CREACIÓ DEL FULL ELECTRÒNIC DE RECLAMACIÓ DE CONSUM; ATENCIÓ DE LES CONSULTES, QUEI-
XES I RECLAMACIONS DE CONSUM. 
 
Des que l’ACU va decidir deixar d’atendre les reclamacions dels consumidors, la Unitat de Comerç del Minis-
teri de Turisme, Comerç i Indústria ha assumit aquestes funcions: 
 
•  No s’han modificat els canals de recepció ja establerts (oficines d’informació turística nacionals i comunals), com-
plementant-la però amb l’atenció presencial que s’ofereix des de la Unitat de Comerç.  
•  S’ha creat el nou full oficial de reclamació de consum (disponible a les web: www.comerc.ad i www.tramits.ad. 
• S’ha creat una nova bústia de correu electrònic dedicada exclusivament a l’atenció de les consultes, queixes i re-
clamacions de consum. 
• A principis del mes d’abril de 2011 el servei ha registrat i tramitat 168 reclamacions, de les quals s’han pogut resoldre 
133. 
 
De cara a la resta de l’any es planteja la necessitat de tirar endavant altres propostes i projectes com ara: 

1. Definir i implementar un pla de reactivació per al comerç.

El Ministeri competent en Comerç, amb la implicació i consens dels agents  vinculats en l’àmbit del comerç (repre-
sentats majoritàriament a la Taula de Turisme i Comerç), en base a les disponibilitats pressupostàries; haurà de definir 
i implementar el Pla anual de reactivació i millora del comerç.  Projecte que s’haurà d’enllestir el més aviat possible 
(gener-febrer 2011). Pla anual que contindrà accions i iniciatives dirigides a la millora de la formació, informació i 
professionalització del comerç, a l’incentiu d’innovació i modernització del sector, al suport tècnic i econòmic a les 
accions de dinamització i animació dels eixos comercials, a la consolidació de les campanyes de comunicació, tant 
internes com externes, l’anàlisi de la problemàtica dels locals comercials buits, l’augment del coneixement sobre 
les tendències i hàbits dels consumidors, així com la modernització d’un marc legal que garanteixi el tràfic jurídic en 
l’àmbit del comerç (Llei del Comerç, modificació de la Llei de protecció del consumidor, així com la Llei d’arbitratge).   

2. Continuar amb la millora dels processos relatius a les tramitacions administratives de les sol·licituds de 
comerç. 

Donant continuïtat al projecte iniciat l’any 2010 (simplificació i agilització dels tràmits administratius de comerç), amb 
la col·laboració dels serveis interns i externs implicats en la tramitació de les sol·licituds, així com de les administra-
cions implicades; es pretén consolidar i potenciar el diàleg per tal de continuar treballant en la millora dels processos 
de tramitació administrativa. Millores en la seva dinamització i agilització, millores en els seus terminis, millores en la 
seva qualitat, etc. 



62 63 

3. Crear un servei o oficina d’atenció al consumidor en un horari ampli i durant tots els dies de la setmana.

La crisi de l’Associació de Consumidors i Usuaris d’Andorra ha provocat que la Unitat de Comerç i Inspecció, es-
tructuralment competent en matèria de consum, reprengués les funcions bàsiques de recepció i tramitació de les 
reclamacions que els consumidors, en mèrit de la Llei de Protecció del Consumidor, tenen dret a presentar. Aquestes 
funcions, que s’han reprès, des de final d’any 2010 de forma bàsica, precisaran a curt termini d’un servei persona-
litzat, que vagi més enllà de la recepció i tramitació de les reclamacions de consum, cercant i analitzant el consum 
nacional, i implementant i difonent pràctiques de consum responsable, establint nexes d’unió i col·laboració entre 
entitats i institucions nacionals i internacionals.  

4. Desenvolupar el marc legal necessari que acompanyi la millora i reactivació del comerç: 

La millora i la reactivació del comerç han d’anar acompanyades d’una revisió i adaptació profunda del marc legal: 

a. Cal impulsar un avantprojecte llei que reguli i doni seguretat jurídica al tràfic comercial: és necessari i urgent dispo-
sar d’una Llei de Comerç. 

b. Les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies en l’àmbit del comerç són cada dia més interessants, 
caldrà un marc legal que en reguli la seva pràctica; la Llei del Comerç Electrònic. 

c. El comerç i el turisme es valoren i es mesuren pel nivell de satisfacció de les experiències viscudes pels clients i 
visitants. Resulta urgent i necessari adaptar la legislació en matèria de protecció i acompanyament del consumidor, 
apropant-la a les expectatives que els consumidors esperen; caldrà doncs reformar la Llei de Protecció del Consu-
midor de l’any 1985. 

d. En aquest sentit es fa necessària l’aprovació d’una llei que legitimi i reguli altres mitjans de resolució de conflictes: 
la llei d’arbitratge aportarà solució a aquesta problemàtica a la vegada que pot contribuir substancialment a la des-
congestió de la jurisdicció civil. 

e. Finalment, caldrà regular les condicions i criteris que els establiments comercials han de complir per al correc-
te desenvolupament de les seves activitats, definint, parametrant i delimitant les activitats econòmiques que cada 
nomenclatura comprèn, evitant els possibles casos de competència deslleial (exemple dels restaurants que fan de 
discoteca o de pub...): llei dels equipaments comercials. La CEA, dóna ple suport a eradicar aquestes pràctiques, i a 
participar i canalitzar les iniciatives que permetin difondre la informació escaient als seus associats. 

6.1.1  PROJECTE DE DINAMITZACIÓ 
TURÍSTICA I COMERCIAL 

L’aleshores Ministre de Turisme, 
Claudi Benet presenta durant els pri-
mers mesos de l’any l’acció de dina-
mització que tindrà lloc entre el 6 i el 
15 de maig i que porta per nom: “An-
dorra, al maig més que mai”. Comu-
nica que ja s’han rebut nombroses 
propostes dels Comuns i d’algunes 
associacions. Es faran actuacions al 
carrer i s’oferiran incentius en els co-
merços i en els hotels, entre d’altres.

La directora de la Confederació, Síl-
via Gabarre indica que des de la CEA 

s’ha fet la divulgació de la campan-
ya a tots els associats, així com s’ha 
penjat a la pàgina web de la CEA el 
bàner de la campanya. 

L’objectiu és desestacionalitzar el 
mes de maig, i repetir aquesta acció 
al mes de novembre. El pla de comu-
nicació s’iniciarà a Andorra abans de 
Setmana Santa i el dia 27 d’abril co-
mençarà a l’estranger. 

A més, des de la CEA es parlarà amb 
l’associació de distribuïdors de car-

burants per veure quina pot ser la 
seva implicació en la campanya. 

En aquest sentit, des de la CEA s’ha 
fet la divulgació del vídeo d’Andorra 
Turisme, del qual se n’han fet diver-
ses còpies del DVD a les empreses 
que n’han demanat. En la trobada 
empresarial que es va fer a Portu-
gal el passat mes de febrer, va ser el 
President de la CEA qui va mostrar i 
lliurar còpies d’aquest DVD. 

El Govern també manté contactes 
amb altres interlocutors/professio-
nals de mercats que són interessants 
per Andorra com Israel, Azerbaijan  o 
Brasil. 
En aquest sentit, val a dir que 

l’ambaixador d’Azerbaijan feia en el 
decurs d’aquelles setmanes una pre-
sentació del seu país a la seu de la 
CEA. 
Paral·lelament, el senyor Eugeni 
Bregolat, ambaixador d’Espanya 

a Xina, va oferir a la CEA la seva 
col·laboració per participar i aju-
dar en l’organització d’un viatge 
d’empresaris andorrans a Xina pre-
vist al maig de 2011

6.1.2  NOUS MERCATS
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6.2  TAULA PERMANENT PER A LA 
FORMACIÓ EN EL TREBALL

La Direcció lliura als assistents les Actes de Govern de les reunions de la “Taula permanent per a la Formació en el 
Treball”celebrades durant el mes de gener i febrer de 2011.

En el decurs d’aquestes trobades es treballen diversos conceptes com ara: 

1. Entrada en vigor dels programes del foment de la contractació de  treballadors provinents del sector de la 
construcció i de la formació pràctica i teòrica en el si de l’empresa: Estat de situació. 
 
Es detecten diverses anomalies com ara que una dependenta pugui entrar en el pla i una caixera no. En aquest sentit, 
des de la CEA i a través del seu representant a la Taula, Josep Manzano, es considera que hauria d’entrar en el progra-
ma, atès que una caixera també ha de tenir habilitats socials, saber atendre al client i que l’única formació diferencial 
que requereix és la del coneixement del sistema específic del sistema de caixes de cada empresa.  

La Taula es mostra d’acord i, per unanimitat, s’acorda que les petites disfuncions que vagin sorgint en relació a les 
professions, caldrà resoldre-les puntualment per facilitar la  contractació i la formació. 

Josep Manzano, comenta que des de la CEA, s’ha distribuït una circular als tots els associats explicant el funciona-
ment dels programes i convidant-los a participar-hi. També informa que hi ha empreses del sector del transport que 
hi estarien interessades. A més, comenta que si es prepara un document “PDF” de divulgació dels programes, la CEA 
també el farà arribar als seus associats, i demana que es facilitin al màxim els tràmits administratius i burocràtics, i 
que s’ha de percebre des de l’empresa la voluntat de facilitar-los-hi la tasca. Des de la CEA també es demana donar 
un període de vigència als documents esmentats. 

2. Convocatòria de la Comissió de valoració per l’anàlisi de les sol·licituds de contractació adreçades en el 
marc dels dos programes. 

•  La secretaria de la Comissió de Valoració quedarà assumida per convocatòries alternes, per la representant de la 
CCIS, de la CEA i de la PIME i per la representant de les organitzacions sindicals, USDA, SAT i SAT2ICO.  

3. Servei d’Ocupació

Des de la CEA s’opina que, possiblement, la manca d’interès en els programes que impulsa el servei d’ocupació po-
dria venir determinada, també, per la manca de costum -d’una part de l’empresariat- en les formalitats que s’han de 
seguir en la gestió dels recursos humans. 

Durant molts anys, les relacions laborals s’han desenvolupat sense les formalitats més elementals i, possiblement, per 
a molts, inscriure una oferta al Servei d’Ocupació, fer la selecció i preparar el contracte i la sol·licitud per acollir-se al 
programa, són tràmits als quals no s’està habituat.

La CEA, en les diferents Taules de diàleg, sempre ha defensat que la inscripció de les ofertes de treball al Servei 
d’Ocupació, ha de ser un tràmit d’obligat compliment previst per la Llei, així com la inscripció dels contractes en un 
registre. 

Paral·lelament, Josep Manzano pregunta quin tractament tenen els treballadors desocupats inscrits que refusen les 
feines proposades pel Servei d’Ocupació, doncs considera inacceptable que una persona desocupada es negui a 
acceptar una feina al·legant que la feina no li interessa o que els horaris o el treball durant el cap de setmana no li 
interessen. 

Josep  Manzano exposa el cas d’un treballador contractat dins del programa de foment de l’ocupació en el si de 
l’empresa i comenta que, si no hagués estat contractat en mèrits del programa, de ben segur no hauria superat el 
període de prova. 

Josep Manzano, adverteix que si es vol que la intermediació del Servei d’Ocupació funcioni, cal depurar o separar els 
casos socials -persones amb una situació d’atur estructural- de les persones que rebutgen sistemàticament feines, 
d’aquelles altres que, trobant-se en situació d’atur, volen treballar realment. 

La CEA proposa al Servei d’Ocupació fer presentacions dels programes de foment de l’ocupació als seus associats 
de forma pràctica i àgil. 

4. Sindicats

El President recorda la composició de la Taula de Diàleg per al Desenvolupament Econòmic i per al Treball, indicant 
que a la darrera reunió no van ser-hi presents tots els representants dels sindicats.

Així mateix, indica als assistents que en aquesta reunió es va repassar els informes, dels quals en tenen còpia, 
en relació al seguiment del document de les conclusions de les taules de treball “trenta compromisos per in-
vertir en el futur”, a data 31-12-2010, especificats en tres apartats:

•  Els compromisos i les accions finalitzats
•  Els compromisos i les accions pendents, amb la indicació de la respectiva data de venciment, que en tots els casos 
és posterior al 31-12-2010
•  Els compromisos i les accions pendents, i que presenten un retard en el seu grau d’acompliment a data 31-12-2010

El President comenta que, fruit del debat generat a la reunió, es va acordar convocar una sessió monogràfica en rela-
ció al model sindical que hauria de tenir Andorra.

En relació a aquesta proposta els assistents comenten que aquesta convocatòria el Govern l’hauria d’haver fet abans 
d’entrar les Lleis a tràmit parlamentari.
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La CEA al Consell 
d’Administració de la CASS07

El representant del col·lectiu dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi al Consell 
d’Administració de la CASS, Josep Montané, assisteix regularment a les reunions del Consell d’Administració de la 
Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Durant el segon trimestre de l’any, i arran el canvi de govern, la Taula del Consell d’Administració canvia de fesomia. 
El govern demòcrata creu que – en referència a la CASS cal afrontar una reforma important, de gran abast per a la 
qual s’ha triat dos economistes, Josep Delgado i Antoni Bisbal, un metge, Albert Pla, i una advocada, Laura Pujal.

Els quatre membres escollits per Govern, comparteixen taula amb les dues representants dels assalariats, Sandra 
Gonzàlez i Rosa Llobet; el dels patrons, Josep Montané; i el dels jubilats, Lluís Samper.

Avui, tres anys després de la gran reforma, pactada per tots els grups del Consell General, una reforma que havia de 
marcar el sistema sanitari i de pensions durant una dècada, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) continua 
en el primer pla de l’agenda política.

Al creixement sostingut de la despesa mèdica se sumen les noves prestacions i la caiguda del nombre d’afiliats per 
la crisi, amb la corresponent pèrdua d’ingressos.

Revisar la llei de la Seguretat Social, a més de dotar la Seguretat Social de les eines necessàries per evitar abusos i 
optimitzar-la al màxim són algunes de les prioritats per la CEA.

Club de Joves 
Empresaris de la CEA08

A petició del President, el Cap de Govern, Antoni Martí, rep la Junta Directiva de la CEA així com el President del Club 
de Joves Empresaris, per tal de fer la presentació formal de l’entitat.

El President dels Joves Emprenedors de la Confederació Empresarial (CEA), Jordi Balletbó aposta per reduir els ter-
minis d’obertura de negoci per tal d’incentivar la creació de noves empreses.

Els negocis petits són els més freqüents del Principat, i són els que la majoria de joves emprenedors aspiren a crear. 
Tot i que   darrerament s’estan introduint elements que aplanen força el camí, encara hi ha moltes dificultats que posen 
alguns bastons a les rodes, com la paperassa i els tràmits burocràtics.

Balletbó Àlvarez, Jordi
President

Martínez, Martí
Vicepresident

Armengol, Miquel
Secretari

Ferran Vila, Susanna
Vocals Marot, Josep Mª Mora, Xavier

Montoro, Manel Nadal, Gerard  Naudi, Ferran

JUNTA	DIRECTIVA	CLUB	JOVES	EMPRESARIS
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9.1 ASSOCIACIÓ DE 
GRANS DISTRIBUÏDORS AL DETALL

9.2 ACODA I EL PROGRAMA 
DE RISCOS LABORALS

Relacions amb 
entitats afiliades09

L’Associació de Grans Distribuïdors 
al Detall (AGDD), fa arribar una de-
manda i nota informativa a la CEA 
en relació al canvi de la Junta Di-
rectiva de l’AGDD, i a l’acord de 
col·laboració amb la CEA en el pro-
jecte d’estudi de dinamització de 
l’economia d’Andorra i a la petició 
respecte a les quotes d’immigració.

En referència al tercer punt, el Presi-
dent indica que ja n’ha parlat amb el 
Secretari d’Estat, i que actualment no 

està previst obrir les portes per a tre-
balladors de perfil baix. Hores d’ara 
ja s’han posat en marxa els progra-
mes de formació ocupacional per tal 
de reciclar els treballadors inscrits al 
Servei d’Ocupació i que puguin ocu-
par aquests llocs de treball. Caldrà 
avaluar posteriorment el resultat.

Davant la dificultat de trobar feina es 
posa sobre la taula el cas del Pas de 
la Casa, on sembla que hi ha un cen-
tenar de llocs de treball que no estan 

ocupats i que és difícil trobar perso-
nes que vulguin anar a treballar-hi. 
Martí Martínez, informa que a partir 
de les gestions dutes a terme a tra-
vés de l’agrupació “Iniciativa Publici-
tària del Pas de la Casa”, el Cònsol 
d’Encamp, Miquel Alís, es va com-
prometre a tractar aquest tema amb 
l’aleshores Cap de Govern, Jaume 
Bartumeu. 

La Llei 34/2008 de seguretat i salut 
en el treball, descriu que, tota em-
presa ha de desenvolupar els proce-
diments necessaris per a conformar 
un sistema de gestió de la prevenció 
orientat a garantir la seguretat i la sa-
lut dels treballadors, és a dir, aconse-
guir una molt baixa sinistralitat, uns 
llocs de treball dignes i saludables i 
una opinió favorable dels treballa-
dors respecte a les actuacions des-
envolupades.

L’esmentada Llei, té per objecte pro-

moure la seguretat i la salut dels tre-
balladors i treballadores mitjançant 
l’aplicació de mesures i el desenvolu-
pament de les activitats necessàries 
per a la prevenció de riscos derivats 
del treball.

D’acord amb l’establer en l’article 8 
de la Llei 34/2008 de seguretat i salut 
en el treball, la prevenció de riscos 
laborals haurà d’integrar-se en el sis-
tema general de gestió de l’empresa. 
En aquest sentit i per optimitzar re-
cursos, la CEA conjuntament amb 

ACODA acorden contractar els ser-
veis d’una empresa externa de pre-
venció de riscos.

A tal efecte s’han demanat tres 
pressupostos:

Qualipreven: 450 €/any
Europrevenció: 40 €/alumne 
(sense pla de prevenció)
Laboral Risc: 275 €/any

Ateses les especificitats de les ofer-
tes presentades, el President, el 

Gerent d’ACODA i la Direcció han 
proposat assignar-ho a l’empresa 
Laboral Risc.
Es compartiran les despeses amb 
ACODA, assumint un 66% del cost 
des de la CEA (2 llocs de treball) i un 

33% ACODA (1 lloc de treball).
La Junta Directiva aprova aquesta 
proposta.

Entre els assistents es comenta que 
es podria analitzar la possibilitat de 

fer una proposta conjunta a totes les 
empreses sòcies individuals de la 
CEA que encara no hagin contractat 
els serveis d’una empresa de preven-
ció de riscos. 

La CEA es reuneix amb els presi-
dents de les diferents entitats que la 
conformen per posar sobre la taula 
la difícil situació econòmica i treba-
llar conjuntament les possibles solu-
cions a la crisi.

Entre els assistents s’obre un pri-
mer debat i s’arriba a les següents 
conclusions:

•  La situació econòmica actual és 
molt crítica
• El projecte Andorra té futur, lide-
rat per la CCIS, la EFA i la CEA que 
s’està treballant, ha servit per recollir 
moltes propostes que ja s’han lliurat 
al Govern en forma de mesures ur-
gents a implementar.
•  S’ha de col·laborar conjuntament 
amb el Govern, per tal d’anar fent el 
seguiment d’aquests projectes.
•  Tot i que des de cada sector ja 
s’està treballant per anar introduint 
els canvis necessaris per a reacti-
var l’economia es considera que cal 
unir els esforços de totes les asso-
ciacions per anar amb una sola veu 
i sota l’aixopluc de la Confederació 
Empresarial Andorrana.
•  Cal avaluar quines propostes noves 
poden sorgir per reactivar l’economia 
andorrana. Nous mercats, nous ne-
gocis, projectes emblemàtics de 
país...
•  És important que entre tots els 
sectors es generin sinèrgies i es de-
fensin els interessos sectorials de 

manera conjunta.
•  Es considera molt important la im-
plicació del sector bancari atès que 
és un dels motors més importants de 
l’economia andorrana.
•  Cal agilitzar la gestió burocràtica.
• Cal impulsar la creació de 
l’organisme/entitat que doni suport a 
les empreses de manera global i a la 
creació de llocs de treball. 

Entre els assistents es comenta que 
seria molt interessant poder traslla-
dar el missatge als propietaris dels 
grans capitals andorrans per tal 
d’invertir en projectes nous i diversi-
ficats dins d’Andorra.

Es proposa organitzar unes Jornades 
de Treball amb el Govern, en la qual 
hi participin la Junta Directiva i els 
Presidents de totes les associacions 
representades a la CEA, amb el Cap 
de Govern i els ministres competents 
en l’àmbit de Finances, Turisme, Tre-
ball, Interior, Economia i Ordenament 
territorial.

Per tal de preparar aquestes jornades 
de treball, es considera que s’ha de 
prendre com a base el document de 
mesures urgents presentat d’Andorra 
té futur, i que cada associació treballi 
cinc propostes d’accions i projectes 
concrets, realitzables i amb una visió 
global, per aportar a la reunió prepa-
ratòria, que es convoca una setmana 
abans de la primera reunió amb el 

Govern. A aquesta reunió prepara-
tòria, es convoca la Junta Directiva 
i als presidents de les associacions, 
sòcies de la CEA.

Es comenta la idoneïtat de presentar 
propostes de caire més transversal 
que no pas especifiques de cada 
sector. 

Entre els assistents s’obre un debat 
on es tracten els punts següents:

• Escenari actual de contracció 
econòmica.
•  La sensació que aquest escenari 
s’agreuja.
•  Cal avaluar si les propostes pre-
sentades pel Cap de Govern en el 
discurs del 19 de setembre perme-
tran redireccionar les xifres d’Andorra 
a nivell macroeconòmic.
•  Tots els sectors són importants per 
reconduir aquesta situació.
• Caldrà avaluar els pressupostos 
que presenti el Govern per a l’any 
2012. Si la inversió cau i el dèficit 
augmenta, això no contribuirà a la 
millora de l’escenari actual.
•  Cal avaluar i tenir en compte el cost 
econòmic i els efectes col·laterals 
que pot tenir en l’economia andorra-
na, la situació del sector de la cons-
trucció i el possible acomiadament 
de més persones que treballen en 
aquest sector.
• Cal tenir en compte l’important 
descens de les vendes en el sec-

9.3  TROBADA AMB ELS PRESIDENTS 
DE LES ASSOCIACIONS
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tor immobiliari, i que la majoria 
d’operacions que s’estan duent a 
terme estan per sota del preu del 
mercat.
•  Cal buscar projectes estratègics 
(amb inversió pública i privada) que 
provoquin demanda i retorn de capi-
tal als inversors. Telefèric Pic de Ca-
rroi, Estació Nacional d’Autobusos, 
Casino, Centrals energètiques, Parc 
tecnològic, Estadi Nacional, etc.
•  L’Administració ha de facilitar els 
processos (tràmits administratius, re-
glamentacions) per activar les inver-
sions privades.
•  Creació d’una agència pública 
amb poder per impulsar projectes 

estratègics, eliminant les traves bu-
rocràtiques actuals.
•  Cal liberalitzar les inversions en el 
sector immobiliari.
•  Cal concretar el model fiscal pro-
posat i les repercussions que pot 
tenir en el tractament dels residents 
passius.

Cal tractar de manera explícita i com 
a punt número u i més important, la 
problemàtica en el sector de la cons-
trucció si es mantenen les previsions 
pressupostàries del Govern de cara 
al proper exercici, o si no es facilita el 
desenvolupament d’infraestructures 
amb finançament privat.

Cal aprofitar el diàleg amb el Govern 
per concretar accions positives que 
resolguin la problemàtica actual; ser 
exigents en les demandes i treballar 
conjuntament aportant les solucions 
que siguin escaients, i sent exigents 
en el seguiment dels projectes.

Així mateix, s’acorda que després 
de la reunió amb el Govern, es faci 
també un reunió amb els grups par-
lamentaris.

Després d’aquest debat totes les en-
titats es comprometen a fer arribar 
diverses propostes per tal de treba-
llar-les en una trobada posterior.

Són aquestes:

RECULL DE PROPOSTES 

1. PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CEA

• Recaptació i creació d’un fons econòmic estatal per tal de finançar part de la formació que els treballadors de les 
empreses haurien de fer sistemàticament, atès que la formació és una font d’inversió i aporta valor afegit.

2. PROPOSTES DE LES EMPRESES D’INSPECCIÓ I CONTROL

• Ampliar la Llei de la Classificació Hotelera per tal que el compliment dels reglaments de seguretat industrial sigui 
una condició necessària per tenir la classificació, amb això s’evitarien establiments hotelers que no complissin els 
mínims de seguretat que demanen els reglaments vigents i les normes internacionals. En aquesta línia es demana 
que el Govern demostri la seva voluntat de garantir-ne el compliment tot i engegant una campanya per assegurar que 
les revisions periòdiques reglamentàries (com ara els ascensors, baixes tensions, etc) arribin a tots els implicats, per 
tal d’evitar tractes discriminatoris i instal·lacions que no compleixin la reglamentació amb el conseqüent perill per a 
la seguretat de les persones i la imatge del país. També es demana que es renovi el reglament de seguretat contra 
incendis del 1978 per adaptar-lo a la realitat i als estàndards europeus, fent que entri també a formar part de les revi-
sions periòdiques reglamentàries. Tot això obeeix a la màxima que el fet de desconèixer un problema (en aquest cas 
de seguretat de les persones) ni el soluciona, ni evita que es produeixi.

• Necessitat d’instaurar una inspecció tècnica obligatòria dels edificis que des d’una perspectiva global inclogui 
criteris de seguretat i d’eficiència energètica i que sigui perceptiva en totes les edificacions amb més de 45 anys 
d’antiguitat i sempre obligatòria per poder optar a qualsevol tipus de subvenció i/o ajut per a la rehabilitació. Amb això 
s’assoleix una visió global de cada edifici i un tractament conjunt i simultani de tots els reglaments en vigor al Princi-
pat, que permeti definir les prioritats d’actuació, planificar les inversions i evitar que es facin maquillatges dels edificis.

• Instaurar una classificació energètica dels edificis (via etiqueta energètica) que contempli la realització de verifi-
cacions d’estanqueïtat a l’aire i així com altres controls que assegurin que la classificació es regeix per paràmetres 
objectius i estàndards per a tots els edificis i que siguin realitzades per empreses de solvència tècnica acreditada per 
evitar una desvirtualització de la classificació. Es demana que aquesta etiqueta energètica, atorgada sota paràmetres 
objectius i quantificables, sigui condició necessària en qualsevol transacció comercial, per tal d’assegurar-ne la seva 
viabilitat i implementació i que es converteixi en un element diferenciador i de garantia de la manera de treballar del 
país.

• Millora de la qualitat dels serveis de les empreses en general i de la sostenibilitat mediambiental de les mateixes 
via subvencions que valorin la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i el respecte al medi ambient segons 
estàndards ISO i la seguretat en el treball segons OHSAS. Apostar per la millora de la qualitat del petit comerç via la 
subvenció des de govern de la implantació i certificació de la UNE 175 001. Aquesta norma està orientada a la satis-
facció del client per assolir la seva fidelitat i augmentar les vendes. En aquesta línia es demana instaurar controls de 
metrologia en bàscules, estacions de servei,... via empreses d’inspecció i control, i en general en qualsevol instrument 
de mesura que tingui interacció amb el públic per tal de garantir la fiabilitat dels equips de mesura i assegurar un 
correcte servei al client final tal i com passa en països veïns. A més,  es proposa instaurar una certificació tipus Q de 
Qualitat Turística. Aquesta certificació es pot aplicar a Hotels i apartaments turístics segons UNE 182001 i als serveis 
de restauració segons UNE 167001. Amb això es busca millorar la qualitat dels sectors d’hoteleria i restauració i dotar-
los d’acreditacions reconegudes a nivell internacional de fàcil aplicació i cost. Aquestes podrien rebre subvencions 
estatals.

• Per tal de millorar la qualitat de l’edificació pel que fa a la seguretat, la durabilitat, confort i eficiència energètica, es 
proposa un canvi en la llei d’edificació per tal que el control de qualitat realitzat per empreses acreditades, sigui obli-
gatori en l’execució de tota obra nova i/o rehabilitacions. Garantir i fomentar la cultura del manteniment i l’auscultació 
de les obres per tal de conservar el patrimoni construït. En concret es demana que s’estableixin inspeccions regla-
mentàries de seguiment dels murs ancorats del país, tan públics com privats, dels ponts de la xarxa de carreteres 
del país, etc. Tot això per garantir-ne la seguretat, optimitzar i prioritzar les inversions de manteniment, augmentar la 
seguretat del públic en general i adaptar-nos als estàndards internacionals en la matèria. En aquesta línia es demana 
establir l’obligació que els estudis geotècnics incloguin uns mínims de sondeigs i assaigs per evitar que la inspecció 
visual sigui la norma habitual i que -per tant- s’optimitzin les inversions, augmenti la seguretat i ens aproximem als 
estàndards europeus.

3. PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DE TRANSPORTISTES DE MERCADERIES I CARBURANTS D’ANDORRA

1. CONTROL DE MERCADERIES DUANA ESPANYOLA: Sol·licitem la col·laboració del Govern d’Andorra per solu-
cionar les dificultats actuals de pas de mercaderies a la duana Andorrana:

1. Agilitzar el pas de mercaderies i carburants

a. Peribles: Actualment hi ha molts retards en les verificacions administratives dels vehicles, provocant així problemes 
en els repartiments de productes de primera necessitat als nostres comerços.
b. Carburants: Els retards esmentats provoquen retenció i concentració a la duana espanyola i consegüentment a la 
duana Andorrana, de vehicles carregats amb carburant incomplint així la normativa de seguretat ADR.

A més aquests retards provoquen que els camions carregats de carburant coincideixin en el repartiment amb tot el 
transit intern del país (transport escolar, etc..)

2. Reconsiderar l’horari de pas de Carburants a l’horari anterior (de 08h00 a 20h00) – (horari actual (08h00 a 17h00)

a. Per evitar la concentració de vehicles carregats en una mateixa zona
b. Evitar la saturació puntual que podem trobar a la Duana Andorrana
c. Evitar la circulació concentrada de vehicles amb matèries perilloses per la xarxa viària Andorrana en hores de re-
partiment de mercaderies i trànsit de passatgers.

2. AUTORITZACIONS DE TRANSPORT: El Conveni AETR de Transport especifica que per viatjar a qualsevol país 
tercer s’ha de tenir autorització explicita del país al qual es vol viatjar.

En el mateix sentit, els transportistes Andorrans que desitgen transportar a països de la UE, han de sol·licitar 
l’autorització al país de destí.

Avui ens trobem que aquesta norma no es respecta pel que fa als vehicles d’altres països que transporten a Andorra, 
ja que no han de sol·licitar aquesta autorització. En aquest sentit sol·licitem al Govern posi en marxa aquesta reproci-
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tat a fi de garantir un equilibri en les regles del joc.

3. COMPETENCIA DESLLEIAL: Avui en dia existeixen una sèrie d’empreses autoritzades a fer més de 3 repartiments 
al nostre país, quan nosaltres únicament podem fer-ne 1 als nostres països veïns.

Les empreses espanyoles següents :
ANTONI FIGUERAS TÀRREGA, S.A.
FRUITES LA SEU, S.L.
MATADERO DE AVES GUIU, S.L.
MATERIALES PIRINEO, S.A.
TRANSPORTES Y MUDANZAS J. CARRIÓN, S.L.
MATILDE MASSANA, S.L.
MUDANZAS MUSQUERA, S.L.

Les empreses franceses següents :
MAURAT, SUBRA i MIDI PYRENEES VIANDES.

L’Associació creu que alguna d’aquestes empreses estrangeres tenen fins i tot NRT, i segons la norma a partir del 2n 
repartiment haurien de pagar l’ISI, impost que actualment -segons consta a l’associació- no s’estaria liquidant.

Dins del mateix, punt voldríem saber a quin tipus de tributs estan sotmeses aquestes empreses, vist que no 
podrien no tributar ISI, i que disposant de NRT tampoc estarien subjectes als impostos de No Residents?

4. CONCURSOS NACIONALS: Incloure en els plecs de bases per als concursos d’obres o altres, que necessitin 
d’importació de mercaderies, que el transport sigui garantit a igualtat de preu per empreses Andorranes.

5. LLEI DEL TRANSPORT: Essent el transport per carretera l’única via de transport de mercaderies al nostre país, i 
per tant, de gran importància per a les importacions i exportacions de mercaderies, caldria disposar d’una llei espe-
cifica per regular el sector.

4. PROPOSTES DE LA UNIÓ HOTELERA

1- NOUS PRODUCTES TURISTICS PER POTENCIAR ELS PRODUCTES EXISTENTS I DESESTACIONALITZAR 
LA NOSTRA DEMANDA 

• Agenda d’esdeveniments de notorietat internacional: 

Cal crear una oficina de màrqueting especifica que concreti l’agenda d’esdeveniments i implementi l’estratègia per 
atraure els turistes interessats per cada esdeveniment. Aquests s’han de programar en temporada baixa (un o dos 
cada mes) i han de generar un flux de turistes important que permeti rendibilitzar el cost de l’esdeveniment. Poden ser 
de caràcter esportiu, cultural o professional. La comunicació dels esdeveniments ha de valoritzar la marca Andorra. 
Exemple d’esdeveniment notori: l’Ultra-Trail. 

• Telefèric de Carroi 

Activitat oberta tot l’any destinada a un tipus de client molt ampli (escolars, famílies, 3era edat) particularment atractiu 
per desestacionalitzar la demanda. Per altra banda, permet potenciar el producte muntanya tant hivern com estiu i 
posar en valor la natura. El projecte impulsat pel Govern ha de comptar amb finançament privat.

• Zona concentrada d’ Oci Nocturn 

Cal organitzar una zona d’oci nocturn amb una oferta variada i atractiva per a tots els segments (exemple: Pleasure 
Island de Disney). Horaris nocturns amplis i allunyat de zones residencials i amb bona comunicació tant pública com 
privada. El projecte impulsat pel Govern ha de comptar amb finançament privat.

2- MILLORES DE L’OFERTA ACTUAL 

• Potenciar i millorar el producte de Shopping d’Andorra 

Cal crear una oficina de màrqueting per potenciar i millorar el producte de Shopping actual. L’oficina ha de coordinar 
les diferents accions dels empresaris comercials, fent atractiva l’experiència global. Per exemple aconseguir un carrer 
comercial de luxe, crear zones d’activitats, animacions i altres. Per altra banda, cal dissenyar una estratègia de comu-
nicació amb un pressupost específic per potenciar el comerç tot l’any i en particular durant les temporades baixes. 

• Adaptació del país al Turista 

Repensar les zones comunes per facilitar l’estada al turista: millorar i homogeneïtzar el servei d’informació al turista 
(senyalització, oficines d’informació i atenció al turista, mapa de país tematitzat; és a dir, comunicació per productes 
i no per parròquies...), embelliment identitari del país (banderes andorranes, entrades al país...), transports públics 
adaptats als diferents productes turístics (transport a pistes, informació a les parades d’autobús...), conscienciar als 
habitants del país sobre el turisme. 

• Promocionar els professionals de turisme 

Cal que les escoles valoritzin i fomentin les carreres professionals de turisme i hoteleria. Creació de formacions pro-
fessionals generalitzades i especifiques. Formació dels actuals i futurs professionals sobre els serveis i productes 
específics del país. Facilitar la contractació de talents estrangers per a qualsevol lloc de treball vinculat al sector.

5. PROPOSTES DEL GREMI DE JOIERS I RELLOTGERS D’ANDORRA

•  Descongestionar la circulació viària en períodes d’afluència turística.
Pels nostres clients és el problema ‘més important’ d’Andorra i el motiu pel qual molts deixen de venir: les 
cues.

Comporta els següents projectes:

• Acabament de la desviació de Sant Julià de Lòria.
• Millora de la carretera general des de la frontera espanyola fins la francesa.
• Actuació prop dels estats veïns per aconseguir la millora de les carreteres que comuniquen la Seu d’Urgell (en curs) 
i Foix amb Andorra.
• Coordinació amb els països veïns (en especial amb les autoritats duaneres) i coordinació interior (Mobilitat, Comuns, 
Policia) per a facilitar l’entrada i sortida de vehicles del país i la circulació interior en períodes de màxima afluència.
• Construcció d’un heliport nacional per a facilitar l’accés ràpid al país des de Barcelona i Tolosa als visitants de més 
poder adquisitiu.
• Millora de la senyalització viària per a facilitar l’accés dels visitants als aparcaments i a les zones comercials.
• Completar el desplegament del nou marc fiscal
El nou marc fiscal ha de respondre a les premisses de: ser just i equitatiu, mantenir una pressió fiscal significativament 
més baixa que la dels països veïns i garantir la competitivitat de les empreses. Hauria de possibilitar els convenis de 
doble imposició i la sortida de les empreses i els professionals andorrans a l’exterior.

Havent ja aprovat les lleis d’imposició directa a les empreses i als no residents, queda per desplegar:

1. l’IVA o TVA, que ha de refondre el impostos indirectes actuals en un de sol amb un tipus general únic a l’entorn del 
4%. 

2. L’IRPF per a les rendes més elevades, juntament amb l’impost sobre els beneficis, permetrà que tothom contri-
bueixi a les finances públiques en la mesura de les seves possibilitats.

• Canvi del model comercial
Els nostres clients diuen que el comerç andorrà ha perdut capacitat d’atracció.
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Cal evolucionar cap a un model comercial basat en la innovació i en la diversitat de l’oferta i no només en el diferencial 
de preu. En el sector del luxe, el client demana una oferta complementària de grans marques que no venen a Andorra 
per les restriccions al capital estranger. Això comportaria:

3. L’obertura al 100% al capital estranger.
4.Polítiques d’incentivació i ajuda al comerç innovador.

• Canvi de model en l’Administració Pública

El sistema d’administració pública d’Andorra és insostenible i està sobredimensionat per les necessitats del país (7 
funcionaris per cada 100 habitants). Això comporta diverses mesures de control de la despesa:

5. No crear noves places de funcionaris ni cobrir les vacants, fomentant la mobilitat interna.
6. Retallar els salaris més elevats i eliminar els triennis.
7. Externalitzar els serveis de l’Administració i d’alguns organismes autònoms (RTVA)
8. Centralitzar i coordinar les inversions dels Comuns i mancomunar-ne serveis. 

•  Correcció del dèficit estructural de les finances públiques.

El dèficit i el deute públics són insostenibles. En aquest sentit, en un horitzó de 5 anys cal restablir l’equilibri pressu-
postari sense esperar que aquest pugui venir en aquest horitzó de la reactivació econòmica. Això comportaria:

9. La reducció i l’optimització de la despesa pública (inclou el canvi de model d’administració pública).
10. El restabliment de l’equilibri financer de la CASS, canviant la llei que regula el règim de la seguretat social, sobre la 
base de la millora del control de la despesa i del frau en les cotitzacions i de l’esforç compartit d’assalariats, empreses 
i prestadors sanitaris.
11. L’increment dels ingressos mitjançant les noves figures d’imposició directa.

6. PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DE CONTRACTISTES D’OBRA

1. MAJOR SUPORT A LA REHABILITACIÓ. Demanem un major suport a la Rehabilitació en general, així com la po-
tenciació del Programa de Rehabilitació d’Habitatges i d’Edificis, de manera que la rehabilitació sigui concebuda com 
a necessària per disposar d’un parc d’edificis més eficients en matèria de consum, més atractius, i més segurs pels 
seus ocupants, alhora que la rehabilitació té un impacte directe en la revalorització de l’edifici.

2. INSPECCIÓ TECNICA D’EDIFICIS: Instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, por-
tant a la pràctica un procediment per a verificar el deure genèric que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els 
seus immobles. És imprescindible per qüestions de seguretat, establir una normativa mínima per garantir habitatges 
dignes als ciutadans.

3. CONCESIONS ADMINISTRATIVES: Promoure la concessió administrativa com a fórmula per a la creació de noves 
infraestructures necessàries al país.

4. MANTENIMENT D’UN NIVELL ADEQUAT DE LA INVERSIÓ EN OBRA PÚBLICA. Mantenir un equilibri entre la 
necessitat de reducció de la despesa pública i el manteniment d’un nivell adequat de la inversió en edificació i obra 
publica. Un creixement en línia amb els països veïns amb una inversió del 2% en relació al PIB, lluny d’allò previst 
pels propers anys amb un 0,2% del PIB, aquest mínim es sense dubte necessari per evitar la destrucció del teixit 
empresarial del sector.

5. MODIFICAR LA LLEI DEL SÒL:
1. Es proposa la regulació de la cessió o l’equivalent econòmic que, a dia d’avui, tots els Comuns estan aplicant, 
sense haver-hi fonament legal per a fer-ho.

Actualment, les administracions confonen, intencionadament o no, la reparcel·lació econòmica amb la cessió econò-
mica, quan no tenen res a veure.

En la reparcel·lació econòmica (l’única reconeguda legalment) hi ha cessió de sòl per a sistemes urbanístics per part 
d’algun propietari i, com no se li dóna aprofitament a canvi, aquest rep una indemnització econòmica dels altres 
propietaris. En canvi, en la cessió econòmica no hi ha cessió de sòl, sinó que aquesta se substitueix per una suma 
dinerària que s’entrega al Comú.

• Així doncs, cal regular legalment la cessió econòmica i articular els supòsits en què s’aplicarà, que seran aquells 
en què la cessió de sòl no sigui possible pel grau de consolidació, de la urbanització i l’edificació, que presenten els 
terrenys, o quan el sòl que caldria cedir s’estimi poc funcional atenent les seves condicions de superfície, localització, 
etc.

• A més, es proposa que es determini la forma o la base per calcular els imports d’aquesta cessió, amb el reconeixe-
ment d’un descompte especial –de l’ordre del 80%- si el promotor es compromet a fer habitatge de protecció pública 
en els terrenys privats.

2. Es proposa modificar el quòrum o majories necessàries per impulsar el desenvolupament de la unitat d’actuació, 
mitjançant la tramitació d’un pla parcial.

L’article 108.a de la LGOTU situa aquesta majoria en les ¾ parts de la propietat de la superfície de la unitat d’actuació. 
Aquesta majoria es considera excessiva i la pràctica ha demostrat que obstaculitza molts intents de desenvolupar el 
POUP, raó per la qual es proposa reduir-la a un 50% de la propietat de la unitat d’actuació. Però és més, es proposa 
que els propietaris que reuneixin un 30% de la superfície i que hagin concertat la gestió amb el Comú també puguin 
presentar un pla parcial.

3. S’ha de donar solució al problema que es produeix en moltes unitats d’actuació de sòl urbanitzable, que no poden 
ser executades perquè depenen d’obres de connexió viària o de serveis que afecten d’altres unitats d’actuació, els 
propietaris de les quals no volen desenvolupar-les. La solució passaria perquè la llei obligués als POUP a reconèixer 
la possibilitat dels propietaris afectats a avançar l’execució d’aquelles obres, tenint el dret a rescabalar-se de les des-
peses assumides quan es desenvolupi la unitat d’actuació per on les mateixes passaran.

7. PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE RESIDUS D’ANDORRA

1. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE GESTORS PRIVATS DE RESIDUS:
Modificar el reglament de Gestors privats, en el sentit de disposar d’una reglamentació única i en igualtat de condi-
cions per a tot tipus de GESTORS DE RESIDUS, ja siguin privats o públics.

2. BAIXA DE VEHICLES:
Incloure en el procediment administratiu de baixa de vehicles, el certificat del gestor, a fi de garantir que el vehicle, 
sigui dipositat en els espais previstos per el desballestament.

3. RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ DE GESTOR DE RESIDUS:
A fi d’harmonitzar i capacitar el col·lectiu de treballadors del sector, es sol·licita la incorporació i reconeixement d’una 
acreditació al personal de les empreses gestores de residus, dins del reglament de Gestors de Residus.

8. PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE NETEJA D’ANDORRA

1. Reforma de les administracions 
2. Reflexió profunda sobre el sistema sanitari andorrà que inclogui la reestructuració del SAAS tant a nivell de pres-
tació de serveis com d’organització interna per tal de millorar el cost i la qualitat tot i treballant conjuntament amb el 
Ministeri de Salut per tal d’optimitzar recursos.
3. Millorar la seguretat jurídica de les inversions estrangeres i nacionals.
4. Reforma del sistema fiscal andorrà.
5. Donar suport i facilitar els projectes del punt nº6 del document de base de treball.
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9. PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ NACIONAL DE NEGOCIANTS IMPORTADORS I EXPORTADORS DE 
MERCADERIES INDUSTRIALS

1. Creació d’un RAI. Registre d’impagats al país, o de persones o empreses que hagin tingut incidents repetitius amb 
la justícia en tant que pagaments.

2. Pagaments entre l’administració i Govern. La llei dels pagaments entre les empreses i Govern defineix l’obligació 
de pagar en un termini màxim de 60 dies, hauria de ser aplicable en les empreses privades per als seus clients, hauria 
d’existir una llei per a les empreses privades.

3. Xecs bancaris. Un taló en cas d’impagat hauria d’anar per la via penal i no civil.

4. Batllia. Les execucions de la Batllia haurien de ser fermes i no quedar pendents sine die.

5. ABA / Bancs. No tramitar cap efecte a títol de cobrament amb un venciment superior a 60 dies.

6. Regulació energètica. Promoure millor la Llei de regulació energètica, rehabilitació.

10. PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS IMMOBILIARIS D’ANDORRA

1) Mesures de tipus fiscal per a incentivar l’activitat immobiliària:

• Des del punt de vista de la producció: Reducció del tipus de gravamen de l’impost sobre la construcció, i pos-
sibilitat d’ajornar el seu pagament al final del procés constructiu, sense que es meriti cap tipus d’interès a favor del 
Comú. L’únic requisit exigible seria la presentació d’un aval bancari, tal com succeeix amb l’ajornament o el fracciona-
ment de l’import de la cessió econòmica (art. 33.6 de la Llei 6/2011, del 28 de juliol, de modificació de la Llei general 
d’ordenació del territori i urbanisme). 
  
• Des del punt de vista de la demanda:  Reducció, en un 50%, del tipus de gravamen de l’impost sobre les trans-
missions patrimonials immobiliàries.  
• Per donar més efectivitat a les anteriors mesures, seria convenient fixar un termini màxim d’aplicació, que es podria 
prorrogar.

2) Mesures per incentivar la inversió estrangera en l’adquisició d’immobles:

• Obertura de la inversió estrangera en l’adquisició de tota classe de béns immobles (terrenys, edificis plurifamiliars, 
xalets, naus industrials,etc.), tant per part de persones físiques, com   persones jurídiques. 
• Flexibilitzar el règim de les residències passives.

3) Mesures de caire urbanístic  i de foment de l’àmbit constructiu i immobiliari:

• Modificació profunda de la vigent “Llei del sòl”, que haurà de tenir, entre d’altres continguts, els següents: la reduc-
ció del quòrum necessari per tramitar un Pla parcial, la previsió de l’ordenació tridimensional, la fixació dels terminis 
d’aprovació dels Plans parcials, i l’aplicació de la cessió econòmica només en el sòl urbà consolidat de gestió directa, 
quan no sigui possible cedir terreny en la unitat d’actuació afectada  o en una altra.  
• Creació d’una llei de regulació de l’habitatge de protecció pública, que estableixi les diferents tipologies, caracterís-
tiques, preus màxims i condicions d’accés. Així mateix, seria oportú preveure la possibilitat que els propietaris d’una 
unitat d’actuació puguin realitzar voluntàriament habitatges de protecció en sòl d’aprofitament privatiu, a canvi de 
beneficiar-se d’una reducció del percentatge de sòl de cessió obligatòria, o bé de l’import de la cessió econòmica 
quan resulti d’aplicació.

4) Altres mesures:

• Incentivar l’arrendament de béns immobles, mitjançant l’agilització dels processos de desnonament.
• La regulació i aplicació d’altres figures dinamitzadores del mercat immobiliari (fons d’inversió immobiliaris, finance-

res immobiliàries, REITS, “Marchand de Biens” o altres anàlogues).
• La creació d’un Registre de la Propietat, de consulta restringida, i amb la finalitat de donar més seguretat jurídica i 
facilitar la redacció de Plans parcials.

11. PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ DE TRANSPORTS PÚBLICS DE VIATGERS D’ANDORRA

Una de les nostres preocupacions més important és el tema de l’estació d’autobusos, ja que és de vital importància 
tenir una estació d’autobusos pública per poder gestionar el millor possible l’arribada i la sortida dels passatgers.
Aquest tema ja fa molts anys que en parlem però no aconseguim tancar-lo mai, és per això de la nostra insistència.

12. PROPOSTES DE LA DELEGACIÓ ANDORRANA DE LA FEDERACIÓ INTERNACIONAL DE LES PROFES-
SIONS IMMOBILIÀRIES (FIABCI)

1.- POTENCIACIÓ DE LES RESIDÈNCIES PASSIVES

No ens estendrem en aquesta proposta abastament tractada per tots els agents econòmics però volem centrar 
l’atenció no només en la captació de residents passius de qualitat, sinó també en la simplificació de tràmits adminis-
tratius per a la seva arribada. 
A tall d’exemple esmentarem l’imprès “concret i en català” que els aspirants a residents passius han de portar signats 
per la seva asseguradora multinacional, quan aquestes, ja tenen el seus models de certificats en anglès, que no hau-
ríem de tenir cap mena de problema en acceptar mentre sigui en un idioma que el nostre funcionariat pugui entendre). 
El certificat estàndard que emet Lloyds, per exemple, no és suficient per l’Estat Andorrà. Simplificar tot el procés de 
revisió mèdica també donaria una imatge més acollidora del nostre país. 

I sobretot demanem, la no persecució indiscriminada dels residents passius i la presumpció de residència enlloc de 
realitzar constantment inspeccions que els obliguen a romandre als seus domicilis enlloc de poder gaudir del paisat-
ge, lleure, i gastronomia d’Andorra. Existeixen mètodes menys invasius que les inspeccions aleatòries domiciliàries 
com poden ser les factures de la llum o altres mètodes.

2.-IMPOST DE LA RENDA DELS NO RESIDENTS: IGUALAR ELS SEUS DRETS ALS RESIDENTS I FACILITAR-NE 
LA RECAPTACIÓ

En primer lloc, detectem que els no residents que no tenen un representant fiscal (la majoria no el volen) no poden 
deduir les despeses del seu bé llogat i tributen sobre la renda bruta. Això farà, a mig termini que la inversió en im-
mobles a Andorra deixi de ser atractiva i a llarg termini, que el parc immobiliari es vagi degradant encara més per les 
poques ganes de reinvertir-hi. També farà que no hi hagi nous adquirents ja que no es podrà comprar la rendibilitat 
immobiliària amb la rendibilitat bancària.

En segon lloc, el principal problema dels no residents no és el 10% de tributació sinó la declaració de la seva propietat 
per la inseguretat de que aquesta situació de propietari serà coneguda pel seu país d’origen. El resultat és que l’agent 
immobiliari perd el client ja que aquest prefereix fer-ne una gestió directa i el Govern perd el contribuent.

Des de FIABCI proposem una fórmula simple consistent en un imprès únic simplificat tipus Excel i que la immobiliària 
faci  la retenció d’aquests imports declarant la unitat immobiliària però substituint les dades del propietari per un codi, 
que en cap cas amaga el veritable drethavent del dret pel fet que estarà a plena disposició dels inspectors o persones 
jurades que puguin garantir la confidencialitat de les dades. Les dades del veritable drethavent estarien a disposició 
dels inspectors corresponents a les nostres oficines però no a l’abast de qualsevol funcionari.
Malauradament, avui, els nostres ciutadans no se’n refien de la confidencialitat de l’administració temen que  el que 
s’explica en un ministeri o un departament i per a uns efectes concrets  no sigui transferit a d’altres ministeris, per a 
uns altres.

Amb aquesta solució també aconseguiríem la tributació de la totalitat d’unitats immobiliàries en mans de no residents, 
ja sigui sota la el nom de fidúcies, societats andorranes o bé aquelles que per causes diverses (herències, haver residit 
anteriorment al país, etc) tenen més de les dues propietats avui autoritzades.
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 3.- LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILTAT DE L’AGENT I GESTOR IMMOBILIARI

Actualment, l’agent immobiliari pot optar per fer de REPRESENTANT FISCAL, i assumir una responsabilitat desmesu-
rada que afecta tots els béns del no resident i el converteix en responsable solidari o bé fer de RETENIDOR en quin 
cas perjudica el no resident perquè no te dret a desgravar-se ni tan sols l’impost d’inquilinat.

Demanem que l’agent immobiliari pugui ser responsable únicament dels béns que administra però que alhora el no 
resident es pugui desgravar les despeses i tributar sobre la renda neta. Això és imprescindible perquè la inversió 
en producte immobiliari a Andorra segueixi sent econòmicament interessant. Si de una renda per lloguer hem de 
descomptar la comunitat, la Comissió d’Agència, el impost d’inquilinat, l’impost de la renda de no residents, i altres 
despeses, i hi sumem la morositat, no en queda pràcticament res.

4.- CREACIÓ D’UNA SOCIETAT CIVIL  PER REGULAR LES SOCIETATS PATRIMONIALS

Des de FIABCI Andorra proposem la creació d’una societat civil amb personalitat jurídica no mercantil destinada a 
aquelles persones que volen gestionar el seu patrimoni.

5.- LIBERALITZACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DE BÉNS IMMOBILIARIS

Demanem la liberalització urgent pel que fa al nombre d’unitats immobiliàries que puguin adquirir les persones físi-
ques i jurídiques siguin o no, residents. 
 
Un cop sobre la taula totes aquestes propostes, la Confederació Empresarial Andorrana ratifica el document marc 
conegut pel nom Andorra té futur, com a eix vertebrador de continguts i reformes per facilitar la recuperació econò-
mica del nostre país.

Des de la CEA es pensa que alguns dels punts del document s’han començat a tractar d’una manera positiva, si bé 
segurament encara no hi ha la concreció que es voldria.

Continua existint una perspectiva econòmica negativa pel que fa a les reformes necessàries, que facilitin taxes de 
creixement econòmic positives en el futur.

Es vol emfatitzar els següents apartats, que caldria prioritzar en un curt termini:

1. Llençar un pla d’inversió pública i privada que permeti mantenir els llocs de treball en el sector de la construcció i 
subsectors auxiliars. Oferim la possibilitat de coparticipar en una taula per impulsar aquestes inversions que perme-
trien contribuir al manteniment de centenars de llocs de treball. Altrament si no s’impulsa amb immediatesa aquests 
projectes, les conseqüències socials i de despesa d’assistència seran inevitables. Es tractaria d’identificar projectes 
d’interès per al capital privat, amb la voluntat d’avals públics complementaris, que posarien en el mercat obra per als 
anys 2012-2014 entre 300 i 500 milions d’euros. Cal també reflexionar sobre l’oportunitat de legislar aquesta iniciativa, 
amb caràcter d’urgència, en un paquet de mesures de reactivació econòmica. Una llei Òmnibus per atendre i facilitar 
aquest pla d’inversions podria ésser un bon instrument.

2. Les reformes en l’àmbit de l’administració proposades, pensem que són clarament insuficients. Cal tenir valor 
polític i responsabilitat futura, per plantejar reformes suficients i immediates que permetin equilibrar el pressupost i 
anticipar una administració i unes prestacions socials, d’acord amb la nostra capacitat econòmica. Les inestabilitats 
financeres només es poden el·ludir amb la determinació de formular una programació pressupostària equilibrada, 
amb capacitat de gestió i de retorn del deute actual. Estem convençuts que la voluntat del Govern treballa en aquesta 
direcció, oferim la nostra col·laboració per elaborar el full de ruta cap aquest objectiu.

3. Andorra té poquíssims avantatges competitius, per competir en un món obert i globalitzat. El tractament de la renda 
de les persones físiques pel que fa a les rendes del treball i a les rendes del capital, en són dues d’elles. Anticipar el 
gravamen d’aquestes rendes mereix una discussió tècnica i profunda, avaluant les conseqüències i els efectes de les 
mateixes sobre el flux de persones i d’empreses amb talent i dels recursos financers de persones i societats. 

10.1 RELACIONS AMB 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Relacions
Institucionals10

El 28 de gener de 2011, a petició de 
l’aleshores Cap de Govern, Jaume 
Bartumeu, i en presència de l’anterior 
Ministre d’Economia i Finances, Pere 
López, mantenen una trobada els 
membres de la Junta Directiva de 
la CEA amb el cap de l’executiu a 
l’edifici administratiu de Govern.
Jaume Bartumeu exposa les ges-
tions que s’han dut a terme en relació 
a l’acord monetari amb Europa des 
del seu inici, i en lliura un informe al 
President de la CEA. 
Així mateix comenta quina era la si-

tuació en aquell moment, avançant 
que estava previst que a la propera 
sessió de Govern s’aprovés el text 
definitiu de l’acord monetari i es fes 
el mandat a l’Ambaixadora d’Andorra 
prop de la Unió Europea, Eva Descà-
rrega, per tal que rubriqués l’acord. 
Així només quedaria pendent la 
signatura i la ratificació de l’acord a 
càrrec del Cap de Govern i dels Co-
prínceps, en funció d’unes possibles 
eleccions avançades.
Tot i això es compromet en lliurar 
una còpia de l’acord a la CEA  quan 

s’hagués aprovat en la sessió de Go-
vern, i incideix en els inconvenients 
que suposa per Andorra no signar 
aquest acord.
El representant dels bancs ando-
rrans, Antoni Armengol exposa que 
amb la signatura de l’Acord, s’haurà 
d’assumir el que pugui venir desig-
nat des de la Unió Europea i que ac-
tualment es desconeix. Malgrat tot 
confia que les negociacions perme-
tin establir un calendari que permeti 
l’adaptació a les directrius de la Unió 
Europea.   

10.1.1  REUNIÓ AMB EL CAP DE GOVERN: 
JAUME BARTUMEU
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Poques setmanes després de 
l’arribada d’Antoni Martí a l’Edifici 
Administratiu, el nou Cap de Go-
vern d’Andorra es reuneix amb els 
membres de la Junta Directiva de la 
Confederació Empresarial Andorrana 
(CEA), encapçalats pel seu president 
Xavier Altimir. 
Tot i que no es tractava d’una ses-
sió de treball formal, els represen-
tants dels empresaris van incidir en 
diferents temes com la necessitat 
de la reforma de la CASS, la falta 
d’efectivitat del Servei d’Ocupació 
que caldria fer més àgil, la flexibi-
lització dels horaris comercials o la 
necessitat d’aplicar mesures en el 
sector de la construcció per tal de 
revitalitzar-lo.
Una altra qüestió que els empresa-

ris consideren primordial i urgent de 
resoldre és el forat, en aquest cas 
econòmic, de la CASS. Al parer de 
la CEA s’han de seguir una sèrie de 
mesures perquè la seguretat social 
no continuï tenint els 30 milions de 
dèficit actuals. 
En aquest sentit, la CEA ha creat una 
comissió perquè el seu represen-
tant al Consell d’Administració de la 
CASS proposi tot un seguit d’accions 
i es treballi en aquest sentit.
El Cap de Govern va refermar la seva 
voluntat de mantenir en tot moment 
una actitud activa d’escolta de les 
preocupacions de la ciutadania, amb 
la convicció que no es pot governar 
d’esquena a la societat civil organit-
zada.
Des del canvi de Govern s’havien 

produït algunes novetats en qües-
tions llargament reivindicades per la 
CEA com ara la flexibilització dels 
horaris comercials.
El cap de la patronal la va definir com 
una proposta realista, adequada a 
la realitat del país que som, turístic 
i comercial. Va afegir que aquesta 
proposta podia tornar a donar il·lusió 
a la gent que es trobava molt limita-
da per poder tirar endavant els seus 
negocis, i que amb aquesta mesura 
podrien tenir un marge de maniobra 
més important del que es tenia fins 
aleshores.
Altimir va declarar que les empreses 
obriran quan realment ho necessitin 
que és quan hi ha màxima afluència 
de visitants. 

10.1.2  REUNIÓ AMB EL CAP DE GOVERN: 
ANTONI MARTÍ 

 

10.1.3  REUNIÓ CEA - MINISTERIS 
D’EXTERIORS I TURISME 

El President, la Direcció i el President de Xina Gestió, S.L. i de l’AAAX, Èric Bartolomé, van assistir a la reunió convo-
cada pel Ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya i el Ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, per tal de 
tractar sobre el mercat xinès i la possible visita d’una delegació d’empresaris andorrans al país asiàtic.

El fet que el país s’estigui preparant per rebre, i també emetre, inversors requereix un procés de captació que s’ha 
d’anar cultivant amb temps. Almenys així s’entén des del ministeri d’Afers Exteriors, que considera que des de ja 
mateix caldrà trobar mecanismes per “propiciar que empreses estrangeres puguin estar interessades a invertir aquí”. 

Això requereix, tal com ho va explicat, el ministre Gilbert Saboya, que els ministeris concernits (en aquest cas, Eco-
nomia, Turisme i el mateix d’Afers Exteriors) impulsin accions de captació de mercats i inversors, “tant des del punt 
de vista turístic com productiu”. I un en què s’ha fixat el Govern és l’asiàtic. Per això ja prepara una estada d’una 
delegació xinesa a Andorra.

Com a resum de la reunió es va parlar dels temes següents:

• Cal treballar tots plegats i unir els esforços que cada entitat està fent.

• El projecte des de Govern es liderarà en coordinació des dels dos ministeris.

• Cal fer propostes del model turístic que volem vendre i pensades al mercat que ens dirigim (Estratègia de marca 
global d’Andorra)

• És molt important la implicació inicial institucional Govern-Govern, atès que es valora molt l’autenticitat de les coses 
(de la mà de qui vens). És un país molt burocràtic. Hi ha un control estatal molt feixuc.

• Actualment Andorra no és atractiva per als xinesos:
 - No hi ha oci nocturn (casino, ...)
 - El comerç està molt diversificat

• Cal avaluar a curt termini la inclusió d’Andorra com a destí dins d’altres paquets turístics (Barcelona, França), amb 
1 dia d’estada a Andorra.

• Cal anar a treballar directament amb les oficines nacionals de turisme xineses, per incloure Andorra dins dels circuits 
de turisme que gestionen.

• A llarg termini, i amb les reformes que ens calen, Andorra pot ser la seva plataforma d’inversió cap a Europa.

• S’ha de resoldre temes com:
 - Immigració: (personal xinès que els atengui)
 - Tipus de comerç i tipus de producte que es ven al comerç (botigues de marca identificades i amb la última               
línia de producte)
 - Conèixer i saber satisfer les seves expectatives (restauració xinesa, ...)
 - Resoldre el tema de visats (que no és un problema de continguts, sinó de procediment: cal conèixer bé el 
circuït que faran per poder emetre els visats corresponents)
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10.1.4  REUNIÓ CEA - MINISTERI 
DE FINANCES I FUNCIÓ PÚBLICA

10.1.6  REUNIÓ CEA - MINISTERI 
D’ECONOMIA I TERRITORI

10.1.5  REUNIÓ CEA - MINISTERIS DE FINANCES 
I FUNCIÓ PÚBLICA, I SALUT I BENESTAR

El President i representants de l’Associació d’Agents de Duana d’Andorra (AADA), van mantenir una reunió amb el 
Ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, per tal de tractar temes sobre l’activitat del transitari i l’aplicació 
de la Llei de l’IVA a la Duana.

El President, la Direcció,  i els membres de la CEA: Josep Manzano i Jordi Troguet, van mantenir una reunió amb el 
Ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, per tal de tractar sobre l’ampliació de l’horari del transport públic, per tal 
d’adaptar-lo als nous horaris comercials.

En el transcurs de la reunió es va lliurar al ministre la carta, que els delegats de personal de Pyrénées, van fer arribar 
a la Direcció en relació a aquesta problemàtica.

Des del ministeri es comenta que cal tenir en compte temes derivats dels horaris comercials, com son els horaris de 
guarderies, bus nocturn i que depenen de l’estabilitat final dels horaris que durant a terme els diferents comerços, en 
aquest sentit hi ha coneixement d’empreses que estan fent enquestes entre els seus clients per valorar-ho.

Finalment es va acordar que es negociarà amb les companyies de transport per tal de regularitzar aquesta situació.

El President, la Direcció i la Comissió de seguiment de la CASS de la CEA, van mantenir una reunió amb el Ministre 
de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca i la Ministra de Salut i Benestar, Cristina Rodríguez, per tal de conèixer el 
full de ruta en l’àmbit sòcio-sanitari.

Els temes que es van tractar globalment en la reunió es van centrar en la necessitat de crear un nou model sòcio-sa-
nitari, així com regular la branca de jubilació, entenen que tothom hi està implicat (administració, empresaris, treballa-
dors, professionals de l’àmbit sanitari,...); per tal de treballar en aquest sentit, els assistents a la reunió van manifestar
el seu suport, posant-se a disposició del Govern per col·laborar conjuntament.

El President i la Direcció juntament amb els membres de la Junta Directiva, els Presidents de les Associacions, i el 
President del Club de Joves Empresaris, van mantenir una reunió amb el Cap de Govern d’Andorra, Antoni Martí, i els 
Ministres de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, el d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, i Justícia i Interior, Marc 
Vila, per parlar sobre les accions positives que el Govern té previst dur a terme en resposta a la problemàtica actual.

En la reunió mantinguda el 8 de novembre de 2011 entre els membres de la Junta Directiva de la CEA, els Presidents 
de les Associacions i el President del Club de Joves Empresaris, amb el Cap de Govern i altres membres del seu Ga-
binet, es va acordar celebrar una sessió informativa pels membres associats de la CEA, per tal de donar a conèixer el 
full de ruta de les mesures de reactivació econòmiques proposades per l’Executiu.

Aquesta sessió informativa va anar a càrrec del Ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, així com del Director 
d’Economia, Albert Hinojosa i de la Cap d’Àrea d’Infraestructures i Projectes Estratègics, Laura Vilella.

10.1.7  REUNIÓ AMB EL CAP DE GOVERN: 
ANTONI MARTÍ 

10.1.8  SESSIÓ INFORMATIVA AMB EL 
MINISTERI D’ECONOMIA I TERRITORI
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10.1.9  REUNIÓ CEA - MINISTERIS DE TURISME 
I MEDI AMBIENT, I JUSTÍCIA I INTERIOR 

10.1.10  TAULA D’EXPERTS AL 
MINISTERI D’EDUCACIÓ 

10.2.1  ELECCIONS GENERALS ABRIL 2011

La Direcció i representants de la Unió Hotelera van mantenir una reunió amb el Ministre de Turisme i Medi Ambient, 
Francesc Camp i el Ministre de Justícia i Interior, Marc Vila, per tal de tractar sobre la quota de treballadors del sector 
Turístic.

El President de la Comissió de formació de la CEA, Josep Manzano, i la membre de la Junta Directiva de la CEA, 
Mònica Codina, van assistir a la reunió de la taula d’experts, creada per tal d’elaborar un projecte de titulació de ni-
vell màster en l’àrea d’Administració i Direcció d’empreses (MBA), que va tenir lloc a la seu del Ministeri d’Educació i 
Joventut de Sant Julià de Lòria.

Un cop es posa en marxa la maquinària electoral per a la celebració de comicis avançats el 3 d’abril de 2011, els 
candidats es posen en contacte amb el President de la CEA per tal de mantenir trobades amb la Junta Directiva de 
l’entitat.

El President del Club de Joves Empresaris informa que ells estan preparant una reunió amb els candidats a les elec-
cions per tal de conèixer els programes que presenten i poder traslladar-los-hi els temes que els preocupen, i que 
creuen que s’han de tenir en compte. Es valora que la reunió pugui ser conjunta amb la Junta Directiva.

Entre el assistents s’acorda convocar tots els Partits Polítics i convidar a la reunió a la Junta Directiva, els Presidents 
de les Comissions de treball de la CEA, el President del Club de Joves Empresaris i els Presidents de totes les asso-
ciacions afiliades a la CEA.

Després de consensuar-ho amb els Candidats i la Junta Directiva, es proposa el calendari següent:

10.2  CAMPANYES ELECTORALS

DATA HORARI PARTIT POLÍTIC

Dilluns 21 de març De les 09.00h a les 10.00h Unió Laurediana

Dilluns 21 de març De les 10.30h a les 11.30h Verds d’Andorra

Dimarts 22 de març De les 11.30h a les 12.30h Partit Socialdemòcrata

Dimarts 22 de març De les 18.00h a les 19.00h Demòcrates per Andorra

Dijous 24 de març (*) De les 15.30h a les 16.30h Andorra pel Canvi

10.2.1.1  REUNIÓ CEA AMB UNIÓ LAUREDIANA (UL)

(*) A la Junta Directiva es va acordar celebrar la trobada amb APC el dimarts 22 de març a les 9.30h, però al finalitzar 
la reunió, la Secretaria del Partit “Andorra pel Canvi” va proposar aquesta altra data i hora.

El que es pretén amb aquestes trobades és que els candidats exposin el seu programa electoral i els repre-
sentants de la CEA puguin conèixer quines propostes aporten en referència als temes que més preocupen 
l’empresari nacional actualment, i que són entre d’altres:

• Llei inversió estrangera
• Marc fiscal / IVA
• CASS
• Llei llibertat sindical
• Dèficit públic
• Reactivació econòmica del país

El President, la Direcció i una representació d’empresaris associats a la CEA es van reunir amb el candidat i candida-
tes: Montserrat Gil, Roser Bastida, Maria Servat i Josep Enric Roca del Partit Unió Laurediana, per tal d’escoltar els 
punts més importants del seu programa electoral.

Punts tractats: 

• Obertura al capital estranger
Sí, però amb cura i reflexió. Proposen l’obertura a sectors que aportin un valor afegit i un creixement en l’economia 
andorrana. 

• Horaris laborals
Proposen treballar per còmputs d’horaris anyals i amb la negociació per sectors a través de convenis. Horaris en 
funció de l’atenció als clients. 
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10.2.1.2  REUNIÓ CEA AMB VERDS D’ANDORRA

• Obligatorietat de presentar els comptes
Tot i que es debat l’adaptació del compliment de la Llei es proposa l’acompanyament en el procés a les empreses 
perquè duguin a terme aquestes  obligacions. 

• Completar la legislació fiscal (IVA)

• Revisió de la llei de la Seguretat Social 
L’actual legislació és inassolible. Actualització de l’estudi de la situació econòmica de la CASS (estudis actuarials). 

• Desenvolupament de la Llei d’atenció social

• Revisió del funcionament del Servei d’Ocupació
Reconducció a altres prestacions (serveis socials) a les persones inscrites que no compleixen els requisits dins la 
demanda del món laboral. Capacitació de les persones que treballen en aquest servei. Establiment de quotes indivi-
dualitzades a demanda de les necessitats de les empreses. 

• Eficiència i eficàcia de l’Administració 

• Seguiment de la Llei de Seguretat i Salut en el treball 
Per a les empreses s’ha de veure com a una inversió de futur, però actualment representa una despesa i s’ha de fer 
l’acompanyament necessari per a la seva implantació. 

• Model sindical a Andorra
Procés que les empreses puguin assumir i vetllar per a les eleccions a representants de personal en el sí de les em-
preses. 

El President, la Direcció, el President del Club de Joves Empresaris i una representació d’empresaris associats a la 
CEA es reuneixen amb les responsables: Antònia Escoda i Isabel Lozano del Partit Verds d’Andorra, per tal d’analitzar 
els punts més importants del seu programa electoral.

Punts tractats: 

• Representació parlamentària
Volen tenir representació al Consell General per poder defensar el seu  programa. Consideren que s’ha d’escoltar a la 
gent i als sectors implicats amb  els temes que s’han de tractar, cosa que no s’ha fet durant aquests dos anys. 

• Creació de llocs de treball
Consideren que els empresaris estan ofegats. No s’ha negociat amb la banca.  No es poden perdre 6.000 llocs de 
treball. S’han de crear llocs de treball. 

• Reestructuració de l’Administració
Rebaixar la despesa del funcionariat, fent la reflexió de quants funcionaris necessitem. 

• Diàleg Institucional 
No pot sortir un Consell General que bloquegi el funcionament del país. 

• Reforma Fiscal
S’ha d’acabar de resoldre la reforma fiscal i l’apropament a Europa. 

• Sindicats
Cal treballar el model sindical a Andorra i avaluar la representativitat dels sindicats actuals. 

• Obertura econòmica 
Obertura controlada, evitant els sectarismes i donar la capacitat a les empreses andorranes per sortir a l’exterior. 

• Revisió de l’actual Llei de Seguretat Social. 
És inassolible. S’ha d’actualitzar a la realitat. Defensen la sanitat universal. 

10.2.1.3  REUNIÓ CEA AMB EL PARTIT SOCIALDEMÒCRATA (PS)

El President, la Direcció, el President del Club de Joves Empresaris i una representació d’empresaris associats a la 
CEA es reuneixen amb el Cap de llista, Jaume Bartumeu i Marian Sanchís del Partit Socialdemòcrata, per tal de rebre 
els punts més importants del seu Programa Electoral.

Punts tractats: 

• Modificació de la Llei d’inversió estrangera
Per poder-ho dur a terme s’ha  d’acabar de dibuixar el model econòmic (Impost general indirecte i signatures 
d’intercanvi d’informació amb d’altres països –sortida d’Andorra de les llistes  com a paradís fiscal). Analitzar els àm-
bits de l’obertura econòmica: potenciar  noves tecnologies. S’haurà d’anar a buscar la gent per invertir a Andorra (es-
coltar les aportacions dels empresaris). Agilitar la legislació vigent per tal de facilitar l’obertura en temes d’educació, 
salut.
 
• Transport i infraestructures viàries 
Aeroport de la Seu d’Urgell: l’adaptació de l’aeroport és tècnicament  complicada i molt costosa. La negociació amb 
la Generalitat feia recaure la despesa econòmica amb el Govern d’Andorra i aquest no té una partida pressupostària 
destinada a tal efecte. Amb el nou Govern s’haurà de reprendre les negociacions, atès que el projecte amb l’aeroport 
de l’Alguaire no ha funcionat. 
Tren: l’única opció viable a data d’avui és la de parlar amb França per  tal de millorar la línia que acosta la gent a 
l’Hospitalet. Cal aprofitar la bona relació que hi ha actualment. Pel que fa al tren de Puigcerdà o de la Pobla molt 
difícilment es podrà dur a terme. Despesa econòmica molt important i actualment la Generalitat també està reduint 
la seva despesa. 
Carreteres d’accés a Andorra: s’ha de continuar amb les negociacions. 
Heliport: cal trobar una ubicació apropiada i consensuada amb tothom; pel que fa al projecte privat que es va pre-
sentar, a Govern no se n’ha tingut cap més informació. 
Estació Nacional d’Autobusos: projecte que tenen previst fer-lo, però  manca l’aportació econòmica. 
No veuen cap impediment al transport privat de viatgers (transport de luxe) 
 
• Reestructuració del Servei d’ocupació
Contractació de personal capacitat per dur a terme les tasques que s’han de desenvolupar des del servei (creuament 
de dades de les demandes de les empreses i dels currículums dels treballadors que estan inscrits al servei). Derivació 
dels casos necessaris a serveis socials.  Entre els assistents es comenta que caldria una organització més metodo-
lògica del servei. Establir un lligam entre les empreses de contractació de personal i el Servei d’Ocupació perquè no 
es perdin les oportunitats laborals, i establir l’obligatorietat d’accés a aquest servei tant per part dels empresaris com 
per part dels treballadors, atès que en cas que un lloc de treball no es pogués cobrir, es poguessin activar les quotes 
individualitzades específiques. 

• Modificació de l’actual Llei de Seguretat Social 
Forta despesa pels autònoms, gent gran. Consideren que si hi ha consens es podrà modificar ràpidament. 
Revisió de les despeses mèdiques actuals (laboratoris, medicaments)

• Reforma de l’Administració
Revisió de la delimitació de competències amb els  Comuns. Supervisió de les estructures de totes les administra-
cions. Revisar la Llei de transferències comunals. Modificar la Llei de la funció pública i implantar la mobilitat dins 
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l’administració. Tot i que puntualitza que la reforma de l’Administració Pública s’hauria de fer amb el consens de les 
forces polítiques representades. Lliura als assistents una estadística de l’increment d’empleats  de Govern des de 
l’any 2003 al 2010. Puntualitza que en determinats casos caldrà la contractació de personal adient per dur a terme 
tasques determinades, com per exemple al Ministeri d’Exteriors si es vol dur a terme la tasca de promoció econòmica 
a l’exterior. 

• Seguiment de les empreses que no han presentat els comptes 
Abans de procedir a les sancions tenen previst fer un acompanyament d’aquestes empreses per tal que compleixin 
l’obligatorietat de presentar els comptes. Cal per això dotar de personal al departament perquè ho puguin dur a terme. 

• Cal reorganitzar els Ministeris. 

• No es tanquen al diàleg en cas que hi hagi un empat com a resultat de les 
eleccions. 

10.2.1.4  REUNIÓ CEA AMB DEMÒCRATES PER ANDORRA (DA)
 

El President, la Direcció, el President del Club de Joves Empresaris i una representació d’empresaris associats a la 
CEA es troba amb els candidats: Antoni Martí i Jordi Cinca representants del Partit Demòcrates per Andorra per tal 
d’escoltar els punts més importants del seu Programa Electoral.

Punts tractats: 

• Govern d’unitat 
Derivat de la situació d’emergència nacional s’han unit sota  el paraigües d’aquest partit polític per tal que els millors 
participin en governar i fer les aportacions necessàries a les problemàtiques que actualment té el país.  

 

• Diàleg 
Vetllaran per recuperar l’Andorra de les oportunitats. 

• S’han de reforçar els pilars (banca, turisme, comerç)
Són conscients que caldran molts esforços i uns anys per aconseguir l’estabilitat i la confiança necessàries per poder 
vendre el producte Andorra. 

• La Llei d’inversió estrangera 
Ha estat un fracàs inicial, cal fer una obertura amb cura i tenint en compte tots els factors (situació real, legislativa) 

• Revisar la llei del sòl 
Mai es tornarà a construir com abans i per tornar a construir caldrà que passi un temps, i caldrà prendre mesures 
urgents atès que probablement moltes persones que depenen d’aquest sector ja no tornaran després de les vacances 
d’agost. 

• Prioritzar la despesa pública en funció de les necessitats actuals i reals 
No és moment de fer un arxiu nacional, sinó que el que cal és invertir els pocs diners que hi ha en una correcta pro-
moció a l’exterior i captar turisme. 
• Comerç 
Revisió de la legislació laboral, flexibilització d’horaris amb sentit comú, exoneració tributària inicial dels nous comer-
ços que es creïn. 

• Andorra i Europa 
L’acord d’associació ha de ser una porta per entrar a la Comunitat econòmica però les decisions s’han de compartir 
amb la societat civil. 
País homologable però no homogeneïtzat

• Redimensionar del nostre país en tots els àmbits: educació, serveis.
 
• S’ha de legislar a mida de les nostres necessitats. 
Actualment hi ha una gran dificultat en aplicar les lleis (seguretat i salut en el treball, comptabilitat).

• Revisar la situació dels autònoms 
Amb la nova legislació estan cotitzant a canvi de percebre un seguit de prestacions, però no es pot tractar a tots els 
autònoms per igual. S’ha de fer la revisió per sectors i en funció dels guanys reals. La solució es trobarà parlant amb 
els agents directament implicats (CASS, empresaris). 

• Llei de la CASS
És probablement un dels problemes més grans del país. A curt termini s’ha de resoldre la situació econòmica de la 
branca general a la qual hi hem contribuït tots (controlar la despesa, revisar si són suportables les previsions que es 
van fer al moment d’establir aquesta nova llei); a llarg termini cal revisar les previsions de la branca de jubilació amb 
la situació real actual. 

• Ordre dins del sistema de funcionariat
S’ha de valorar la tasca que duen a terme amb rigor, s’ha de facilitar la mobilitat dins de totes les administracions 
públiques, s’han d’homogeneïtzar les administracions, s’ha de fer una bona gestió per tal d’externalitat el serveis que 
calgui, s’ha de ser equilibrat i equitatiu en la presa de decisions. S’ha de fer una revisió global de la despesa de l’estat. 
Es revisarà la situació de tots els departaments amb agilitat i diàleg. S’ha d’aprofitar la validesa de les persones en 
favor de l’estat i no pel seu color polític (diplomàtics vàlids que fan la seva tasca a l’exterior). El Govern ha d’estar al 
carrer, no tancat als despatxos i ha de prendre decisions i governar. 

• Pagaments
Els pagaments de Govern s’han d’efectuar el mateix dia que es compleix el pacte acordat, i en cas que hi hagi demo-
ra, s’ha de complir de manera automàtica la llei, amb l’increment dels interessos legals que representi.  
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L’empresari no ha de suportar aquesta despesa econòmica. 

• Llei de llibertat sindical i el Codi de Relacions laborals 
Cal que hi hagi representants dels treballadors a les empreses i que siguin representatius, elegits democràticament. 
Cal fomentar la negociació col·lectiva i/o els convenis d’empresa, i que els sindicats siguin representatius. 
La demanda que s’estan trobant amb les persones que es reuneixen és que les empreses tinguin feina i que els tre-
balladors no volen perdre el seu lloc de treball.
Actualment hi ha empresaris que estan fent un gran esforç per mantenir la plantilla de treballadors. 
Cal avaluar i revisar les fórmules de jubilació (prejubilació, jubilació obligatòria).
Incentius a les empreses per trobar fórmules d’anticipació. 

• Treball 
Cal reintroduir al mercat laboral les persones que actualment no hi són i que estan a l’atur, però també cal escoltar 
les necessitats de les empreses i, vetllar perquè puguin cobrir els seus llocs de treball amb persones capacitades per 
dur-ho a terme, i no haver de tancar l’empresa. (quotes específiques individualitzades). 
És molt necessari disposar de dades estadístiques. 
Atès que Andorra és un país turístic, cal avaluar el seu calendari anyal amb cura 
Revisar festius com el primer de maig. 

• Accessos
Pel que fa als accessos a Andorra i atès que estem supeditats a la despesa que els països veïns destinen a infraes-
tructures, s’ha d’impulsar els projectes que des d’Andorra podem desenvolupar (ex. heliport) 
No es pot tancar la porta a la implantació de noves empreses i serveis destinats al creixement de l’economia andorra-
na, i caldrà estudiar-les (cirurgia estètica, benestar, casino, ...) 

El President, la Direcció, el President del Club de Joves Empresaris i una representació d’empresaris associats a la 
CEA es troben amb Andorra pel Canvi i els candidats Eusebi Nomen, Josep Mª Bringué, Peggy Cerqueda i Joaquim 
Tomàs.
 
Punts tractats: 

• Unió Europea
Aparcar la signatura i ratificació de l’acord monetari fins negociar amb altres petits estats europeus l’encaix a la UE. 
Estudiar amb rigorositat les implicacions que comporta aquesta signatura. No cedir sobirania per tal de complir obli-
gatòriament amb les directives comunitàries futures. 

• Llei inversió estrangera
Crear les residències específiques per al talent generador de riquesa. Modificació de la Llei d’immigració. Drets 
econòmics immediats. Obrir la immigració a emprenedors. Andorra pot oferir seguretat i privacitat/confidencialitat. 
Les grans empreses no vindran, en canvi les persones físiques que aportin talent i creixement econòmic sí. Agilitar els 
crèdits, augmentar la demanda (obrir nous sectors econòmics com la sanitat) .
La propera setmana presentaran el projecte d’unes 70 infraestructures (energètiques, esportives, sanitàries, ...) amb 
una inversió privada prevista de 250-300 milions d’euros i que no representen cap despesa a l’estat. Són infraestruc-
tures que s’amortitzen en 12-15 anys. 
Andorra ha de tenir polítics emprenedors. 

• Ha de desaparèixer la pressió política dins del funcionariat
El funcionari ha de servir al ciutadà i no al polític. Això passa per ordenar l’administració i formalitzar la carrera profes-
sional dins l’administració així com formalitzar els processos. 

10.2.1.5  REUNIÓ CEA AMB ANDORRA PEL CANVI (APC)

A proposta de diverses candidatures es decideix mantenir trobades amb els candidats de les tres llistes que es pre-
senten a la parròquia d’Andorra la Vella.

S’acorda que es comuniqui a Rosa Ferrer (CiAd), Marc Cornella (PS) i Carles Torralba (DA), la proposta de mantenir 
una entrevista de 30 minuts per candidatura el proper dia 30 de novembre, a partir de les 9 hores, on es convidarà a 
tots els afiliats a la Confederació a participar-hi.

10.2.2  ELECCIONS COMUNALS DESEMBRE 2011

• Economia
APC no vol incrementar la pressió fiscal, vol reactivar l’economia. 
Calendari laboral: 1 de maig. És un tema a reconsiderar. 

• Llei de Seguretat Social 
És insostenible, s’ha de revisar de dalt a baix. S’ha de revisar la situació dels autònoms via el salari mig intersectorial.
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Relacions 
Internacionals11

11.1  LA CEA - PORTUGAL

El 10 i 11 de febrer del 2011, es va 
dur a terme la Trobada Empresa-
rial Portugal-Andorra. Aquesta tro-
bada s’emmarcava en la visita que 
l’aleshores Cap de Govern, Jaume 
Bartumeu, va realitzar al Primer Mi-
nistre portuguès, José Sócrates. 
Durant aquesta visita es va fer una 
presentació sobre el marc polític i 
econòmic d’Andorra a l’Agència per 
a la Inversió i el Comerç Exterior de 
Portugal (AICEP).
A petició del Cap de Govern, el Pre-
sident de la CEA, Xavier Altimir, es 
va desplaçar a Lisboa, acompanyat 
del Vicepresident de la Confedera-
ció, Víctor Pintos, i d’una delegació 
d’empresaris. 

L’objectiu era el de promoure les re-
lacions comercials i d’inversió entre 
empreses dels dos països, així com 
facilitar l’intercanvi d’experiències, 
informació, activitats i accions con-
juntes a desenvolupar entre les dife-
rents institucions. Val a dir que entre 
gener i setembre del 2010, les expor-
tacions cap a Portugal han estat de 
192.000 euros, un 11,6% més, men-
tre que les importacions han ascendit 
a 3,4 milions d’euros, un 15,5% més. 
La visita oficial va tenir un caire mar-
cadament econòmic, i es va aprofitar 
per signar diversos convenis. 
La signatura d’aquests convenis se 
centra en el marc dels objectius de la 
Confederació Empresarial Andorrana 

de promoure i afavorir les relacions 
internacionals i l’associacionisme 
empresarial; establint acords de 
col·laboració amb patronals d’altres 
països o zones amb vincles empre-
sarials amb el teixit empresarial an-
dorrà.
 Des de la CEA i amb el suport del fins 
ara Ambaixador de Portugal a Ando-
rra, Mário Damas Nunes, s’ha estat 
treballant per dur a terme la signatu-
ra de convenis de col·laboració amb 
diferents associacions portugueses, 
i, en el marc d’aquesta trobada, el 
President, i d’acord a l’aprovació de 
la Junta Directiva, va signar els con-
venis de col·laboració amb els orga-
nismes i les associacions següents:

  

• Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)
• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP)
• Associação Industrial Portuguesa – Camara de Comercio e Industria  (AIP-CCI)

Queda pendent la signatura dels convenis de col·laboració amb l’Associação Empresarial da Região de Lisboa (AER-
LIS) i l’Associação Comercial Do Porto, que tal i com s’ha acordat amb l’Ambaixador lusità Mário Damas Nunes, es 
farà properament a través de l’ambaixada.

11.2  RELACIONS AMB PORTUGAL

Durant el viatge, a més, el cap de Govern es va reunir amb el primer ministre de Portugal, José Sócrates, acompanyat 
pel ministre d’Economia, Innovació i Desenvolupament lusità, José Vieira da Silva.
Andorra té un pes molt reduït a l’estructura del comerç internacional portuguès, ocupant el 2009 la posició 103 com 
a client, i la posició 146 com a proveïdor. 
Tot i això, durant el 2010 els intercanvis comercials bilaterals s’han recuperat. Segons l’Institut Nacional d’Estadística 
de Portugal, al 2009 hi havia 81 empreses portugueses que exportaven a Andorra, i només 19 empreses importado-
res.

Exteriors i Relacions Institucionals del Govern d’Andorra, es  va organitzar una reunió amb una delegació de la Comis-
sió Europea, DG RELEX (Direcció General Relacions Exteriors) integrada pel cap de la Unitat C3, Gianluca GRIPPA, 
i de la tècnica encarregada d’Andorra a la Unitat C3, Carina  SKAREBY, acompanyats de l’Ambaixadora d’Andorra 
prop de la Unió Europea, Eva Descarrega. 
 
L’objecte de la visita era conèixer de més a prop la realitat andorrana i en aquest sentit, la delegació europea va tenir 
diverses trobades amb personalitats polítiques i representants de  la societat civil. 

Europa estudia la possibilitat d’establir relacions més completes i coherents en  funció de les especificitats de cada 
país. Així doncs, la delegació europea va demanar als assistents que donessin la seva  opinió sobre les relacions entre 
Europa i Andorra. 
 
Es van fer les aportacions següents: 
 
•  Andorra ha de tenir relacions excepcionals amb Europa. 
•  En general, a la població andorrana, quan se li parla d’integració a la UE li fa  respecte, potser per falta d’informació. 
• Andorra té una economia molt singular, basada en l’arbitratge i recolzada per la  diferència de preus dels països 
veïns. 
• Anys enrere els comerços podien oferir productes als seus clients que no es trobaven al seu país d’origen, però en 
l’actualitat ja no és així. 
• El nostre model econòmic està basat en els serveis turístics, el comerç i s’estan fent esforços per  obrir-nos a altres 
serveis. 
• La majoria de les empreses no són productores. 
• Després de l’elaboració de tres plans estratègics, el diner que entra al país segueix provenint del comerç i del tu-
risme. 
• És un sistema econòmic molt sensible i es vol mantenir la nostra singularitat. 
• Dels 75.000 habitants que té Andorra, la majoria són provinents de països de la UE 
• Andorra ha crescut molt ràpidament en molts pocs anys. Actualment ja hi ha  molts empresaris andorrans que tenen 
negocis a altres països d’Europa. 
• Cal deixar entrar altres sectors al nostre país i, en  general, els empresaris andorrans consideren que la competència 
és positiva. 
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En aquest punt, Gianluca Grippa va intervenir per comunicar que hi ha programes específics a la Unió  Europea per 
tal d’ajudar-los. 
 
L’Ambaixadora Eva Descàrrega va apuntar que des de l’ambaixada es pot organitzar alguna activitat per tal d’informar 
com la UE pot ajudar a acollir els petits països.  S’informa a la Delegació que actualment, i des del propi empresariat, 
s’està duent a terme un projecte per avaluar en quins sectors el teixit empresarial Andorrà pot ser més competitiu  i 
analitzar com els poden desenvolupar. 
 
Pel que fa al Govern andorrà – així com en la resta de petits països- en relació a la UE, queda clar que s’han d’acceptar 
els quatre principis base de la UE i trobar la millor fórmula per a cada  país. 
 
Els representants de la CEA van concloure les seves aportacions amb les reflexions següents: 
 
• Andorra té moltes coses a oferir per tal de poder captar talent i acollir-lo.
• Un dels reptes de la CEA vers Andorra és incentivar l’economia. 
• S’ha de diversificar el model econòmic. 
• Cal augmentar la productivitat.
• L’administració ha de ser més eficient i eficaç.

El President, la Direcció, i una delegació d’empresaris de la CEA, convidats pel Director de Cooperació Industrial, 
Antoni Pons, varen visitar el “Leitat Technological Center” de Terrassa. 

Des dels espais destinats a Direcció, administració, despatxos tècnics, laboratoris i assajos, etc,  fins els espais des-
tinats a l’àmbit més comunitari com l’auditori, la sala d’actes, les sales de reunions i la cafeteria. 

En el decurs de la visita, els empresaris andorrans provinents de diversos sectors (Preservació i protecció de la salut 
pública i del medi ambient, Informàtica, Transports, Logística i Duanes, Arranjament de roba, Dinamització empresa-
rial, Enginyeria tèxtil, etc) varen poder apreciar i consultar què els podia oferir el Centre

Seguidament es va fer una presentació més tècnica de tota l’activitat del Centre on es van tractar els temes relatius a 
la gestió dels projectes que LEITAT ofereix i desenvolupa, així com les plataformes tant nacionals com internacionals 
en les quals participa.

Cal remarcar el lema de la presentació de LEITAT “lo importante no es lo que hemos hecho sino lo que podemos 
hacer juntos”.

LEITAT és un Centre Tecnològic, membre de TECNIO i centre reconegut pel Ministeri de Ciència e Innovació espanyol, 
que té com a objectiu col·laborar amb empreses i institucions, afegint valor tecnològic tant als productes com als 
processos. Centra la seva tasca en la investigació, el desenvolupament i la innovació industrial (I+D+2i).

Com a Partner Tecnològic té una clara voluntat d’adaptació per transformar els reptes tecnològics en valor econòmic 
i social. Des de la seva fundació, l’any 1906, LEITAT ha prioritzat la seva vocació de proximitat, potenciant a la vegada 
els principis de professionalitat, respecte a les persones i al medi ambient.

Entre els assistents a la reunió, es va comentar la importància de poder donar continuïtat a aquesta visita i valorar 
possibles accions i col·laboracions conjuntes de futur. 

11.3  “LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER” 
TERRASSA

11.4  LA CEA - LA XINA

11.5  LA CEA-L’AZERBAIJAN

El President de la CEA, juntament amb l’EFA i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra acorden amb 
l’aleshores encara Ambaixador d’Espanya a Andorra, Eugeni Bregolat, organitzar una visita empresarial a la República 
popular de la Xina, propera destinació d’Eugeni Bregolat com Ambaixador d’Espanya (trasllat que es fa efectiu a finals 
de l’any 2011). 

Per tal que aquesta visita sigui el més profitosa possible pels empresaris es treballa prèviament l’Entorn legal, el Marc 
Fiscal, les Relacions de la UE amb Andorra i l’entorn econòmic.

La President exposa els temes més importants que se’n deriven del VI Foro España-China, que va tenir lloc a Barce-
lona els dies 5 i 6 de juliol, entre els que destaquen els contactes que s’han establert entre els empresaris xinesos que 
estan establerts a Madrid.

Una de les gestions que es vol dur a terme és organitzar, a través de l’ambaixada d’Andorra a Madrid, la visita 
d’aquests empresaris xinesos a Andorra.

La CEA, convençuda de la importància d’establir llaços de col·laboració a l’estranger, treballa activament per tal de 
crear nous vincles amb països tercers. 

Un d’aquests contactes, ha estat el realitzat amb l’Azerbaijan, de la mà del seu ambaixador, Altai Efendiev. 

L’ambaixador de la República d’Azerbaijan, Altai Efendiev, ha explicat que es tracta d’un país molt dinàmic i amb 
estabilitat política, i que el negoci de l’explotació del petroli i del gas els està permetent tenir uns creixements anuals 
d’entre el 10 i 15%. 

Segons el diplomàtic, aquest país està en procés de diversificació de l’economia cap a sectors com el de les energies 
renovables, el turisme, les infraestructures i les tecnologies de la informació i la comunicació, entre d’altres. 

Efendiev, diu que s’està en procés d’invertir els beneficis del sector petroler per diversificar l’economia, i que es volen 
desenvolupar àmbits com el del turisme, i en especial el de neu, amb la posada en marxa aquest any del primer do-
mini esquiable, que és l’inici d’un gran projecte que vol arribar a acollir 10.000 esquiadors diaris. 

Per aquest motiu, necessiten knowhow i experiència, i creuen que Andorra pot ser un lloc interessant per trobar-ho. 

Efendiev també ha parlat del sector del benestar i salut, i de la possibilitat d’atraure turistes andorrans a l’Azerbaijan 
i a l’inrevés. 

Per Andorra, aquest país pot ser una oportunitat per exportar els coneixements que tenen els empresaris en camps 
com el del turisme de neu o de l’enginyeria, tal com ha destacat el president de la CEA, Xavier Altimir. 
El President, ha anunciat que s’organitzarà una missió empresarial a l’Azerbaijan per a després de l’estiu amb els 
empresaris interessats. A més, considera que també pot ser una oportunitat per captar inversors i per atreure turistes.

L’ambaixador ha dit que aquesta presentació és un primer pas de les relacions entre ambdós països, i espera que es 
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puguin promoure acords bilaterals en un futur. 

De moment ja s’ha decidit signar un conveni entre la CEA i AZPROMO (Fundació de Promoció d’Exportació i Inver-
sions d’Azerbaijan).

Aquest conveni ha estat revisat per l’Ambaixador d’Andorra a Espanya, Jaume Gaytan, 

L’empresari andorrà i coneixedor de l’Azerbaijan, Joan Torres, exposa que aquest país està buscant el reconeixement 
d’altres països. És per això que estan interessats en presentar-se davant dels organismes i les organitzacions empre-
sarials estrangeres per anar-se obrint camí internacionalment. 

La Junta Directiva acorda signar el Conveni proposat i ara només cal pactar amb l’ambaixador d’Azerbaijan quan es 
farà efectiva la signatura,  bé en el marc de l’acte que volen organitzar a Andorra, o bé en el marc de la missió empre-
sarial prevista a l’Azerbaijan.

11.6  LA CEA-ISRAEL

El President convidat va prendre part en la reunió entre el Ministeri de Turisme i Comerç d’Andorra i una delegació 
Israeliana, que va tenir lloc a l’Hotel Intur Palacio San Martin de Madrid.

A la trobada hi van ser presents per part del Ministeri de Turisme, Comerç i Indústria, l’aleshores Ministre de Turisme, 
Claude Benet, l’Ambaixador d’Andorra a Espanya, Manuel Pujadas, el Director de Turisme, Sergi Nadal, i el gerent 
d’Andorra Turisme SAU, Alexandre Andrés.

La delegació Israeliana estava integrada per l’agregada Comercial de l’Ambaixada d’Israel a Espanya, Yifat Alon Perel, 
el president de la Cambra de Comerç i Indústria Hispano-Israeliana, Gil Gidron, el Director General de “El Al Israel 
Airlines Ltd.,  Walter Wasercier i el President de “Sundor International Airelines, Bezalel Karvat.

L’objectiu de la reunió era establir relacions i trobar fórmules conjuntes per tal d’atraure el turisme Israelià a Andorra.
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11.7  LA CEA- ALCOBENDAS

La CEA també va signar en el decurs del 2011 el conveni de col·laboració entre la CEA i l’AICA (Asociación de Em-
presarios de Alcobendas).

L’acte va tenir lloc a la seu social d’AICA a Madrid i posteriorment el President de la CEA va compartir un dinar amb 
el President d’AICA, Javier Beitia, el Secretari General, Luís Suárez de Lezo, i el President de la Comissió de Qualitat 
i Medi Ambient d’AICA, Andreu Raya.

Conferències, Propostes 
i Col·laboracions12

12 .1  CONFERÈNCIES

12 .2  PROPOSTES I COL·LABORACIONS

La Confederació Empresarial Andorrana organitza una Taula Rodona amb la participació del Director de Relacions 
Laborals i Polítiques Socials de la PIMEC, José Hallado, amb l’objectiu d’aclarir els dubtes que els empresaris del 
país poguessin tenir en relació als canvis que comportarà l’aprovació de les noves lleis laborals entrades a tràmit 
parlamentari al Consell General: 

• Proposició de Llei qualificada de llibertat sindical
• Proposició de Llei de modificació de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals

La Confederació Empresarial Andorrana des de sempre ha fet un especial èmfasi en la necessitat de proveir de 
formació especifica al teixit empresarial andorrà en els camps del desenvolupament organitzacional i de la gestió 
econòmica i financera.

Per aquest motiu, va posar a l’abast dels associats la sessió informativa “Open Day” que organitza l’IESE sobre el 
programa Executive MBA.

Històricament la capacitat emprenedora d’Andorra ha estat una evidència i la realitat passada i present ho certifiquen. 
Ara, amb la projecció cap al segle XXI, s’ha d’assolir el repte de la continuïtat i millorar aquesta capacitat emprenedora 
que caracteritza l’empresari andorrà.

Per això cal ser capdavanter en formació continuada i programes d’excel·lència formativa.

L’Open Day es va oferir amb la voluntat de presentar aquest programa de formació a tots aquells interessats en l’àmbit 
de la gestió empresarial. Es tracta d’un màster a temps parcial (divendres tarda i dissabte matí) de 19 mesos de du-
ració, dirigit a llicenciats o enginyers amb experiència professional i domini de l’anglès.

La sessió informativa va tenir lloc a les dependències de la CEA el 2 de febrer de 2011.

12 . 2 .1 OPEN DAY IESE
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L’objectiu de l’Open Day és permetre a les persones submergir-se en la metodologia de l’Executive MBA i entendre 
fins a quin punt és el programa que necessiten per créixer com a directius.

Durant la jornada es va plantejar un cas pràctic dirigit per un professor de l’IESE i, a continuació una sessió informativa 
amb el contingut i els objectius del Programa Màster a càrrec d’un membre de l’equip d’admissions. 

Finalment, es va poder comptar amb antics i actuals alumnes, als qui els assistents van poder plantejar dubtes entorn 
al desenvolupament del curs i la seva experiència personal a l’IESE.

Convidat pel President, el director d’Ordino Studios, Jordi Albà, presenta a la Junta Directiva la seva empresa, així 
com els projectes que estan desenvolupant.

L’empresa ordinenca permet desenvolupar:

• Efectes especials per llargmetratges i sèries de televisió
• Sèries de TV o pel·lícules d’animació
• Generació d’imatges per ordinador per qualsevol format audiovisual (aplicacions per telefonia mòbil, videojocs, 
Ipad, Internet, etc...)

Programa d’activitat: 

“Open Day
Dimecres 2 de febrer del 2011

Horari:

18:30  Recepció i inscripció dels participants
19:00  Sessió- Cas Eastman Kodak. En el desenvolupament d’aquest cas es discutirà les de-
cisions que ha de prendre una empresa líder en el moment que la seva participació de mercat 
està disminuint, front a competidors de baix cost. L’empresa es planteja diverses opcions per 
recuperar les vendes i millorar la seva rendibilitat.

Prof. Jorge González 
Professor de Màrqueting, IESE Business School 

20:00  Pausa
20:15  Sessió informativa de l’Executive MBA

D. Tomás Tomeo 
Director Executive MBA

20:30 Panell amb antics i actuals alumnes
21:15  Refrigeri de comiat”

12 . 2 .2  PROPOSTA D’ORDINO STUDIOS

“Produccions i Serveis Audiovisuals del Pirineu, SLU
Ordino Studios
Carrer Puiet 1
AD300 Ordino
Principat d’Andorra

At. Sr. Jordi Alba

Benvolgut senyor,

En nom de la Confederació Empresarial Andorrana, vull agrair-li la presentació del projecte del 
Centre de producció Audiovisual ORDINO STUDIOS, que avui heu fet davant la Junta Directiva.

Des de la CEA, creiem que és un projecte innovador pel nostre país i que el desenvolupament 
del sector audiovisual, on s’emmarca aquest projecte pot representar un seguit de noves opor-
tunitats per Andorra, entre elles esdevenir una eina potent de promoció del país a tot el món, la 
creació de llocs de treball, de noves oportunitats de negoci, aportació de talent i formació de 
treballadors. 

Ateses aquestes consideracions, vull manifestar-li un total suport de la institució a la qual repre-
sento en el desenvolupament del seu projecte.

Sense altre particular, rebeu la meva més distingida consideració.

Xavier Altimir Planes
President

                           Andorra la Vella, 20 de juliol del 2011”

• Generació de continguts digitals per a exposicions o museus

Aquest projecte pot obrir les portes a noves oportunitats per Andorra, com poden ser:

Sectors complementaris: El sector de l’audiovisual s’adapta i es complementa a la perfecció amb l’economia ando-
rrana ja existent -turisme i serveis financers.
Promoció: El sector audiovisual pot ser una potent eina de promoció del país a tot el món. 
Mercat laboral: Creació de llocs de treball i noves oportunitats de negoci.
Talent: Importació de treballadors qualificats.
Formació: Crear una sortida laboral pels andorrans a través d’una escola qualificada.
Estimular l’economia: Molts dels sectors econòmics més representatius d’Andorra es  poden beneficiar directament 
d’aquest nou sector, com per exemple l’immobiliari, comerç, restauració, hostaleria, serveis generals.
Atemporal: No és un sector estacional, treballa tot l’any.
Exportacions: Es creen productes a Andorra per distribuir a nivell internacional.

La Junta Directiva agraeix la presentació a Jordi Albà i acorda que el president signi la carta de recolzament al 
projecte, amb el contingut següent:
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12 . 2 .3  PRESENTACIÓ DE LA COPA DEL MÓN 
D’ESQUÍ FEMENINA

12 . 2 .4  PRESENTACIÓ PROJECTE PGF

12 . 2 .5  PRESENTACIÓ UNIVERSITAT D’ANDORRA

El President de la Federació d’Esquí, Albert Coma recorda que aquest és un projecte fruit de molts anys de treball i de 
la implicació de moltes persones, tant d’entitats públiques com privades, i, que atesa la seva magnitud es tracta d’un 
projecte de país que tothom s’hauria de fer seu.

Especifica que la decisió del lloc on es durà a terme la prova ha estat dels tècnics de la FIS; que ja s’ha fet la demanda 
d’acollir una prova de Copa del Món masculina, però que aquests processos són llargs, i que el primer pas en aquesta 
direcció es farà el 2012 amb quan es durà a terme una prova de Copa d’Europa masculina.

Convidats pel President, l’empresa Fité&Associats presenten el projecte PGF (Programa Global de Fidelització).

L’objectiu general d’aquest projecte és la fidelització d’Andorra com a país, i la creació d’una base de dades global 
en el sector turisme que permeti definir les estratègies escaients per tal d’oferir un servei de qualitat, adaptat a les 
expectatives i necessitats dels usuaris.

Entre d’altres consultes, es conclou que:

• El petit comerç obtindrà avantatges derivats d’aquest projecte.
• El Banc Central previst en el projecte ha de ser una entitat pública.
• Es reforça la idea que Andorra s’ha de promoure com a marca única.
• Les eines del projecte permetran definir estratègies comercials i promocionar els establiments, etc.
• Es podran establir convenis d’intercanvi de punts amb altres entitats que ja disposen d’aquest sistema de 
fidelització (Travel express, Iberia, etc.)

La Junta Directiva agraeix la presentació del projecte a l’empresa Fité&Associats, i li dóna ple suport, indicant que cal 
que facin la presentació a les diferents associacions.

A demanda de l’empresa Fité&Associats, i per tal de reconèixer el suport que la CEA dóna al projecte, s’acorda que 
el President els acompanyarà en la presentació que volen fer davant del Govern.

El rector de la Universitat d’Andorra, Daniel Bastida inicia la seva presentació amb la cita “La Planificació estratègica 
de les empreses als estats, la competitivitat de les nacions es crea, no s’hereta” indicant que el factor més important 
que dóna suport a aquest fet, és la formació.

Seguidament fa un exposat de dades recollides de diferents estudis, que avalen que la formació és una inversió, tant 
a nivell personal, com a nivell d’empreses i estatal, i que cal treballar per transmetre a la població aquest fet, cosa 

que, en general, la gent no n’ha tingut consciència. Es demostra que el nivell de formació repercuteix directament en 
les taxes d’atur.

La universitat és un ens públic, amb una estructura lleugera (30 persones amb règim contractual i 170 professionals 
que hi col·laboren, amb contractes de recursos externs puntuals), actualment amb 1.100 estudiants (170 de la UOC), 
i amb un pressupost d’uns 3 milions d’euros (2 milions com a transferències de l’Estat i 1 milió d’autofinançament).

Actualment té tres eixos de formació: Reglada (Infermeria, Informàtica, Empresarials i Ciències de l’Educació; Ensen-
yament Virtual (UOC) i Formació continuada.

Daniel Bastida comenta que es podria obrir un quart eix en l’àmbit de la Internacionalització, tenint en compte 
les següents premisses: 

• oferir la formació amb les temàtiques que com a país en tenim experiència i som bons (comerç, turisme, ...)
• fer-ho conjuntament amb altres institucions de renom, i s’ha de tenir clar que hi ha d’haver-hi una inversió. 

Daniel Bastida valora que com més competència hi hagi, millor, ja que això fa augmentar el nivell d’exigència del servei 
que s’ofereix.

Seguidament explica que el rol de la universitat es pot establir en tres apartats: rol social (que la gent que ho desitgi es 
pugui quedar a estudiar a Andorra), és una universitat pública (i, per tant, en línia amb els eixos estratègics del país), 
eina al servei de la societat (cursos específics a demanda del sector implicat).

També fa una pinzellada pel que fa al Taller d’Emprenedors, l’objectiu del qual és el de desenvolupar un projecte real 
d’empresa i puntualitza que a Andorra ja s’han creat 40 empreses que han sortit d’aquests tallers.

Per finalitzar la seva presentació, el rector es mostra obert i predisposat a qualsevol col·laboració que pugui sorgir 
des de la CEA.

Des de la CEA es considera que el model d’universitat està molt ben treballat, i atès que un dels objectius de la Con-
federació és el de la creació d’empreses, s’avaluarà una possible col·laboració amb la Universitat, tant pel que fa als 
tallers d’emprenedors com a possibles accions conjuntes dins l’àmbit de la formació, en el marc de la Comissió Tèc-
nica de Formació, a tal efecte, s’acorda que el Josep Manzano, en qualitat de President de la Comissió de Formació, 
es reuneixi amb Daniel Bastida per treballar les col·laboracions i altres propostes que es poden dur a terme.
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Representació 
Pública13

13.1  ACTIVITATS PRESIDÈNCIA I DIRECCIÓ

Per tal de donar major visibilitat a 
l’entitat i afavorir la implicació de tots 
els socis de la CEA en la difusió de la 
imatge externa de l’entitat, es dóna 
l’opció a d’altres persones- a més 
del President -  per a que participin i 
s’impliquin en la comunicació exter-

na de l’entitat.
Així doncs es planteja -en un primer 
moment- impulsar una participació 
rotativa, tenint en compte els temes 
que s’han de tractar, per tal de tro-
bar la persona més idònia. S’impulsa 
la participació dels Presidents de les 

Comissions, així com de la Vicepre-
sidència i la Direcció. No es descarta 
crear Vicepresidències a les comis-
sions de treball per tal de donar res-
posta a la imatge pública de la CEA.

SOPAR DE NADAL 

El President va assistir al sopar que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), organitza en motiu 
de les Festes de Nadal.

“30è. ESMORZAR D’INNOVACIÓ”

La Direcció va assistir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, al 30è. Esmorzar d’Innovació organitzat per Andorra 
Desenvolupament i Inversió (ADI). La trobada va comptar amb la ponència titulada: “Les TIC al servei de la salut: de la 
e-salut a la personalització”, a càrrec del Coordinador General de les TIC del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, el  Dr. Joan Guanyabens i Calvet. 

LLIURAMENT DE DIPLOMES DEL CURS D’APROFITAMENT EN GESTIÓ DE RESIDUS

El President i la Direcció van assistir a l’acte de lliurament dels “Diplomes del curs d’aprofitament en Gestió de Resi-
dus”, que va tenir lloc a la seu de la Confederació Empresarial Andorrana, amb la presència del M.I. Ministre de Medi 
Ambient, Agricultura i Patrimoni Natural, Vicenç Alay Ferrer. 

RECEPCIÓ DE NADAL AL PALAU EPISCOPAL 

Com cada any als volts de Nadal, la Direcció va participar en la recepció oficial organitzada per l’Arquebisbe i Coprín-
cep d’Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília en la qual va fer balanç de l’any 2010.

I FÒRUM D’ESTUDIANTS-EMPRESA

La Direcció va assistir al “I Fòrum d’Estudiants-Empresa” projecte quina finalitat era la de connectar el teixit empresa-
rial Andorrà amb els estudiants andorrans d’estudis superiors.

13 . 1 .1  DESEMBRE 2010

DINAR DE COMIAT DE L’AMBAIXADOR D’ESPANYA A ANDORRA, EUGENI BREGOLAT

El President juntament amb el President de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Marc Pantebre i Joan 
Tomàs, en representació de l’EFA, van compartir un dinar amb l’Ambaixador d’Espanya a Andorra i futur Ambaixador 
d’Espanya a la Xina, Eugeni Bregolat.

REUNIÓ AMB L’AMBAIXADOR DE PORTUGAL A ANDORRA

El President, Xavier Altimir,  es va reunir amb l’Ambaixador de Portugal a Andorra, Mário Damas Nunes, per tal de trac-
tar la signatura de les cartes d’intencions amb diferents associacions portugueses, aprofitant el viatge de la delegació 
d’empresaris que acompanyaran al Cap de Govern d’Andorra, en la seva propera visita oficial a Portugal. 

REUNIÓ AMB L’AMBAIXADOR ESPANYOL I REPRESENTANTS DE L’EMPRESA ARITEX CADING

El President es va reunir amb l’Ambaixador Espanyol i futur ambaixador d’Espanya a la Xina, Eugeni Bregolat i amb 
representants de l’empresa espanyola seleccionada pel Govern de la República Popular Xina per a la creació del pri-
mer model d’avió d’aquell país, ARITEX CADING. 

CONFERÈNCIA “LES CLAUS ECONÒMIQUES PER ENTENDRE EL 2010 I LES PERSPECTIVES DE FUTUR”

La Direcció va assistir a la conferència “Les claus econòmiques per entendre el 2010 i les perspectives de futur”, a 
càrrec del professor ordinari de comptabilitat i de control a l’IESE i titular de la Càtedra Crèdit Andorrà, Josep Ma-
ria Rosanas, i el professor ordinari d’anàlisi econòmica a l’IESE, Pedro Videla. L’acte organitzat per l’IESE, amb la 
col·laboració de Crèdit Andorrà va tenir lloc a l’edifici Crèdit Centre d’Andorra la Vella. 

REUNIÓ INFORMATIVA AMB EL CAP DE GOVERN, JAUME BARTUMEU

El President i la Direcció, juntament amb els membres de la nova Junta Directiva de la CEA, van ser convidats pel Cap 
de Govern, Jaume Bartumeu, a una reunió informativa sobre l’acord monetari. En la reunió que va tenir lloc a l’Edifici 
Administratiu de Govern també hi era present el Ministre d’Economia i Finances, Pere López Agràs.

REUNIÓ AMB UNA DELEGACIÓ DE LA “COMISSIÓ EUROPEA DG RELEX 

A petició del Ministeri d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, el President, la Direcció i una delegació de mem-
bres de la Junta Directiva es van reunir amb la delegació de la “Comissió Europea DG RELEX (Direcció General de 
Relacions Exteriors), formada pel cap de la Unitat C3 (Europa de l’Oest) Gianluca GRIPPA, i la tècnica encarregada 
d’Andorra a la Unitat C3, Carina SKAREBY, acompanyats per l’Ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Eva Des-
càrrega, per tal de conèixer de més de prop la realitat andorrana en el marc del nou acostament d’Andorra a la Unió 
Europea.

13 . 1. 2  GENER 2011

13 . 1. 3  FEBRER 2011
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). 
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SESSIÓ INFORMATIVA: “CONVENIÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DEL REGLAMENT INTERN”

El President i la Direcció, van assistir a la sessió informativa que sota el títol de “Conveniència de la implantació del 
reglament intern”, va organitzar l’Associació de Constructors d’Obra d’Andorra (ACODA), i que va tenir lloc a la seu 
de la CEA.
Davant una possible modificació de les lleis socials vigents en aquests moments i l’actual conjuntura econòmica, la 
Junta de l’ACODA va creure convenient organitzar una sessió informativa sobre el reglament intern que s’ha elaborat 
a les empreses dels associats, així com dels procediments d’implantació possibles. La sessió va anar a càrrec del 
Director de RRHH del Grup Pyrénées, Josep Manzano.

 I TROBADA EMPRESARIAL ANDORRA-PORTUGAL

En el marc de la “I Trobada Empresarial Portugal-Andorra”, el President acompanyat del Vicepresident de la CEA, 
Víctor Pintos, va signar la Carta d’Intencions de la CEA amb l’Associação Industrial Portuguesa AIP; l’Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP), així com amb l’Associaçáo Nacional de Jovens Empre-
sários (ANJE). Aquests actes van tenir lloc a la seu de l’AIP a Lisboa, amb la presència del Cap de Govern d’Andorra, 
Jaume Bartumeu, i del Primer Ministre Portuguès, José Sócrates, acompanyats d’una delegació d’Empresaris Ando-
rrans.

CONFERÈNCIA “LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC D’ANDORRA I LES SEVES PERSPECTIVES 
DE FUTUR”

El President i vicepresident van assistir a la conferència “La transformació del model econòmic d’Andorra i les seves 
perspectives de futur” a càrrec del Cap de Govern d’Andorra, Jaume Bartumeu, l’acte va tenir lloc a l’Agència per a 
la Inversió i el Comerç Extern de Portugal a Lisboa. 

REUNIÓ SOBRE LES REBAIXES COMERCIALS

El President i la Direcció van assistir a la reunió específica sobre “les rebaixes comercials” de la Taula de Turisme i 
Comerç que va tenir lloc a l’Edifici Administratiu de Govern.

CURS DE FORMACIÓ “EL CONTROL GERENCIAL DE LA GESTIÓ ECONÒMICO FINANCERA”

El President va donar la benvinguda als assistents del curs “El Control gerencial de la gestió econòmico financera”, a 
càrrec del professor Oriol Amat, que en el marc del Pla de Formació 2010-2011 de la CEA.

REUNIÓ AMB  “LAVOLA SOSTENIBILITAT”

El President i la Direcció van mantenir una reunió amb el Director General i Directora Comercial de l’empresa LAVOLA, 
Pere Pous i Bet Font respectivament. LAVOLA és una empresa de serveis encarats a la sostenibilitat. L’objectiu de la 
trobada era organitzar una jornada sobre eficiència energètica.

CONFERÈNCIA “LA INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA A ANDORRA. UNA MANERA DE DIVERSIFICAR LA 
NOSTRA ECONOMIA”

El President i la Direcció van assistir a la conferència que sota el títol de “La Inversió Estrangera Directa a Andorra. Una 
manera de diversificar la nostra economia”, va organitzar conjuntament Crèdit Andorrà i el Cercle Euram d’Andorra 
de l’Institut Ignasi Villalonga.
L’acte que va tenir lloc a l’edifici Crèdit Centre d’Andorra la Vella, va comptar amb la participació del President de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), Marc Pantebre; de l’Assessor empresarial i director de la 
Fundació Institut Confuci de Barcelona, Minkang Zhou; i de l’Economista i soci de Gaudit, Josep Delgado.

SOPAR ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ DE TRANSPORTISTES DE MERCADERIES I CARBURANTS D’ANDORRA 
(ATMCA)

El President va assistir al sopar anual de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra (ATM-

CA), presidit pel Cap de Govern, Jaume Bartumeu i el Ministre d’Economia i Finances, Pere López.

CONFERÈNCIA “ELS RISCOS DE L’EMPRESA FAMILIAR”

El President i la Direcció van assistir a la conferència que sota el títol “Els riscos de l’empresa familiar” va organitzar 
l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), i que va tenir lloc a l’Arthotel d’Andorra la Vella.
La conferència va anar a càrrec de l’expert acadèmic i consultor en l’empresa familiar, el Dr. Albert Gimeno, soci 
fundador del Family Business Knowledge (FBK), responsable acadèmic de diferents programes d’empresa familiar 
d’ESADE, investigador i autor d’un reconegut treball d’investigació pràctica per a l’anàlisi i gestió de diferents models 
d’empresa familiar, exportat a diferents països del món.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EMPRESARIAL “ANDORRA TÉ FUTUR. VISIÓ DELS EMPRENEDORS”

El President va participar en la roda de premsa en motiu de la presentació del projecte empresarial “Andorra té futur. 
Visió dels emprenedors” impulsat conjuntament per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’Empresa Familiar 
Andorrana (EFA) i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS).

CONFERÈNCIA “REFORMES NECESSÀRIES PER AL CREIXEMENT ECONÒMIC”

El President i la Direcció van assistir a la conferència que sota el títol “Reformes necessàries per al creixement econò-
mic”, va organitzar l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). La ponència va anar a càrrec del director executiu de Foment 
del Treball Nacional, vicepresident de la Societat d’Estudis Econòmics, Joaquín Trigo, autor i coautor de nombrosís-
sims treballs i llibres sobre l’empresa, el marc competitiu i el seu entorn econòmic. Entre altres,  és coautor del llibre 
“Problemàtica de l’Empresa Familiar i la Globalització”. El ponent va oferir una visió pràctica de les reformes estruc-
turals a planificar per facilitar la recuperació i el creixement econòmic.

SOPAR DE BENVINGUDA DEL “FÒRUM GLOBAL DE TURISME ANDORRA 2011”

El President va assistir al sopar de benvinguda del “Fòrum Global de Turisme Andorra 2011” presidit per l’aleshores 
Cap de Govern, Jaume Bartumeu i l’anterior Ministre de Turisme, Comerç i Indústria, Claudi Benet.

GLOBAL TOURISM FÒRUM ANDORRA 2011

El President va assistir a la sessió de treball del primer “Global Tourism Fòrum Andorra 2011” (GTF). La jornada, que 
va versar sobre la competitivitat i la sostenibilitat en el sector turístic, va permetre iniciar contactes amb mercats emer-
gents com ara Brasil, l’Índia i la Xina.
La sessió de treball va comptar entre altres amb la participació del Secretari General de l’Organització Mundial del 
Turisme (OMT), Taleb Rifai; el President i Conseller Delegat del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC), David 
Scowsill; el Ministre de Turisme de Sud-Àfrica, Marthinus van Schalkwyk; el Director d’Expansió, CVC, Brasil, Roberto 
Vertemati.

SOPAR DE CLOENDA DEL “GLOBAL TOURISM FÒRUM ANDORRA 2011”

El President va assistir al sopar de cloenda del “Global Tourism Fòrum Andorra 2011” (GTF), que va ser presidit per 
l’aleshores Cap de Govern, Jaume Bartumeu i l’anterior Ministre de Turisme, Comerç i Indústria, Claudi Benet.

SESSIÓ INFORMATIVA: “PLANS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL”

El President i la Direcció van ser presents a la sessió informativa que sobre els “Plans de formació ocupacional” va 
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tenir lloc a les dependències de la CEA. Aquesta sessió, presentada per Josep Manzano, va anar a càrrec dels tècnics 
del Servei d’ocupació, i va comptar amb la presència de la Directora del Departament de Treball, Maria Geli.

CONFERÈNCIA: “SITUACIÓ ACTUAL DELS MERCATS FINANCERS”

El President va assistir a la conferència que sota el títol “Situació actual dels mercats financers” va organitzar Crèdit 
Andorrà. La xerrada va anar a càrrec del director general d’inversions de la societat espanyola de serveis financers 
Bestinver, Francisco García Paramés.

REUNIÓ AMB L’AMBAIXADOR ESPANYOL

A demanda de l’Ambaixador d’Espanya a Andorra, Alberto Moreno, el President i la Direcció juntament amb Joan 
Tomàs de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), van mantenir un intercanvi d’impressions sobre l’economia andorrana 
i les inquietuds de l’empresariat andorrà.

“18È. ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ ANDORRANA”

El Vicepresident de la CEA, Víctor Pintos, i la Direcció van assistir a l’acte de celebració en motiu del “18è. Aniversari 
de la Constitució Andorrana”. Oferta per l’aleshores cap de Govern, Jaume Bartumeu, va comptar amb una nodrida 
representació del món empresarial i social andorrà a més dels caps de llista nacional que concorrien en aquells mo-
ments als comicis, així com diverses autoritats nacionals i els ambaixadors acreditats a Andorra.

32È. ESMORZAR D’INNOVACIÓ

La Direcció va assistir al 32è. Esmorzar d’Innovació que va tenir lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La 
conferència oferta va tractar sobre ”Seguretat i treball: binomi (in)divisible” i va anar a càrrec de l’inspector de treball 
del Govern d’Andorra, Adolf Tugues Ramonet.

CONFERÈNCIA “ACORD MONETARI ANDORRA – UNIÓ EUROPEA: NATURALESA I EFECTES NORMATIUS”

La Direcció va assistir a la conferència que sota el títol “Acord monetari Andorra – Unió Europea: naturalesa i efectes 
normatius” va organitzar l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), a càrrec de l’economista andorrà, autor del llibre Dret 
Tributari Andorrà i de treballs tècnics relacionats amb la conjuntura econòmica al Principat d’Andorra,  Jordi Alcobé.

SOPAR-COL·LOQUI:  “ELECCIONS 2011: PROGRAMES ECONÒMICS”

El President va assistir al sopar-col·loqui organitzat pel Cercle d’Economia sota el títol “Eleccions 2011: programes 
econòmics”, i que va comptar com a ponents amb els candidats Gilbert Saboya, del Partit Demòcrates per Andorra, 
Pere López, del Partit Socialdemòcrata, Isabel Lozano, cap de llista de la candidatura de Verds d’Andorra, i Eusebi 
Nomen, cap de llista de la candidatura d’Andorra pel Canvi.

CLOENDA DEL CURS DE FORMACIÓ “GESTIÓ PER OBJECTIUS”

La Direcció va lliurar els diplomes d’assistència al curs “Gestió per Objectius”, impartit pel professor Carlos Rey.

REUNIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DEL PARTIT “ANDORRA PEL CANVI” 

El President, la Direcció i una representació d’empresaris associats a la CEA van mantenir una reunió amb els can-
didats d’APC Eusebi Nomen, Josep Mª Bringué i Peggy Cerqueda per tal de presentar els punts més importants del 
seu Programa Electoral. Pocs dies després va tenir lloc una segona reunió informativa per tal d’acabar de presentar 
els punts més importants del seu Programa Electoral. Aquesta sessió va comptar amb l’assistència del President, 
la Direcció, una representació d’empresaris associats de la CEA, així com  representants de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).

REUNIÓ SOBRE “ANDORRA, MAIG MÉS QUE MAI”

La Direcció va assistir a la reunió que va tenir lloc a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), amb 
els representants dels sectors comercials d’Andorra, per tal de tractar sobre la setmana de promoció “Andorra, maig 
més que mai”.

REUNIÓ DE LA TAULA DE TURISME I COMERÇ SOBRE LA SETMANA DE PROMOCIÓ “ANDORRA, MAIG MÉS 
QUE MAI”

En absència del President i la Direcció, el membre de l’Associació de Grans Distribuïdors al Detall (AGDD), Lluís Mils, 
assisteix en representació de la CEA a la reunió de la Taula de Turisme i Comerç sobre el projecte “Andorra, maig més 
que mai”.

CONFERÈNCIA: “LIDERATGE EMPRENEDOR PEL SEGLE XXI”

El President i la Direcció, convidats per l’ex-alumne d’ESADE, Conrad Blanch, van assistir a la conferència titulada “Li-
deratge emprenedor pel segle XXI” a càrrec de la Directora General d’ESADE, Eugènia Bieto, amb qui posteriorment 
van mantenir una reunió de treball.

HOMENATGE A ERON ESTANY

El President va assistir a l’acte d’homenatge al que ha estat durant 33 anys el director d’Ordenament Territorial, Eron 
Estany. L’acte va tenir lloc a la planta baixa de l’edifici administratiu de Govern.

REUNIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DE SAN CARLOS DE BARILOCHE (ARGENTINA)

El President i el membre de la Junta Directiva de la CEA, Miquel Medina, es van reunir amb l’alcalde de la ciutat de 
San Carlos de Bariloche, Marcelo Alejandro Cascón, el President de la Asociación Empresarial Area Catedral Alberto 
del Giudice, el President d’ENRECAT (ente regulador de la Concesión del Cerro Catedral), Carlos Aristegui, i la Gerent 
de promoció de Pro- Rionegro, Larisa Rosón. La trobada va servir per establir relacions i parlar de possibles convenis 
de col·laboració en un futur.
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REUNIÓ AMB LA CÒNSOL MENOR DE CANILLO DOLORS CABOT

El President i la Direcció es van reunir amb l’aleshores Cònsol Menor de Canillo, Dolors Cabot, i el coordinador del de-
partament de turisme del Comú de Canillo, Enric Torres per tal de tractar diferents temes que vehiculen l’empresariat 
i el turisme.

 33È. ESMORZAR D’INNOVACIÓ

El President i la Direcció van assistir al “33è. Esmorzar d’Innovació” que sota el títol “Planificació financera. Més 
necessària que mai en època de crisi”, va organitzar la Secretaria d’Estat per a la reforma de l’Administració i la Pro-
moció de la Societat del Coneixement del Govern d’Andorra, i que va tenir lloc va tenir lloc al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella. La conferència va anar a càrrec del professor del departament de Control i Direcció Financera 
d’ESADE, Jordi Fabregat Feldsztajn,.

PRESENTACIÓ DE L’EDICIÓ EN CATALÀ DE “LA VANGUARDIA”

El Vicepresident i la Direcció van assistir a l’acte de presentació de l’edició en català de La Vanguardia, que va tenir 
lloc a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.

SOPAR-COL·LOQUI: “CASS BRANCA MALALTIA: ÉS VIABLE?”

El President i la Direcció van assistir al sopar-col·loqui organitzat pel Cercle d’Economia sota el títol  “CASS branca 
malaltia: és viable?” i que va comptar com a ponents amb el Doctor en Economia Aplicada, Fernando Álvarez, i la 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, Dolors Plana.

INAUGURACIÓ DE LA BOTIGA DE “NATIONAL GEOGRAPHIC”

El President i el vicepresident convidats per l’empresari andorrà Patrick Pérez van assistir a la inauguració de la bo-
tiga de “National Geographic” situada dins dels Grans Magatzems Pyrénées a Andorra la Vella.  Més que un entorn 
comercial tradicional, la botiga presenta un disseny avantguardista pensat per estimular, educar i inspirar els visitants 
perquè gaudeixin de les cultures del món.

CONFERÈNCIA:  “A L’ENTORN DE LES NOVES LLEIS FISCALS”

El President va assistir a la conferència titulada “ A l’entorn de les noves Lleis Fiscals” va organitzar l’Associació de 
Constructors d’Obra d’Andorra (ACODA) a càrrec de l’empresa Alfa Capital, i que va tenir lloc a la sala del Banc de 
Sabadell d’Andorra la Vella.

PRESENTACIÓ DE L’ORLA

El President i la Direcció van assistir a la presentació de l’Observatori de Riscos Laborals (ORLA), que va tenir lloc a 
l’Hotel Fènix d’Escaldes-Engordany. L’objectiu d’aquesta iniciativa privada segons el seu director, Aureli Arribas, és 
de donar, “un servei i una funció de país”, i recollir dades però també de fer reflexions sobre aquestes qüestions i 
sensibilitzar, amb la intenció de recollir la col·laboració d’altres actors implicats.

REUNIÓ AMB EL SECRETARI D’ESTAT DE SALUT, BENESTAR I TREBALL

El President, la Direcció i el representant de l’UHA, Andoni Azurmendi van mantenir una reunió amb l’aleshores Se-
cretari d’Estat de Salut, Benestar i Treball, Jesús de Tena, per tal de parlar - a demanda de la Unió Hotelera- dels 
contractes de temporers.

REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ANDORRANA D’AGÈNCIES DE PUBLICITAT (AAAP)

El President i la Direcció es van reunir amb alguns membres de l’Associació Andorrana d’Agències de Publicitat 
(AAAP) com ara Antoni Cornella per tal de parlar del disseny del pla de màrqueting de la CEA.

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA: “ANDORRA, AL MAIG MÉS QUE MAI”

El President i la Direcció convidats per l’aleshores Ministre de Turisme, Comerç i Indústria, Claudi Benet, van assistir 
a l’acte de presentació de la campanya “Andorra, al maig més que mai”.

CONFERÈNCIA: “UN MODEL TURÍSTIC AMB ALT VALOR AFEGIT”

El President i la Direcció van assistir convidats per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) a la conferència titulada “Un 
model turístic amb alt valor afegit”, a càrrec del President de Relais & Châteaux, Jaume Tàpies.
El ponent va posar de manifest que una de les qüestions que li preocupa sobre Andorra, és que “és molt poc conegu-
da fins i tot prop de les nostres fronteres” i va demanar als presents a la sala que contribuïssin a parlar del país quan 
surtin a l’exterior i que, a més, ho facin en to positiu.

REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓ HOTELERA D’ANDORRA

El President i la Direcció van assistir a la reunió de la Junta Directiva de la Unió Hotelera d’Andorra, convidats pel seu 
President, Àlex Armengol, per tal de parlar sobre com millorar l’eficiència de les relacions entre les dues entitats.

LLIURAMENT DE DIPLOMES DEL CURS “EL CLIENT, EIX FONAMENTAL DEL MODEL DE NEGOCI”

El Vicepresident, Víctor Pintos, va fer entrega dels diplomes als assistents del curs “El Client, eix fonamental del Model 
de Negoci” impartit per la CEA.

REUNIÓ AMB DOPPELMAYR

El President, la Direcció i el President de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), Marc Pantebre, 
van mantenir una reunió de treball amb el Director General de l’empresa Doppelmayr, Julien Louis Croses.

REUNIÓ AMB  “FARMANTRA”

El President, la Direcció i Joan Tomàs, de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), van mantenir una reunió amb el Bu-
siness Development Executive de “Farmantra”, Joan Avilés. Una empresa que se centra en el desenvolupament de 
negocis internacionals per a una cartera selecta de clients de la indústria farmacèutica i biotecnològica.

REUNIÓ DEL PROJECTE “ANDORRA TÉ FUTUR: LA VISIÓ DELS EMPRENEDORS”

El President, la Direcció, així com representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), i de 
l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) van mantenir una reunió sobre el Projecte “Andorra Té Futur La visió dels Empre-
nedors”: la visió empresarial sobre el futur del país, i que versava sobre el clúster Turisme i Comerç. Pocs dies després 
es mantenia una segona trobada per abordar les possibles mesures urgents i les reformes estructurals necessàries, 
i fent posteriorment una tercera trobada per aprofundir sobre els aspectes de caire financer. Les sessions van cloure 
amb el capítol destinat al Plantejament Estratègic i Nous Sectors Econòmics.
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CONFERÈNCIA: “REFORMES TRIBUTÀRIES AL PRINCIPAT D’ANDORRA: REPTES I OPORTUNITATS PER A 
L’EMPRESA ANDORRANA”

El President i la Direcció van assistir a la conferència organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), sota el títol  
“Reformes tributàries al Principat d’Andorra: reptes i oportunitats per a l’empresa andorrana”, a càrrec del soci de 
Garrigues Assessors Tributaris, Albert Collado Armengol, i de la sòcia de GAUDIT, Neus Cornella.

TEDXANDORRALAVELLA

La Direcció va assistir al primer TEDxAndorralaVella, esdeveniment on es barregen TEDTalks vídeos i conferenciants 
en viu i amb aquesta combinació es pot produir un debat profund i de connexió.

REUNIÓ DE LA CCIS

El President de la CEA, en tant que vocal cooperador de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), 
va assistir a la reunió convocada per la CCIS amb el Ministre d’Economia, Jordi Alcobé a l’edifici administratiu de 
Govern.

REUNIÓ AMB EL CENTRE CATALÀ DE NEGOCIS

El President i la Direcció es van reunir amb el President del Cercle Català de Negocis, Ramon Carner, per tal de donar 
a conèixer la seva organització i compartir experiències en temes d’àmbit empresarial.

DINAR AMB FARMANTRA

El President i Joan Tomàs, de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), van compartir un dinar amb representants de 
l’empresa “Farmantra”.

SOPAR ANUAL DE LA PIMEC

El President va assistir convidat pel President de la PIMEC, Jordi Gonzàlez, al sopar anual de l’entitat i al lliurament 
dels “Premis PIMES 2011” sota la presidència del President de la Generalitat, Artur Mas. L’acte va tenir lloc al Palau 
de Congressos de Catalunya a Barcelona.

REUNIÓ DE LA CCIS

El President va assistir convidat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), a l’esmorzar-reunió 
que va tenir lloc a l’Hotel Fènix d’Escaldes-Engordany, amb una Delegació d’Empreses Xineses establertes a Europa.

CONFERÈNCIA: “LA CONCILIACIÓ I LA IGUALTAT, FACTORS CLAU DE L’ESTRATÈGIA EMPRESARIAL”

El President i la Direcció van assistir a la conferència que organitzava l’Empresa Familiar andorrana (EFA) en 
col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), sota el títol “La conciliació i la igualtat, 
factors clau de l’estratègia empresarial” a càrrec del director de Fundación Másfamilia, Roberto Martínez. Aquest acte, 
que s’emmarcava amb l’atorgament -per primera vegada a Andorra- del certificat d’empresa familiarment responsa-
ble a una empresa del país (BPA), va tenir lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

CONFERÈNCIA: “ESTRATÈGIA DEL FAMILY OFFICE EN INVERSIONS A INTERNET”

El President i la Direcció van assistir en el marc del “XIIIè. Cicle d’Empresa Familiar i Qualitat” a la conferència “Estra-
tègia del Family Office en inversions a Internet”, i posterior dinar organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i 
que va anar a càrrec del Professor Juan Roure, Doctor en Filosofia (Enginyeria de Gestió) a la Universitat de Stanford, 
Màster en Administració d’Empreses per ESADE, Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de 
Catalunya ISP, i membre de l’Escola de Graduats en Administració d’Empreses i de la Universitat de Harvard. L’acte 
va tenir lloc a l’Andorra Park Hotel d’Andorra la Vella.

REUNIÓ AMB HOTANSA

El President va mantenir una reunió amb Agnès Margalef, d’Hotansa, per tal d’assistir a la presentació del nou catàleg 
del grup hoteler.

 “VI FÒRUM ESPANYA-LA XINA”

El President va assistir a la inauguració i a les posteriors jornades del “VI Fòrum Espanya-La Xina”, organitzat per la 
Fundació Consejo España China, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors Espanyol i de l’Ajuntament de 
Barcelona, i que va tenir lloc a les instal·lacions del World Trade Center de la ciutat comtal.

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

El President va assistir convidat pel President de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU), Jordi Grau, al sopar-
col·loqui “La nit de l’empresariat”, que va tenir lloc a l’Hotel el Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell.

“ORDINO STUDIOS”
 

El president i la Direcció van mantenir una reunió amb Jordi Alba, de l’empresa “Ordino Studios”, per tal de fer la pre-
sentació d’aquesta empresa especialitzada en la creació i desenvolupament de Televisió, Cinema i Publicitat.

REUNIÓ AMB GAIA ENERGÈTICS 

El president i la Direcció es van reunir diverses vegades en el decurs del mes de juliol amb Pierino Puigsubirà, de 
l’empresa Gaia Energètics, per tal de fer la presentació d’aquesta empresa, així com tractar l’organització d’una jorna-
da sobre progrés i construcció sostenible que preparaven pel mes de setembre, així com per la seva propera afiliació 
a la Confederació.

RECEPCIÓ EN MOTIU DE LA FESTA NACIONAL FRANCESA

El President va assistir a la recepció que en motiu de la “Festa Nacional del 14 de juliol“ oferia l’Ambaixador de França 
a Andorra, Jean-Pierre Berçot. L’acte va tenir lloc als jardins de l’Ambaixada de França i va comptar amb la presència 
del Cap de Govern, Antoni Martí.
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REUNIÓ AMB GARRIGUES

El President va mantenir una reunió amb Albert Collado, de l’empresa “Garrigues”,  assessors tributaris espanyols, i 
una de les primeres empreses de serveis jurídics d’Europa. En el decurs de la trobada Albert Collado ofereix la possi-
bilitat que la seva empresa ofereixi una conferència sobre els sistemes de retribució per a quadres directius. Des de la 
CEA s’agraeix la bona predisposició i no es descarta en cas que s’organitzi algun acte on hi pugui tenir cabuda -tot i 
que també hi ha empreses del país que poden desenvolupar aquesta tasca de difusió-.

REUNIÓ AMB LA UNIÓ HOTELERA

La Direcció i el membre de la CEA, Josep Manzano, van mantenir una reunió amb representants de la Unió Hotelera, 
per tal de tractar sobre les necessitats de formació en el sector turístic. Per tal de definir aquestes necessitats, es va 
acordar posar en marxa un procés de definició dels llocs de treball tipus dins del sector hoteler.

REUNIÓ AMB  l’AAVA 

El President i la Direcció van mantenir una reunió amb la Presidenta de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra 
(AAVA), Stephi Bastús, per tal de conèixer els temes que està desenvolupant l’associació actualment.

REUNIÓ AMB L’UDA
 

El President va mantenir una reunió amb la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), 
Pilar Escaler, la representant de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Elisabeth Rossell, i el Rector de la Universitat 
d’Andorra, Daniel Bastida, per tal de conèixer les dades i les propostes que s’han treballat sobre el sector turístic des 
de la Universitat d’Andorra.

REUNIÓ AMB L’ANIM I L’ABA

El President i el President de l’Associació Nacional de Negociants Importadors i Exportadors de Mercaderies Indus-
trials (ANIM), Denis Marot, es van reunir amb el President de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), Antoni Armengol, 
per tal d’implementar un sistema per millorar l’accés a la informació sobre la morositat a Andorra.

13 . 1. 9  AGOST 2011

DINAR AMB EL PRESIDENT DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

El President, un representant de l’EFA i la Direcció, van compartir en el decurs d’un àpat de feina, diverses qüestions 
d’actualitat del país amb el President de Foment del Treball Nacional, Joaquim Gay de Montellà. Una trobada que 
ha estat possible gràcies a la intervenció de l’aleshores Cap de Govern, Jaume Bartumeu, qui en facilita el contacte.

REUNIÓ AMB LES ENTITATS AFILIADES A LA CEA

Taula oberta dels membres de la Junta Directiva i els Presidents de les Associacions de la CEA que no formen part 
de la Junta Directiva, per tal de copsar, analitzar i bescanviar impressions des dels diferents sectors sobre la situació 
actual de l’ economia. Posteriorment es manté una segona trobada per tal de debatre les propostes derivades de la 
primera reunió celebrada el12 de setembre.

PRESENTACIÓ:  “INFORME ECONÒMIC DE LA CCIS 2010” 

El President i la Direcció van ser convidats pel President de la Cambra de Comerç, Industria i Serveis d’Andorra 
(CCIS), Sr. Marc Pantebre, a la presentació de “L’Informe Econòmic 2010”, que va tenir lloc al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella.

SEMINARI: “NOVETATS FISCALS ANDORRANES: VALORACIÓ PER A L’EMPRESARIAT ESPANYOL”

El President va assistir convidat pel President de Foment del Treball Nacional, Joaquim Gay de Montellà, al seminari 
organitzat per aquesta entitat i que sota el títol “Novetats fiscals andorranes: valoració per l’empresariat espanyol”, va 
tenir lloc a la seu de Foment del Treball Nacional a Barcelona.
L’acte, presentat pel President de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, Ramón Adell Ramón, 
va comptar amb la participació com a ponents del soci de l’àrea de Dret Fiscal Manubens & Asociados Abogados, 
Salvador Balcells Iranzo, i l’advocat de l’àrea de Dret Fiscal Manubens & Asociados Abogados, David Raso. 

JORNADA TÈCNICA: “NOU MODEL DE PROGRÉS I CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE” 

El President i el Vicepresident van assistir a la Jornada Tècnica que sota el títol “Nou model de progrés i construcció 
sostenible” va organitzar l’empresa Gaia Energètics en el marc del “Dia internacional de la protecció de la capa d’ozó”. 
L’acte va tenir lloc a la sala d’actes del Banc Sabadell d’Andorra i va comptar entre altres ponents,  amb Albert Mo-
les, Ramon Cereza, de FEDA i el professor d’ESADE, Francisco Lozano. La cloenda va anar a càrrec del Ministre de 
Finances i Funció Pública, i President del Consell d’Administració de FEDA, Jordi Cinca.

REUNIÓ AMB L’AFPTA 

A demanda de l’Associació de Fabricants de Productes de Tabac d’Andorra (AFPTA), el President va mantenir una 
reunió amb els seus representants:  Marc Pintat i Higini Cierco, per tal de posar en comú temes vinculats al sector 
tabaquer.

PRESENTACIÓ: “FÒRUM D’ANTICS ALUMNES DE LA CEA”

La Comissió tècnica de formació de la CEA va fer la presentació del “Fòrum d’Antics Alumnes de la CEA”.

INAUGURACIÓ DELOITTE A ANDORRA

El President va assistir convidat pel director de l’empresa DELOITTE, David Berruezo a la inauguració de la seva ofi-
cina a Andorra. L’acte va tenir lloc a l’edifici Montclar d’Andorra la Vella.

13 . 1. 10  SETEMBRE 2011
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CONFERÈNCIA: “REPTES DE L’EMPRESA FAMILIAR EUROPEA: EDUCACIÓ EN L’EMPRENEDORIA. SUCCES-
SIÓ A L’EMPRESA”

El President i la Direcció van assistir a la conferència organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana, sota el títol “Rep-
tes de l’empresa familiar europea: Educació en l’emprenedoria. Successió a l’empresa”, a càrrec del secretari general 
del “Groupe Européen d’Enterprises Familiales” Jesus Casado.

JUNTA EXTRAORDINÀRIA D’ACODA

El Vicepresident va assistir, en representació de la CEA, a la Junta Extraordinària de l’Associació de Constructors 
d’Obra d’Andorra (ACODA), amb l’ordre del dia: “Situació actual del sector i accions immediates”.

PRESENTACIÓ DE L’INFORME SOBRE TURISME DEL MINISTERI DE TURISME I MEDI AMBIENT 

El President i la Direcció, convidats pel Ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, van assistir a la presen-
tació de l’informe que recull la visió, les expectatives i les propostes sobre el present i el futur del sector turístic al 
nostre país de tots els actors consultats en les diverses reunions que ha mantingut el Ministeri amb els representants 
del sector turístic.
Aquesta presentació vol facilitar la cohesió dels agents turístics del país i per veure clarament quin ha de ser el reco-
rregut i quines han de ser les línees d’actuació del sector turístic andorrà per mantenir la competitivitat amb l’objectiu 
de fer d’Andorra una destinació turística de referència.

CONFERÈNCIA: “PASSAT, PRESENT I FUTUR DE L’ORDENAMENT TRIBUTARI A ANDORRA DES D’UNA PERS-
PECTIVA INTERNACIONAL” 

El President i la Direcció varen assistir a la conferència organitzada per Crèdit Andorrà i la consultora Strategos, sota 
el títol: “Passat, present i futur de l’ordenament tributari a Andorra des d’una perspectiva internacional”, a càrrec del 
catedràtic de Dret Financer i Tributari, Adolfo Martín Jiménez.

LLIURAMENT DE LES MEDALLES D’HONOR DEL FOMENT DEL TREBALL I DELS IV PREMIS CARLES FERRER 
SALAT 

El President va assistir, convidat pel President de Foment del Treball Nacional, Joaquim Gay de Montellà, al sopar de 
lliurament de les Medalles d’Honor del Foment del Treball i dels IV Premis Carles Ferrer Salat.
L’acte, que es va celebrar a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya, va comptar com a convidats d’honor 
el President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el  Secretari General de la Unió per la Mediterrània, Youssef 
Amrani, i el President de la CEOE, Juan Rosell.

REUNIÓ AMB EL GRUP PEARSON 

El President i la Direcció, juntament amb la Directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), 
Pilar Escaler, el Rector de la Universitat d’Andorra, Daniel Bastida, el coordinador del rectorat de la UdA, Miquel Ni-
colau, el Director General de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), Antoni Armengol, el representant d’Ski Serveis, 
Miquel Medina, la Presidenta de l’Associació d’Agències de Viatge d’Andorra (AAVA), Stephi Bastús, el representant 
del Grup Pyrénées,  Josep Manzano, la representant de  la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Bet Rossell, el Director 
d’ADI, Carles Aleix, i Pere Pràxedes i Andreu Raya de 2+dos Assessors es van reunir amb representants del Grup 
Pearson, per tal de fer la presentació dels serveis que poden oferir des de la seva empresa, relacionades amb el món 
de les certificacions de qualificacions professionals.
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INAUGURACIÓ DEL CIAM 

El president va assistir a la inauguració del “Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu” (CIAM), que va tenir lloc a 
Escaldes-Engordany.

RECEPCIÓ EN MOTIU DE LA FESTA NACIONAL ESPANYOLA

El President i la Direcció van assistir a la recepció que, en motiu de la Festa Nacional d’Espanya, va organitzar 
l’Ambaixador d’Espanya a Andorra, Albert Moreno.

LLIURAMENT DE DIPLOMES DEL CURS “COM MILLORAR LES MEVES COMPETÈNCIES DIRECTIVES”

En absència del President, la Direcció va fer entrega dels diplomes als assistents al curs organitzat per la CEA “Com 
millorar les meves competències directives”.

ESMORZAR-COL·LOQUI “ELS REPTES DE LES FINANCES PÚBLIQUES EN EL NOU CONTEXT ECONÒMIC”

El President i la Direcció van assistir a l’esmorzar-col·loqui presidit pel ministre de Finances i Funció Pública, Jordi 
Cinca, sota el títol “Els reptes de les finances públiques en el nou context econòmic”, organitzat per RSM Gassó i 
l’Agencia de Noticies Andorrana (ANA).
En l’esmorzar, el ministre va fer un repàs a la situació econòmica, i va destacar que l’obertura és l’única via per créixer 
mitjançant l’entrada de nous sectors econòmics.

LLIBRE BLANC DE L’ENERGIA

El President, el Vicepresident i la Direcció, juntament amb el Secretari Tècnic de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), 
Joan Tomàs, i el gerent d’ACODA, Víctor Filloy, es van reunir amb el Director de Desenvolupament Estratègic de FEDA, 
Ramon Cereza, i el Director del Departament de Mobilitat i Explotació de Carreteres, Ramon Reguant, els quals els 
van exposar el funcionament del projecte que volen dur a terme sobre el “Llibre blanc de l’Energia a Andorra”.

SEMINARI:“L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA”

El Vicepresident i la Direcció van assistir a la Jornada que sobre l’”Eficiència Energètica”.

“10È. FÒRUM D’EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA”

El President i la Direcció van assistir al “10è. Fòrum d’Empresa Familiar Andorrana” organitzat per l’Empresa Familiar 
Andorrana (EFA), sota el títol “Adaptar-se al canvi”.
L’acte va comptar amb l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el President de Positioning Systems, Raül Peralba, 
l’Exdelegat General de Turisme del Principat de Mònaco, Michel Bouquier, el Director General de SAETDE Joan Vila-
domat; i el President de Venture Capital Global Gazelles,  Ram Bhavnani. 

CONFERÈNCIA: “LA HORA DE LOS SENSATOS”

El President i la Direcció van assistir a la conferència organitzada per Andbanc, que sota el títol “La hora de los sen-
satos” va anar a càrrec del Professor de l’IESE i de Harvard Business School, Leopoldo Abadía.

13 . 1. 12  NOVEMBRE 2011
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SOPAR COL·LOQUI: “OBERTURA I INNOVACIÓ: L’OPORTUNITAT”

El President va assistir al sopar-col·loqui que sota el títol “Obertura i innovació: l’oportunitat”, va organitzar el Cercle 
d’Economia d’Andorra.
L’acte va comptar amb la participació del President i Fundador de l’Associació AS-Innova, Miquel Huguet i el Director 
d’ADI, Carles Aleix, 

UPDATE ANDORRA 

El President i la Direcció van assistir a l’Update Andorra, organitzat per Crèdit Andorrà i que va tenir lloc a l’edifici 
Crèdit Centre d’Andorra la Vella.
La sessió va anar a càrrec del fundador i president d’Infonomia, empresa especialitzada en innovació i creadora del 
projecte Update, i líder en l’àmbit de les noves tendències en el món dels negocis, Alfons Cornella i de l’especialista 
en comunicació i consultoria d’infonomia,  Antonella Broglia.

2N. FÒRUM ECONÒMIC D’ANDORRA 

El President i la Direcció van assistir al “2n. Fòrum Econòmic d’Andorra i a les Jornades d’Emprenedoria Transpiri-
nenca”, que sota el títol “L’emprenedoria transpirinenca a Andorra, va organitzar Andorra Desenvolupament i Inversió 
(ADI), i que va tenir lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
El 2n. Fòrum Econòmic d’Andorra va comptar com a ponents amb  l’emprenedor, consultor i expert en reinvenció 
professional i comunicació, Carlos Alonso, el consultor, professor associat d’ESADE i soci fundador d’EdE-Business, 
Albert Vila, el president del Club de Joves Empresaris de la CEA, Jordi Balletbó, l’investigador i emprenedor, David 
Vilanova, el fundador d’Eyeos i consultor de Futura Networks,  Pau Garcia Milà, i el director del Développement Éco-
nomique et Emploi de Grand Toulouse, Pierre Papaix.
Les Jornades d’Emprenedoria Transpirinenca, són una iniciativa que pretén fomentar la cultura d’empresa i 
l’emprenedoria a través de tutories, pluja d’idees i simuladors de creació d’empresa. L’objectiu és animar grups de 
treball d’un entorn emprenedor i de nivell educatiu superior. Un jurat premia l’equip que presenti el millor projecte 
empresarial fent entrega d’un Passaport Europeu per Emprendre. Aquesta formació s’inscriu en el marc del programa 
europeu Ide’tect.

“JORNADA SOBRE REHABILITACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A ANDORRA” 

En absència del President, el Vicepresident i la Direcció van assistir a la “Jornada sobre Rehabilitació i Eficiència 
Energètica a Andorra”, que organitza Crèdit Andorrà i la Taula de Gremis de la Construcció, amb la col·laboració del 
Govern d’Andorra i FEDA.

SOPAR DE GALA DE L’UNIÓ HOTELERA D’ANDORRA

El President i la Direcció van assistir convidats pel President de l’Unió Hotelera d’Andorra, Àlex Armengol, al sopar de 
Gala que en motiu del 50è. aniversari d’aquesta Associació, va tenir lloc a l’hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany.

13 . 1. 13  DESEMBRE 2011

CÒCTEL DE GERMANOR DE L’SKÅL INTERNACIONAL D’ANDORRA

El President va assistir al tradicional còctel de germanor que va tenir lloc al Bar-Restaurant Deimos de Caldea. 
L’aperitiu va estar amenitzat musicalment pel Sr. Jordi Barceló & Efren Roca.

“ESPAI DIARI D’ANDORRA – DELOITTE”

La Direcció va assistir a la primera edició de l’“Espai Diari d’Andorra - Deloitte”, nou fòrum de debat organitzat semes-
tralment per Premsa Andorrana, S.A. i Deloitte a Andorra.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir un servei a la comunitat empresarial d’Andorra fomentant el debat sobre temes 
d’interès amb convidats de renom nacional i internacional.
En aquesta primera edició, va comptar com a convidat amb un jove emprenedor català d’èxit mundial, Pau Garcia-
Milà, guanyador del Premi “Impulsa Empresa 2010”, concedit pel Príncep d’Astúries i el Premi Deloitte a l’“Empresa 
Guanyadora del Fòrum d’Inversió Acc10 2010”, concedit per la Generalitat de Catalunya.
Pau Garcia-Milà va ser escollit el 2011 com un dels millors innovadors de menys de 35 anys pel “Massachusetts Ins-
titute of Tecnology (MIT)”. És autor del llibre “Está todo por hacer”, que ja compta amb vuit edicions.
En Pau Garcia-Milà va saltar a la fama per haver creat, amb disset anys, “eyeOS”, un escriptori virtual multiplataforma, 
lliure i gratuït, basat en l’estil de l’escriptori d’un sistema operatiu. Als vint anys es va convertir en el membre més jove 
d’Ignite, el programa del “Judge Business School de la Universitat de Cambridge”. Posteriorment va aconseguir un 
màster executiu per ESADE.

RODA DE PREMSA EN MOTIU DE LES ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CEA 2011

El President i el Vicepresident, Víctor Pintos, van celebrar una roda de Premsa per fer públics als mitjans de Comuni-
cació els resultats de les Eleccions a la Junta Directiva de la CEA 2011. 

13.2  LA CEA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

13 . 2. 1  RODES DE PREMSA

 



120 121 

RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DE LES PRIMERES PROPOSTES ESTRUCTURANTS ATF

El President lliura als assistents el document intitulat “Les primeres propostes estructurants” inscrit en el projecte 
Andorra té futur.

Des de l’EFA,  Joan Tomàs explica que aquest document, que es lliurarà l’endemà al Cap de Govern i al Ministre de 
Finances, és un primer recull de mesures obtingudes del treball que s’està duent a terme entre les tres entitats (EFA, 
CCIS i CEA). L’objectiu principal del projecte Andorra té futur és el de la reactivació de l’economia andorrana. Arran 
aquesta iniciativa han d’anar sorgint moltes altres propostes i cal anar aprofundint més detalladament. Aquest primer 
document és una orientació d’algunes de les reformes que cal fer.

 

PRESENTACIÓ DEL “PLA DE FORMACIÓ CEA 2011-2012”

El President va participar en la roda de premsa en motiu de la presentació del Pla de formació CEA 2011-2012. En 
el marc d’aquesta presentació el president de la patronal, Xavier Altimir, i el president de la Comissió de formació, 
Josep Manzano, van voler assenyalar la importància d’invertir en formació, i van parlar de la possibilitat que una part 
dels impostos que rep el Govern, ja sigui del futur IRPF, de l’impost de societats, o fins i tot de la cotització a la CASS 
es pogués destinar a la formació per a les empreses. El president de la CEA, Xavier Altimir, va explicar que no es 
tracta d’una despesa sinó d’una inversió necessària, i que ha d’afavorir la competitivitat i qualitat empresarial. De fet, 
el president de la Comissió de formació, Josep Manzano, va afegir que els països veïns inverteixen notablement en 
formar els seu personal, i que per tant, si a Andorra no es fa, això jugarà en contra de les empreses andorranes en 
competitivitat.
Actualment, segons Altimir, és difícil que els empresaris andorrans inverteixin en formació, i és per aquest motiu que 
des de la patronal es volen buscar mesures per afavorir-ho. Una de les idees que exposen és que el Govern col·labori 
en aquesta matèria, no de manera directa sinó fent ús d’un percentatge dels impostos. Manzano va indicar que una 

opció seria que si finalment s’aplica l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, un percentatge del que es 
recapti es destini a ajuts a la formació. Aquesta, però, és només una idea, i també es podria plantejar que l’import 
provingués de l’impost de societats o de les cotitzacions a la CASS. 

RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DE LES MESURES URGENTS PROPOSADES AL GOVERN

La CEA fa una roda de premsa posterior a una reunió amb  el Cap de Govern en la qual es presenten les principals 
mesures de reactivació econòmica.
L’objectiu de la trobada, segons el president de la patronal, Xavier Altimir, i la vocal de la Junta Directiva, Mònica 
Codina, era demanar al Govern ‘celeritat’ a l’hora de fer les modificacions que completin el marc jurídic, és a dir, el 
marc fiscal, així com la modificació de la Llei d’inversions estrangeres, els convenis de no doble imposició (CDI) amb 
Espanya i França, la reforma del Servei d’Ocupació i agilitzar els projectes que puguin representar inversió privada.

Altimir i Codina han manifestat que han quedat satisfets amb les explicacions del Govern, (a la reunió a part de Toni 
Martí també hi eren presents el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, el d’Economia i Territori, Jordi 
Alcobé, i el d’Interior, Marc Vila) ja que aquests els han situat al juny del 2012 la data en què el marc fiscal estarà com-
pletat, i també els han dit que la llei d’inversions estrangeres estarà modificada en aquest mateix període així com la 
de residències passives. 

A més, també els han explicat que amb França s’han iniciat converses per negociar el CDI i que la construcció de 
l’heliport sortirà a concurs públic ‘aviat, a principis d’any’. Igualment, el Govern els ha manifestat la represa de con-
tactes amb Doppelmayer per al projecte de telefèric del pic de Carroi -que representaria una inversió privada d’uns 40 
milions d’euros- i de buscar terrenys per a una nova central d’autobusos. Tant Codina com Altimir també han aplaudit 
el canvi d’actitud i de predisposició respecte al llei del joc i els futurs canvis que es preveuen en la Llei del sòl.
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En el decurs de l’any, tant el President com la directora de la CEA han participat de forma activa en els diferents mit-
jans de comunicació del país concedint nombroses entrevistes i participant en diferents programes i debats a l’entorn 
de temes econòmics i empresarials de la realitat nacional.

PRESENTACIÓ DE “BORSA DE TREBALL” (RNA)

El President va mantenir una reunió amb l’aleshores Cap de Continguts de Ràdio Nacional d’Andorra, Bibiana Besolí 
i la Cap de Programes de la parapública, Yasmina Canedo, per tal de conèixer de prop el nou programa “Borsa de 
Treball”, que es va començar a emetre el setembre de 2011.

PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ PERIÒDICA A “LA CARAVANA” (RNA)

Ràdio Nacional d’Andorra demana la col·laboració periòdica de la CEA en el programa “La Caravana”. El President 
participarà en el primer programa previst el dia 19 d’octubre del 2011. Des de la CEA s’oferirà a les associacions sò-
cies la possibilitat de participar per parlar dels temes d’interès de cada sector d’activitat.

Es demana a la Junta Directiva qui vol participar-hi en els propers programes, i s’acorda el calendari següent, que es 
farà arribar a la direcció del programa:

• 1a col·laboració: 19/10/2011: President CEA, Xavier Altimir
• 2a col·laboració: 14/12/2011: Club de Joves Empresaris “La crisi com a motor de canvi” 
• 3a col·laboració: 08/02/2012: ACODA, Víctor Filloy
• 4a col·laboració: 04/04/2012: Jordi Galobardas
• 5a col·laboració: 30/05/2012: Stephi Bastús

BÀNER DE LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ INTERNA DE GOVERN “ANDORRA CONÈIXER-LA PER ES-
TIMAR-LA”

La Direcció recorda que s’ha tramès un correu a tots els associats fent la publicitat d’aquesta campanya i demana a 
la Junta Directiva l’aprovació per incloure el bàner a la pàgina Web de la CEA. La Junta Directiva aprova la proposta.

13 . 2. 2  PARTICIPACIÓ EN ELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

13 . 2. 3  RELACIONS AMB ELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

13 . 2. 4  ALTRES

14
14.1  GESTIÓ INTERNA

Davant l’actual conjuntura econòmica, i a proposta del President, Xavier Altimir, es demana a la Junta Directiva que 
presenti idees i iniciatives per tal d’augmentar els ingressos de la CEA i així mantenir estable el compte dels fons 
propis. 

Tota la Junta Directiva col·labora en la recerca de patrocinadors, i es confia que el nou pla de màrqueting serà un 
revulsiu per incrementar el nombre d’afiliats. 

A demanda dels assistents, la Direcció fa arribar a tota la Junta Directiva el document de subscripció a la CEA per tal 
que el puguin fer arribar a les empreses que considerin oportunes.

Entre els assistents es parla de possibles fonts de finançament:

• Fons públics, com fan les patronals d’altres països.
• Serveis als associats.
• Patrocinadors privats de les activitats formatives.
• Conferències patrocinades.

Es presenta l’informe d’auditoria de comptes realitzat per l’empresa 2+Dos Assessors sobre l’exercici 2010, i es lliura 
una còpia a cadascun dels  membres de la Junta Directiva. Posteriorment serà sotmès a examen i finalment aprovat 
per l’Assemblea General.

Es presenta el Balanç de situació, el compte resultats, i la liquidació del pressupost per a l’exercici 2010. 

Tant el Balanç de Situació com el Compte de Resultats queden reflectits en l’informe de l’auditoria. Pel que fa a la 
liquidació del Pressupost 2010 es transcriu a continuació:

14. 1 .1 SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA CEA 

14. 1 .2 PRESENTACIÓ DE L’INFORME 
D’AUDITORIA, EL COMPTE DE RESULTATS I LA LI-
QUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010

Comunicació Interna
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Compte	de	resultats	(a	31/12/2010)

La Junta Directiva accepta la liquidació del Pressupost 2010 i atenent a l’apartat a) de l’article 16 dels Estatuts de la 
CEA, es presenta conjuntament amb el Balanç de Situació i el Compte de Resultats a examen i aprovació de la pro-
pera Assemblea General.

Atesa la liquidació del Pressupost 2010 i vist el Pressupost 2011 que es va aprovar en la darrera Assemblea General, 
el President i la Direcció proposen algunes modificacions al Pressupost 2011 donant les explicacions pertinents per a 
cada partida pressupostària tant pel que fa als ingressos com a les despeses, que és el següent: 

Pressupost	2011
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Entre els punts més rellevants, la Direcció destaca l’increment de la partida de manteniment d’informàtica atesa la 
necessitat de canviar els ordinadors tant de la Secretaria com de la Direcció, una despesa que es farà efectiva durant 
l’exercici 2011.

En la partida de publicitat, a més dels esdeveniments que es puguin organitzar, es preveu l’edició de PINS de la CEA 
pels quals es demanen pressupostos (Apartat 14.9.)

La partida corresponent a la Memòria de la CEA es redueix atès que s’aprova la confecció l’edició de 200 CD i la 
publicació a la web de la CEA, en comptes dels 1.000 CD previstos inicialment. 

La Junta Directiva dóna el vist-i-plau a la nova proposta de Pressupost 2011 que és aprovada en l’Assemblea General 
del mes de juny.

14 . 1. 3  COMPTE DE RESULTATS, I LIQUIDACIÓ 
PROVISIONAL DE PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011 
(OCTUBRE 2011)

Es lliura als assistents una còpia de l’estat de comptes a 31 d’octubre de 2011, i la previsió del que hi ha pendent 
d’execució fins el 31 de desembre de 2011.

S’explica que quan es va redactar el pressupost es va preveure la utilització de 28.736,64 euros de Fons Propis, però 
que amb l’estat de comptes que es presenta, es preveu que finalment s’hauran de fer servir 39.011,66 euros- sempre 
i quan es mantingui les despeses previstes fins a final d’any-.

Aquest increment de despeses està justificat pel que fa a funcionament en:

• La compra del servidor
• La compra d’armaris
• L’increment de la despesa de manteniment i renovació del software
• L’increment de despesa en telefonia

Cal tenir en compte també les despeses no previstes al pressupost derivades de les activitats relacionades amb el 
Debat Econòmic i el projecte “Andorra té Futur”.

Així mateix, cal valorar la davallada del nombre de treballadors en sectors com la construcció i derivats i en l’hostaleria, 
així com la fusió de les associacions del sector hostaleria en una sola. Tot plegat, ha incidit directament en el descens 
de les previsions d’ingressos en les quotes de les associacions afiliades.

S’aprova el següent Estat de Comptes:

 

Estat	de	comptes	a	31/10/2011
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14. 1 .4  PRESSUPOST 2012

Abans de la proposta d’aprovació, la Junta Directiva avalua el Pressupost 2012 amb tres possibles opcions pel que 
fa als ingressos. 

Pel que fa als ingressos es presenten diferents opcions (1, 2, i 3) sobre els increments de Quotes Fixes i de Quotes 
Variables.

Es considera que no és recomanable continuar reduint els Fons Propis de l’entitat, així com tampoc és que el gruix 
dels ingressos depengui de les aportacions dels patrocinadors.

Es debat sobre la conveniència d’incrementar les quotes fixes i variables dels socis per millorar els ingressos, i, a tal 
efecte s’expliquen les opcions de pressupost que s’han preparat:

Opció 1: no incrementar les quotes
Opció 2: incrementar la quota fixa un 3% i fixar la quota variable a 3 euros/treballador
Opció 3: incrementar la quota fixa un 3% i fixar la quota variable a 5 euros/treballador

Entre els assistents es comenta que cal fer un increment de quotes, però que es pot fer gradualment; per tant, aquest 
any es buscarà l’equilibri pressupostari i l’any vinent es farà un altre increment de quotes. S’acorda doncs, incremen-
tar la quota fixa en un 3% i fixar la quota variable en 4 euros/treballador. 

Amb el document presentat, es remarca que la partida d’amortitzacions està contemplada com una despesa i no 
hauria de ser així.

Pel que fa al pressupost de despeses i com a partides a destacar, la Direcció indica que està previst modificar la pà-
gina Web d’acord al Pla de màrqueting que s’està desenvolupant (import de 3.380 euros) i que s’ha afegit una partida 
de formació del personal de la CEA per un import de 1.335 euros.

Amb aquestes apreciacions, s’aprova el pressupost que es presentarà a l’Assemblea per a la seva ratificació i que 
queda com segueix:

S’analitza la situació dels Fons Propis de l’entitat:

Fons Propis a data 31/12/09...............................................................................91.823,79 euros
Fons Propis utilitzats pressupost 2010...........................................................- 16.757,05 euros
Fons Propis a 31/12/2010....................................................................................75.066,74 euros
Fons Propis previstos a utilitzar segons pressupost 2011 (aprox.)..............- 39.011,66 euros
Situació Fons Propis a 31/12/2011 (aprox.).......................................................36.055,08 euros

 

 



130 131 

14. 1 .5  QUOTES 2012

Abans de la proposta d’aprovació, la Junta Directiva avalua el Pressupost 2012 amb tres possibles opcions pel que 
fa als ingressos. 

Pel que fa als ingressos es presenten diferents opcions (1, 2, i 3) sobre els increments de Quotes Fixes i de Quotes 
Variables.

QUOTA 2012 PER ALS SOCIS COL·LECTIUS

QUOTA 2012 PER ALS SOCIS INDIVIDUALS:

QUOTA ANUAL NOMBRE EMPLEATS IMPORT/EMPLEAT

212,18 Fins a 50 4

618 De 51 a 100 4

1.595 Més de 100 4

QUOTA ANUAL NOMBRE EMPLEATS IMPORT/EMPLEAT

212,18 Fins a 50 4

618 De 51 a 100 4

1.595 Més de 100 4

14.2  CALENDARI REUNIONS JUNTA 
DIRECTIVA 2012

14.3  ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA 
DE LA CEA

La Direcció presenta la proposta del calendari de reunions per al 2012 de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

El calendari queda establert de la següent manera:

D’acord amb el Calendari previst i aprovat en l’Assemblea General es van desenvolupant en els terminis previstos les 
passes necessàries per a procedir a la renovació de la Junta Directiva durant el mes de gener de 2011.

Els apartats 4 i 5 de l’article 40 del Capítol V.- Règim Electoral dels Estatuts diuen:

4. Al tancament del termini de la presentació de candidatures, la Junta designa una Mesa Electoral, que presideix 
tots els actes del procés electoral i que està integrada per tres vocals de l’Assemblea General com a titulars i tres 
com a suplents, prioritàriament tots membres de la Junta Directiva, i que no siguin candidats”.

5. La Mesa Electoral es constitueix dins les quaranta vuit hores següents al tancament del termini per a la pre-
sentació de candidatures i, en el mateix acte, verifica, admet i proclama les candidatures presentades o bé, si 
observés l’existència d’errors corregibles en la composició d’alguna de les candidatures, ho comunica al primer 
signatari de la llista per a la seva rectificació en el termini de dos dies.”
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En aquesta ocasió, la Mesa Electoral per a les eleccions de la Junta Directiva del 31 de gener del 2011 està 
integrada per:

• Jordi Ribó, titular
• Jordi Balletbó, titular
• Carles Pascuet, titular
• Antoni Cornella, suplent
• Denis Marot, suplent
• Joan Armengol, suplent

El dia de les eleccions es procedeix a la lectura de l’única candidatura presentada. La Mesa Electoral la verifica, 
l’admet i la proclama, i vist que no s’ha presentat cap altra candidatura i segons allò que està establert en l’apartat 7 
de l’article 40 del capítol V.- Règim Electoral dels Estatuts que diu:

“7. En el cas que s’hagi presentat una sola candidatura, la Mesa la proclama elegida sense necessitat de votació. 
Si s’ha presentat més d’una candidatura, la Mesa prepara el necessari per a la realització de les votacions, que ho 
seran per llistes senceres, tot garantint el secret del vot.”

Queda proclamada la candidatura encapçalada per Xavier Altimir i que és la següent:

1 - Xavier ALTIMIR PLANES, President
2 - Víctor PINTOS MORELL, Vicepresident
3 - Daniel ARISTOT BORRÀS, Secretari
4 - Jordi TROGUET RIBES, Tresorer
5 - Antoni ARMENGOL ALEIX, vocal
6 - Andreu ARMENGOL PASCUET, vocal
7 - Montserrat CARDELÚS MAESTRE, vocal
8 - Mònica CODINA TORT, vocal
9 - Jordi GALOBARDAS ASTURGÓ, vocal
10 - Miquel MEDINA VILLUENDAS, vocal
11 - Ramon OLIVA CUSCULLOLA, vocal
12 - Marc PINTAT FORNÉ, vocal

14.4  CANVIS I SUBSTITUCIONS

L’Associació d’Hotelers d’Andorra (ADHA) i la Unió Hotelera notifiquen que en data 28 de març de 2011 procedeixen 
a la seva fusió, anomenant-se a partir d’ara Unió Hotelera d’Andorra, i, alhora, informen que el seu representant serà 
Daniel Aristot Borràs.

L’Associació d’Agències de Viatge d’Andorra (AAVA) notifica en data 21 d’abril de 2011 que procedeix a la renovació 
de la seva Junta Directiva, i, alhora informa de la  composició de la nova Junta,  de la qual n’és la Presidenta, Stephi 
Bastús.

D’altra banda, atesa la demanda de la darrera Junta Directiva, d’actualitzar els Presidents de les diferents comissions 
de treball de la CEA, i amb el criteri que no siguin persones de la Junta Directiva amb la intenció de fer els estaments 
de la CEA més representatius, el President recorda els noms dels presidents de les comissions i que són els següents:

14.5  NOVES AFILIACIONS I BAIXES

• Conrad Blanch, President de la Comissió de Comunicació
• Josep Àngel Mortés, President de la Comissió de Desenvolupament Empresarial
• Peggy Cerqueda, Presidenta Comissió Laboral i Social
• Joan Oliver, President de la Comissió Jurídic Fiscal
• Francesc Gran, President de la Comissió de Seguiment de la CASS
• Víctor Pintos, President de la Comissió d’Infraestructures
• Stephi Bastús, Presidenta de la Comissió de Turisme i Comerç
• Josep Manzano, President de la Comissió Tècnica de Formació
• Xavier Altimir, President de la Comissió de Relacions Internacionals i institucionals.

Els patrocinadors de la CEA en el decurs de l’any 2011 han estat:

• L’Associació de Bancs Andorrans (ABA)
• L’Associació de Fabricants de Productes de Tabac d’Andorra (AFPTA)
• L’Empresa Familiar Andorrana (EFA)

14. 5 .1  PATROCINADORS

14. 5 .2  NOVES AFILIACIONS 

1. TREBALL TEMPORAL, SL: Empresa l’objecte de la qual és la prestació de serveis de treball temporal, agència de 
subministrament de personal, representada en l’Assemblea General per Miquel LORENZO GIBERT.

2. MO Complements: Empresa l’objecte de la qual és la importació, exportació, compravenda i distribució de tot ti-
pus d’accessoris de vestir, complements, joieria i bijuteria, representada en l’Assemblea General per Mònica CODINA 
TORT.

3. FINANCERA D’ASSEGURANCES, SL: Empresa l’objecte de la qual és oferir serveis de companyia d’assegurances, 
representada en l’Assemblea General per Enric Sorribas Barrera.

4. ANIMA VIVA: Empresa del sector editorial, representada en l’Assemblea General pel Joan Carles Casal.

5. GRÀFIQUES A QUATRE: Empresa l’objecte de la qual és el disseny, enquadernació, distribució i comercialització 
de tota mena de publicacions i de suports d’informació i publicitaris, i en general qualsevol activitat relacionada amb 
les arts gràfiques, representada en l’Assemblea General per Joan Carles Casal.

6. INLINGUA, S.L.: Escola d’idiomes, d’informàtica i centre de repàs, representada en l’Assemblea General per Ferran 
Costa Marimon.
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7. ECOSISTEMES, S.A.: Empresa l’objecte de la qual és oferir serveis tècnics d’enginyeria i anàlisi d’aigües i de mos-
tres, representada en l’Assemblea General per Cristian Cerqueda Chilaud.

8. PERITAXA, S.A.: Empresa l’objecte de la qual és la realització de valoracions, taxacions i diagnòstics immobiliaris 
i tècnics, representada en l’Assemblea General per Bonaventura Riberaygua Sasplugas.

9. ACTIU 3, S.L.: Empresa l’objecte de la qual és la realització de treballs de comptabilitat, tenidoria de llibres, audi-
toria, assessoria fiscal i altres tasques d’assessorament en direcció i gestió empresarial, representada en l’Assemblea 
General per Oscar Garcia Fernandez.

10. AUGE GRUP, S.A.: Empresa l’objecte de la qual és l’assessorament i gestió fiscal, jurídic, econòmic, comptable, 
empresarial, laboral i d’anàlisi i gestió tècnica de negocis, representada en l’Assemblea General per Pere Josep Augé 
Sánchez.

11. INSTAL·LACIONS AMAC, S.A.: Empresa l’objecte de la qual és la instal·lació, venda al major i al detall de material 
de lampisteria, calefacció i electricitat, representada en l’Assemblea General per Antoni Manzana Camps.

12. GLOBAL HABITAT MANEJAMENT, S.L.: Empresa que fa d’agent i gestor immobiliari, representada en l’Assemblea 
General per Manel Torrentallé Cairó.

13. DELOITTE ANDORRA AUDITORS I ASSESSORS, S.L.: Empresa l’objecte de la qual és desenvolupar activitats 
de comptabilitat, teneduria de llibres, auditoria i assessoria fiscal, activitats d’assessorament en direcció i gestió em-
presarial, representada en l’Assemblea General per David BERRUEZO RECASENS.

14. ASSESSORS ANDORRANS G&G, S.L.: Empresa l’objecte de la qual és el de desenvolupar les activitats 
d’assessorament en direcció i gestió empresarial, representada en l’Assemblea General per Eva Gabin Rodríguez.

15. ENGINYERIA GESTIÓ NOVA ENERGIA-ENGINESA, SAU: Empresa l’objecte de la qual és la realització de tre-
balls i serveis tècnics d’enginyeria i d’arquitectura, representada en l’Assemblea General per Bonaventura Riberaygua 
Sasplugas.

16. SUPORT ENGINYERS CONSULTORS, SAU: Empresa dedicada a la realització d’estudis: Projectes, informes, 
dictàmens, direccions d’obra, control de qualitat i topografia, representada en l’Assemblea General per Josep Mª Vila 
Bresco.

17. LAVOLA, COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS D’ANDORRA S.L.: Empresa dedicada a l’assessoria am-
biental i agència de publicitat sobre temes ambientals, representada en l’Assemblea General per Bet Font Montanya.

18. ENGITEC,S.A.: Empresa l’objecte de la qual és la realització de serveis tècnics d’enginyeria, representada en 
l’Assemblea General per Josep Mª Planes Obiols.

19. GAIA ENERGÈTICS, S.L: Empresa l’objecte de la qual és oferir serveis energètics, de rehabilitació energètica, 
arquitectura bioclimàtica i eficiència energètica en projectes claus en mà i finançament de projectes, representada en 
l’Assemblea General per Pierino Puigsubirà Groslimond.

20. PRODUCCIONS I SERVEIS AUDIOVISUALS DEL PIRINEU, S.L.: Empresa dedicada a la producció de pel·lícules, 
estudis fotogràfics i altres activitats de fotografia, així com a l’organització de fires, exhibicions i congressos, represen-
tada en l’Assemblea General per Jordi Albà Bieto.

21. CENTRE DE JARDINERIA TOT NATURA, S.L.: Empresa que oferta serveis relacionats amb l’agricultura, silvicul-
tura; comerç a l’engròs de flors i plantes; comerç al detall de mobles; aparells d’il·luminació i altres articles per a la llar; 
comerç al detall de ferreteria; comerç al detall de llavors, flors i plantes; comerç al detall especialitzat de records, flors 
i plantes artificials, artesania, articles religiosos i bijuteria, representada en l’Assemblea General per Josep Julià Cases.

14. 5 .3  BAIXES

1. FERBA, S.L.: Jordi BALLETBÓ ÀLVAREZ, en tant que representant de Ferba, S.L., notifica la baixa voluntària com 
a soci individual per afiliació a l’Associació Nacional de Negociants Importadors i Exportadors de Mercaderies Indus-
trials (ANIM).

2. NOVELEC, S.A: Mercè  PONSA, en tant que representant de Novelec, S.A., notifica la baixa voluntària com a soci 
individual per afiliació a l’Associació Nacional de Negociants Importadors i Exportadors de Mercaderies Industrials 
(ANIM).

3. ARGO, S.A: Miquel Clua Peña, director d’Argo, S.A.,  desestima continuar mantenint l’afiliació a la Confederació, 
sol·licitant la baixa voluntària com soci individual.

4. DESPLOM, SLU: notifica per correu electrònic de data 4 d’octubre de 2011 el seu tancament i en conseqüència 
sol·licita la baixa com associat de la Confederació. S’aprova la baixa per tancament de l’empresa DESPLOM, SLU. 

22. ASSAP, S.A.: Empresa l’objecte de la qual és la delegació i agència d’assegurances, representada en l’Assemblea 
General per Josep Mª Altimir Pintat.

23. GENERALI ASSEGURANCES: Empresa dedicada a les assegurances de vida i altres que les de vida, represen-
tada en l’Assemblea General per Jordi Serra Malleu.

24. EXPOJOC, S.A. BINGO STAR’S: Empresa-sala de joc del bingo amb serveis complementaris de bar, cafeteria i 
restaurant, representada en l’Assemblea General per Marc Martos Boher.

25. ANDORJOCS, S.A. BINGO CRISTALL: Empresa dedicada a les activitats relacionades amb els jocs d’atzar, res-
taurant i bar, representada en l’Assemblea General per Marc Martos Boher.

26. LABORAL RISC INTERNACIONAL3, S.L.: Empresa l’objecte de la qual és els serveis de prevenció aliè en riscos 
laborals, consultoria i assessorament en matèria de seguretat, salut en el treball i d’altres àmbits afins, formació i 
instrucció professional en qualsevol de les especialitats en prevenció de riscos laborals, d’higiene industrial, de psi-
cosociologia, d’ergonomia i de medicina del treball, representada en l’Assemblea General per Josep Mª Altimir Pintat.

27. MULTISEGUR ASSEGURANCES, S.A.: Companyia andorrana d’assegurances de vida i altres que les de vida i 
activitats de corredoria d’assegurances, representada en l’Assemblea General per Josep Maria Rossell Sellart.

28. IMPRENTA SOLBER, S.L.: Agència i consultoria de publicitat, altres activitats d’impressió, edició de llibres i re-
vistes, altres activitats d’edició, representada en l’Assemblea General per Gerard Solano Bernat.
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14.6  CARTA DE SERVEIS

Per tal de tractar aquest tema es lliura als assistents l’acta de la reunió de la Comissió de desenvolupament empre-
sarial del dia 19 d’abril del 2011.

Entre els assistents es debaten les propostes d’aquesta reunió i que són els següents:

•  Incrementar el nombre de socis de la CEA: des de la Secretaria i la Direcció, fer el seguiment de les empreses 
a les quals s’ha contactat i s’ha tramès la documentació per fer-se soci de la CEA, oferint l’ajut necessari per tal 
de poder donar compliment a tots els tràmits burocràtics.

El President comenta la demanda que estan fent algunes empreses en relació a l’assessorament, sobretot en temes 
d’àmbit laboral. També fa èmfasi en la tasca que s’ha de dur a terme de forma conjunta per tal d’intentar incrementar 
el nombre d’empreses afiliades a la CEA, atès que actualment estan afiliades un 30% de les empreses del país. Cal 
incrementar aquest percentatge.

Les associacions també s’han d’expandir i buscar més afiliats i, per tant, el fet de pertànyer a la CEA és un motiu per 
incentivar a les empreses que es donin d’alta a les associacions. A tal efecte es demana poder utilitzar el document de 
presentació de la CEA. La Direcció comenta que s’està treballant per actualitzar aquest document, i que quan estigui 
aprovat per la Comissió de Comunicació, es farà arribar a tots els associats perquè el puguin divulgar.

Així mateix es recorda que ja es va parlar de demanar a l’associació de publicistes que ajudessin la CEA a dissenyar 
un pla de màrqueting per poder publicitar l’organització i fer créixer el nombre d’associats. S’acorda que es convocarà 
la Comissió de Comunicació per tractar aquest tema.

S’acorda que aquesta proposta és prioritària i s’han de fer totes les gestions necessàries per desenvolupar-la.

• Demanda de totes les dades dels associats. S’acorda que la Direcció es reuneixi amb tots els presidents de 
totes les associacions per tal que facin arribar la informació necessària de les empreses associades, a fi i efecte 
de poder establir un canal de comunicació directe, de la informació general, amb totes les empreses (formacions, 
comunicacions genèriques, ...).

En relació a aquesta proposta, i des de les associacions afiliades a la CEA, es debaten els següents dos punts:

1. Llei de protecció de dades: aquesta tasca és responsabilitat de les associacions. La CEA no hi té cap res-
ponsabilitat.
2. Saturació i filtratge de missatges: Des de la CEA es considera important traspassar tota la informació, i és 
tasca de les empreses seleccionar la informació que els interessa i la que no. Pel que fa als missatges que les 
associacions han de passar als seus associats, ja s’indica a cada missatge.

• Convocar concursos oberts a les empreses per tal d’oferir serveis de consultoria puntuals però no vinculants 
en temes relacionats amb l’àmbit laboral, jurídic i fiscal. En aquest sentit, la CEA haurà de definir prèviament els 
serveis consultius que vulgui oferir als seus associats.
Entre els assistents es comenta que la majoria de consultes que poden arribar seran probablement de l’àmbit laboral. 
Caldria establir un catàleg bàsic de consultes. Cal tenir en compte els serveis que ja ofereix la Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis d’Andorra. Les empreses particulars que no estan acreditades a tal efecte, no poden facturar segons 
quins tipus de serveis de consultoria. En canvi el que sí que es pot organitzar des de la CEA són taules rodones de 
treball, sobretot amb experiències en l’àmbit laboral, on hi participin les empreses interessades.

Entre els assistents es genera un debat entorn a la proposta de disposar d’un servei d’un advocat unes hores 
determinades a la CEA. Es desestima aquesta proposta.
 
• Desenvolupar sessions formatives/informatives amb el patrocini d’empreses.

S’acorda aprovar aquesta proposta.

• Acordar sessions formatives subvencionades des de les administracions, que interessin i beneficiïn les dues 
parts. 

S’acorda aprovar aquesta proposta i tractar-ho amb el nou Govern, tenint en compte el paper que ha de des-
envolupar cada entitat (Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Confederació Empresarial Andorrana, PIME i 
administracions).

• Oferir a les empreses sòcies de la CEA els recursos de l’Entitat (sala de reunions, base de dades) per tal de pre-
sentar els seus productes i serveis, a un cost prèviament establert per la Confederació.

S’acorda aprovar aquesta proposta i revisar en la Comissió de comunicació els preus de lloguer de la sala i altres 
serveis, tenint en compte dos preus diferents per a les empreses que són sòcies de la CEA i un altre per a les que no 
ho són, atès que això també pot incentivar a que s’afiliïn. 

14.7  LLOGUER INSTAL·LACIONS CEA

A continuació la Direcció sotmet a l’aprovació de la Junta Directiva els acords presos en la Comissió de comunicació 
en relació a la utilització de la sala de la Confederació i serveis complementaris al lloguer de la sala, i que són els 
següents:

Lloguer de la sala de la CEA:

• Capacitat per 60 persones amb format de presentació/conferència
• Capacitat per 28 persones assegudes amb taula de treball
• Projector
• Ordinador
• Pissarra
• Connexió Internet
• Àudio

Preus:

Socis CEA No socis CEA

Horari CEA 125 euros/torn* 225 euros/torn

Fora horari CEA Incrementar 25 euros/hora Incrementar 50 euros/hora

* S’entén per torn (matí o tarda.)
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Empresa Tercers Robatori i equips Franquícia

Patrimoine 281,00 euros/any 414,00 euros/any 250 euros

Financera 343,61 euros/any 150 euros

Santamaria&Cosan 303,00 euros/any sense

Aigua 0,30 euros/ampolla

Cafè 0,70 euros/cafè

Còpies CD 2 euros/cd

Fotocòpies b/n 0,30 euros/fotocòpia

Serveis complementaris al lloguer de la sala

La demanda de la sala sempre ha de venir proposada per algun membre de la Confederació Empresarial Andorrana i 
la divulgació dels actes que es duguin a terme els ha de fer l’empresa que sol·licita la sala.

Així mateix s’acorda que es trametrà un correu a tots els associats per tal de divulgar aquests serveis.

El President comenta que, per tal de donar compliment al contracte de lloguer dels locals de la CEA, cal contractar 
una assegurança que, com a mínim cobreixi els riscos a tercers.

A tal efecte s’han demanat tres pressupostos, segons la relació següent:

La Junta Directiva acorda contractar la proposta de l’empresa Santamaria & Cosan.

La Direcció comenta els pressupostos que s’han demanat per a l’elaboració dels Pins -còpies dels quals es lliuren als 
assistents- així com els models de disseny que fa arribar  el dissenyador del logo de la CEA, Toni Cornella. La partida 
pressupostària en publicitat acordada per al pressupost 2011 és de 1.500 euros.

Entre els assistents s’acorda:

• Elaborar 1.000 pins de color plata, amb el disseny segons el model 2 proposat.

Es demana a la Direcció que faci les gestions pertinents i que es negocií poder fer el pagament de 500 pins aquest 
any i 500 el proper any, adjudicant-ne l’elaboració a l’empresa que proposi el preu més econòmic.

14.8  PRESSUPOST ASSEGURANÇA CEA

14.9  PRESSUPOST MATERIAL PROMOCIONAL

14.10  ALTRES

14.11  ACTES DE LES COMISSIONS

El President proposa organitzar el dinar de Nadal de la Junta Directiva i els Presidents de les Associacions, el 14 de 
desembre del 2011, després de l’Assemblea General. Es tramet un correu per tal que els interessats es puguin apun-
tar. 
Tal i com ja es va fer l’any passat, l’import del sopar anirà a càrrec de cada persona.

Recordem que tenen a la seva disposició totes les actes de les Juntes Directives i de les diferents Comissions de 
Treball.
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Actes Comissions de Treball Ordinàries:

• Comissió Laboral i Social: Actes dels dies 12 de gener, 15 de febrer, 4 de març, 11 d’abril i 10 de juny de 2011.
• Comissió de Comunicació: Actes dels dies 31 de gener, 11 de maig i 8 de juny, 7 de juliol, 19 de juliol i 27 d’octubre 
de 2011.
• Comissió de Desenvolupament Empresarial: Actes dels dies 26 de gener i 19 d’abril de 2011.
• Comissió de Seguiment de la CASS: Actes dels dies 27 de gener, 28 de febrer, 28 de març, 30 de maig, 27 de juny, 
29 d’agost, 26 de setembre, 24 d’octubre, 28 de novembre i 19 de desembre de 2011.
• Comissió Tècnica de Formació: Actes dels dies 1 de març, 6 de juny, 3 d’agost, 13 de setembre i 21 d’octubre de 
2011.
• Comissió d’Infraestructures: Acta del 27 de setembre de 2011.
• Acta de la reunió dels membres de la Junta Directiva i els Presidents de les Associacions: Actes dels dies 12 
i 28 de setembre de 2011.
• Actes de les reunions de la Direcció i el Sr. Josep Manzano amb els representants de l’UHA: Actes dels dies 
21 de juliol i 14 de setembre de 2011.
• Comissió de Turisme i Comerç: Acta de 20 de desembre de 2011.

Si és del seu interès poden participar en qualsevol de les comissions de treball amb què actualment compta 
la CEA:

• Comissió Laboral i Social
• Comissió Jurídic/Fiscal
• Comissió de Comunicació
• Comissió de Desenvolupament Empresarial
• Comissió de Seguiment de la CASS
• Comissió d’Infraestructures
• Comissió de Turisme i Comerç
• Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals

Estem a la seva disposició per a qualsevol complement d’informació, i alhora rebre les seves inquietuds i suggeri-
ments.

La Direcció.
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