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1 PRESENTACIÓ

Benvolguts socis,

Tot i que semblava que el 2017 havia de ser l’any de la inflexió pel que fa 
al creixement de l’economia andorrana, la realitat és que no s’han com-
plert unes expectatives que semblaven certeses. Si bé és exacte que al-
guns sectors econòmics han experimentat una millora, tot i que limitada, 
per a una majoria dels sectors d’activitat del país els temps millors es fan 
esperar. Encara hi ha massa incerteses, tant internes com externes, que 
ens impedeixen poder parlar de millora generalitzada.

Aquesta situació, que cal considerar anormal, no ha d’impedir que siguem 
perseverants i que augmentem, si cal, els nostres esforços per afavorir 
l’arribada de les condicions necessàries per que el creixement sigui una 
realitat perdurable en el temps. Per això, a més de buscar i de portar a la 
pràctica les millores que considerem necessàries a les pròpies empreses, 
hem de treballar de manera conjunta i coordinada per convèncer els esta-
ments públics de la necessitat d’actuar des de les institucions, en acord 
amb els agents econòmics i socials, si es volen assolir unes realitats que 
encara semblen llunyanes.

Puc afirmar que des de la Confederació Empresarial Andorrana s’estan 
fent aquests esforços. Entre les accions que les diferents Comissions or-
dinàries de treball han portat a terme, vull destacar l’intens treball re-
alitzat en l’anàlisi i la proposta de millores respecte a diferents textos 
normatius que les institucions han convingut que era necessari adoptar. 
De la mateixa manera, hem fet propostes concretes sobre altres mesures 
a prendre en relació amb la normativa legal, que al nostre entendre són ur-
gents, si es vol que el creixement i la reactivació de l’economia siguin una 
realitat efectiva i estable, i que ha de beneficiar tant les empreses com la 
societat en la seva globalitat.

En el mateix sentit, hem continuat oferint el nostre suport al Govern en la 
negociació d’un Acord d’Associació amb la Unió Europea, participant en les 
reunions del Pacte d’Estat sobre l’Acord d’Associació entre Andorra i la 
Unió Europea i en altres treballs de caire sectorial, i aportant la nostra visió 
sobre algunes qüestions al nostre entendre essencials. Tanmateix, també 
hem volgut deixar clara la nostra opinió quant a les millores possibles (go-
saria dir, fins i tot, necessàries) pel que fa al procediment negociador, com 
pot ser una major implicació del conjunt de la societat en el procés.
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Una de les idees que també hem transmès al Govern és la conveniència de 
no centrar tots els esforços únicament i exclusiva en les relacions amb la 
Unió Europea, perquè en l’entorn globalitzat en el qual es mou l’economia 
mundial, altres accions com pot ser explorar la conveniència de formar part 
de l’Organització Mundial del Comerç, tot i no ser substitutòries poden tenir 
un caire complementari necessari. Pensem que l’Acord d’Associació amb la 
UE ha de ser un element més dels que han de marcar el nostre futur, i que 
ha d’encaixar en una visió estratègica àmplia del model de país que volem.

Però el treball de la Confederació Empresarial Andorrana no s’ha limitat 
a les actuacions que acabem d’esmentar. Més enllà de la labor de donar 
veu a les inquietuds de les empreses andorranes, hem treballat també en 
moltes altres àrees i amb finalitats diverses, però sempre amb la voluntat 
de contribuir al desenvolupament present i futur del teixit empresarial del 
país. Sense voler restar importància a totes i cadascuna de les activitats 
detallades en aquesta publicació, permeteu-me que n’exposi tres exemples.

Una de les accions iniciades l’any passat i que aquest any ha tingut un fort 
desenvolupament ha estat el projecte Marca Andorra. Després d’arribar a 
establir l’estat de la qüestió i de constatar quina és la percepció que es té 
del País i quines són les seves potencialitats, hem assolit la constitució 
de la Taula Marca Andorra. Aquesta ha de donar continuïtat al treball 
realitzat fins ara de forma exclusiva des de la CEA, per arribar a portar a 
la pràctica en les millors condicions una labor de llarg alè.

També hem promogut les actuacions necessàries per fer que la segona 
edició dels Premis CEA es converteixi en una realitat. Després de l’excel·lent 
acceptació d’aquesta iniciativa, pensem que cal mantenir-la per així poder 

donar públicament el reconeixement que es mereix l’activitat de les em-
preses del País, així com la seva contribució al creixement i al coneixe-
ment internacional d’Andorra.

Finalment, em plau anunciar la realització d’un treball col·lectiu de reflexió 
per analitzar quin és el camí que ha de prendre la CEA en un futur més 
o menys immediat. Han passat més de dotze anys des de la creació de 
l’Entitat i, tot i que hi ha hagut una evolució certa en la nostra activitat, 
els reptes que se’ns plantegen evolucionen de forma ràpida i cal que ens 
adaptem a la nova situació. La nostra reflexió ens porta a dir que cal que 
ens avancem als esdeveniments i que hem de posar les condicions per 
poder respondre de la forma més adequada possible a les necessitats dels 
nostres associats i de l’empresariat del país en el seu conjunt.

Deixeu-me acabar aquesta introducció agraint la implicació i el treball dels 
empleats i de tots els òrgans de la CEA. Es fa difícil transmetre mitjançant 
la Memòria anual d’activitats tots els esforços i la dedicació esmerçades 
en l’intent d’aconseguir unes condicions més favorables per al teixit em-
presarial del Principat, i d’assolir una millora en les perspectives de creixe-
ment i de diversificació de la nostra economia. Tanmateix, només amb 
aquest treball constant i amb una dedicació permanent i col·lectiva, acon-
seguirem que els nostres anhels es puguin convertir en realitat. Per això us 
puc assegurar que continuarem aquesta labor amb el mateix entusiasme 
que fins avui, fidels al compromís adquirit amb els afiliats de la CEA i amb 
tot l’empresariat del país.

Xavier Altimir
PrESiDEnT



MEMÒRIA CEA 2017 5

2
SR. MIQUEL ÀNGEL ARMENGOL BOSCH · Vocal

SR. PERE JOSEP AUGÉ SÀNCHEZ · Vocal

SRA. VERÒNICA CANALS RIBA · Vocal

SR. JORDI GALOBARDAS ASTURGÓ · Vocal

SR. RAMON OLIVA CUSCULLOLA · Vocal

SR. JORDI PRAT VIDAL · Vocal

SRA. ESTHER PUIGCERCÓS FONT · Vocal

SR. ÒSCAR RIBAS DURÓ · Vocal

SR. XAVIER ALTIMIR PLANES · President

SR. GERARD CADENA TURIELLA  · Vicepresident

SR. ÀLEX ARMENGOL TORM · Secretari

SR. JOSEP MARIA CANALS JORDI · Tresorer

SRA. SÍLVIA GABARRE IGLESIAS · Direcció
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3 BALANÇ
D’ACTIVITATS

Com en anys anteriors, es presenten en aquest apartat les actuacions i les decisions que 

afecten l’Entitat de forma general, així com les activitats que considerem més rellevants 

iniciades o continuades durant l’exercici. Tanmateix, en els apartats corresponents als 

treballs de les Comissions i en els relatius a la col·laboració amb altres organismes i 

entitats, podeu trobar una ampliació d’alguns dels temes tractats en aquesta secció.
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3.1                                                                                                                                                  

BALANÇ D’ACTIVITATS3

La CEA compta a 31 de desembre del 2017 amb 834 
socis, dels quals 654 són membres de col·lectius 
(associacions empresarials o de caire professional) i 
180 són empreses afiliades de forma individual. Les 
empreses representades per la CEA incorporen un 
nombre total de 9.631 persones empleades.

A finals d’any, les associacions empresarials i pro-
fessionals membres de la CEA són les següents:

· Associació Andorrana d’Agències de Publicitat (AAAP)

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

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

· Associació de Bancs Andorrans (ABA)

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

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

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

· Associació d’Empreses de neteja d’Andorra (AEnA)

· Associació de Gestors de residus d’Andorra (AGrEDA)

· Associació d’Entitats Financeres d’inversió (ADEFi)

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

· Associació de Majoristes de Material Elèctric (FEGiME AnDOrrA)

· Associació de Propietaris de Béns immobles (APBi)

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

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

· Associació d’importadors i Distribuïdors d’Alimentació, Begudes Alcohòliques i Vins d’Andorra (AiDABA)

· Associació Grans Distribuïdors al Detall (AGDD)

· Associació nacional de negociants, importadors i Exportadors de Mercaderies industrials (AniM)

· Club de Màrqueting d’Andorra

· Col·legi de Gestors i Agents immobiliaris (AGiA)

· Delegació nacional de la Federació internacional de les Professions immobiliàries (FiABCi-AnDOrrA)

· Gremi de Joiers i rellotgers d’Andorra

· Ski Andorra

· Unió Hotelera d’Andorra (UHA)

SOCIS
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Enguany han estat diverses les decisions que han 
afectat el treball de la secció de l’Entitat que té com 
a protagonistes els joves emprenedors. Entre les 
més rellevants podem destacar la renovació de la 
Junta Directiva de CEA Joves i Emprenedors, que 
des d’aquesta tardor està formada pels membres 
següents:

Sr. Joan MirÓ AriZA (President)
Sr. Jordi BALLETBÓ ÀLVArEZ (Vicepresident)
Sr. Guillem SAnTACrEU MArTÍnEZ (Secretari)
Sr. Gerard ADSErÀ BArrAL
Sr. Eurico BArrOS rODriGUES
Sra. roser DABAn ViLA
Sra. Sílvia DABAn ViLA
Sr. Marc DE DiEGO FErrEr
Sr. Juan ignacio LUQUE SAnDOVAL
Sra. núria ViLA TUnEU

També cal posar de relleu l’afiliació de CEA Joves 
i Emprenedors a la Federación Iberoamericana de 

Jóvenes Empresarios (FIJE), adhesió que s’ha portat 
a terme amb la finalitat de promoure els intercanvis 
a nivell internacional i de donar presència a la CEA a 
l’exterior. A nivell intern, a més d’impulsar diverses 
accions de caire organitzatiu per afavorir la comu-
nicació i l’intercanvi d’informació, i per poder actuar 
com a nexe d’unió entre els projectes relacionats amb 
l’emprenedoria a Andorra, s’han iniciat diferents con-
tactes en el mateix sentit amb diferents organismes, 
entre els quals volem destacar Andorra Desenvolupa-
ment i inversió (ADi).

Actualment formen part de la secció CEA Joves i Em-
prenedors 32 membres.

Les Comissions i els grups de treball i representació 
de la CEA han mantingut durant tot l’any una activi-
tat rellevant. Quant a les primeres, cal fer esment en 
primer lloc del naixement de la Comissió Andblock-
chain, creada després de constatar que era conve-
nient dotar l’Entitat d’un marc formal que oferís el 
suport necessari a les actuacions que es derivin tant 
de la promoció de projectes, com de l’anàlisi de les 

necessitats de regulació, en el marc de la implemen-
tació del País cap a la moneda digital. Aquesta Co-
missió començarà el seu treball a principis del 2018 i 
comptarà inicialment amb la presidència del Sr. Àlex 
Armengol Torm.

També volem remarcar que el treball dels òrgans de 
participació s’ha desenvolupat sovint en el marc de 
reunions transversals, amb la finalitat d’afavorir la 
participació i d’involucrar el màxim de persones en les 
decisions preses. Així, si ens fixem en les 64 reunions 
mantingudes per les diferents Comissions ordinàries 
de treball, en 33 de les ocasions s’ha comptat amb 
la participació en la reunió d’una pluralitat de Comis-
sions o amb la presència d’altres òrgans de treball.

En els punts que segueixen podreu observar de mane-
ra detallada l’activitat de les Comissions ordinàries. 
Pel que fa als altres grups de treball, tant el Comitè 
Assessor a la Presidència (CAP) com l’international 
Commitee (les activitat de CEA Joves i Emprenedors 
ja ha quedat reflectida més amunt) han continuat de-
senvolupant les seves activitats específiques, algu-
nes de les quals podreu trobar detallades en diferents 
apartats de la Memòria.

3.2                                                                                                                                                  CEA 
JOvES I EmprEnEdOrS

3.3                                                                                                                                                  
ÒrgAnS dE 
pArtICIpACIó
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L’activitat de la plataforma iWAnD (invest With 
Andorra) ha continuat desenvolupant la seva labor 
de donar a conèixer les oportunitats que pot oferir 
el país, tant des d’un punt de vista econòmic com, 
també, des d’altres aproximacions. Amb la finalitat 
d’ampliar l’abast de l’acció empresa, aquest any 
han estat nomenats quatre nous ambaixadors eco-
nòmics, amb àrees d’influència que inclouen Europa, 
Àfrica i Amèrica del nord. Després de la baixa d’una 
de les ambaixadores, actualment la CEA compta 
amb dinou ambaixadors econòmics, un ambaixador 
cultural, quatre ambaixadors econòmics i culturals, 
tres ambaixadors esportius i un ambaixador econò-
mic i esportiu.

nOUS AMBAixADOrS ECOnòMiCS

Sr. Jos KiGnOUMBi
Sr. Jacques LAFOnT
Sra. Giannina TACCA SOriAnO

Malgrat que en l’apartat corresponent als treballs 
de la Comissió Marca Andorra i Comunicació queden 
degudament detallats els treballs portats a terme en 
relació amb la Marca Andorra, ens plau destacar que 
s’ha aconseguit arribar a la concreció d’un dels princi-
pals reptes que la CEA s’havia marcat en promoure la 
iniciativa: la constitució de la Taula Marca Andorra. 
Aquest espai de treball i participació promogut per la 
CEA compta amb la participació de representants del 
Govern, dels partits polítics amb presència al Consell 
General, dels Cònsols de les Parròquies, de la Cambra 

de Comerç, indústria i Serveis, de l’Empresa Familiar 
Andorrana i de la CEA.

En les dues primeres reunions de treball, mantingu-
des durant el mes de novembre, es van establir els 
principis bàsics de funcionament de la Taula i de me-
todologia, així com una primera calendarització dels 
treballs. Després de constatar la necessitat de profes-
sionalitzar el projecte, es va establir una metodologia 
de treball similar a la del Pla estratègic de comerç, 
amb l’estructuració d’un comitè de seguiment i d’unes 
comissions de treball en les quals s’hi hauran d’impli-
car més actors (entitats culturals, institut d’estudis, 
associacions, ...). Es preveu que els treballs es puguin 
iniciar de forma definitiva a principis del 2018.

3.4                                                                                                                                                 
InvESt WIth 
AndOrrA 3.5                                                                                                                                                  

MArCA 
AndOrrA
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La CEA ha continuat la contribució als treballs rela-
tius a la negociació d’un Acord d’Associació amb la 
Unió Europea, especialment mitjançant la participa-
ció a totes les reunions convocades pel Govern, tant 
les sessions informatives del Pacte d’Estat, com les 
reunions sectorials del capítol de lliure circulació de 
mercaderies. Tanmateix, en vista del procediment de 
negociació establert i conscients de la responsabili-
tat que és el nostre deure assumir quant al contingut 
de l’Acord, ens ha semblat oportú (juntament amb la 
CCiS i amb l’EFA) comunicar de forma concreta al 
Govern els nostres neguits quant als necessaris acla-
riments que seria oportú que aportés en relació amb 
diferents aspectes de la qüestió.

Una de les nostres inquietuds es refereix al marc ins-
titucional i a l’abast de l’acord. Aspectes com el nivell 
de participació en el mercat interior de la UE, el tipus 
d’acord a celebrar (i el consegüent sistema de ratifi-
cació per part de la UE i dels seus estats membres), 
el règim d’incorporació de successives noves normes 
de Dret derivat de la UE, la presència de mecanismes 
de solució de diferències, l’assumpció obligatòria de 
la jurisdicció del TJUE, o el grau d’inclusió d’Andorra 
dins la política comercial comuna de la UE, pensem 

3.8                                                                                                                                                
La tramitació institucional encaminada a l’aprovació o 
la modificació de diferents lleis ha motivat que la CEA 
expressés la seva opinió respecte a les mateixes; en-
tre aquests textos podem esmentar la modificació de 
la Llei d’arrendaments de finques urbanes, o les noves 
lleis qualificades d’acció sindical i patronal, de mesu-
res de conflicte col·lectiu, i de relacions laborals. Altres 
inquietuds de les Comissions també ens han portat a 
prendre la iniciativa de fer propostes de modificacions 
legislatives, com en el cas de la Llei general d’ordena-
ció del territori i urbanisme, canvis proposats amb la fi-
nalitat d’afavorir i promoure la reactivació econòmica.

Aquestes anàlisis i propostes s’han concretat, en al-
guns casos, en un gran nombre de consideracions, 
susceptibles de convertir-se en esmenes dels textos 
que s’havien de tramitar al Consell General. Tot i que 
en aquest treball hi han participat diferents Comis-
sions de la CEA, podeu trobar el detall de les propos-
tes més significatives en l’apartat corresponent a les 
activitats de la Comissió Jurídica Fiscal.

L’augment constant de l’activitat desenvolupada pels 
membres de la CEA, així com dels camps d’interès de 
l’Entitat durant els darrers anys (i amb un previsible in-
crement immediat dels mateixos, motivat entre altres 
per la propera signatura de l’Acord d’Associació amb 
la Unió Europea i per la ràpida evolució de la legislació 
interna que afecta el funcionament de les empreses), 
ens ha portat a obrir una reflexió sobre cap on calia en-
caminar el nostre futur a curt termini. Aquesta reflexió 
preliminar ha posat en evidència la necessitat d’una 
evolució de l’Entitat que, segurament, haurà de passar 
pel creixement i per una certa professionalització, amb 
un camí a seguir que hauria d’estar marcat per un pla 
estratègic que, a la pràctica, comporti entre altres un 
creixement i una optimització dels recursos, així com 
l’oferta de més prestacions i serveis als associats.

La Junta Directiva, fruit d’aquesta anàlisi informal, 
ha cregut que calia aprofundir en aquesta reflexió col-
lectiva, per poder afrontar amb garanties el futur de 
la CEA. A aquest efecte, ha convingut encomanar al 
Comitè Assessor a la Presidència (CAP) de coordinar 
els treballs per arribar a definir de forma més concreta 
i detallada aquesta proposta.

ACOrd d’ASSOCIACIó 
AmB LA UE3.7                                                                                                                                                 nOrmAtIvA LEgAL3.6                                                                                                                                                CEA 2.0
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que haurien de ser negociats prenent com a base un 
evident nivell d’“assimetria” institucional, ja que sinó 
l’acord al qual finalment s’arribi es podria assemblar 
més a un acord de “pre-adhesió” (sense poder partici-
par, però, en la configuració de les institucions comu-
nitàries, ni disposar de cap andorrà a les institucions 
de la UE) que a un acord d’associació.

L’altre gran aspecte a considerar és el contingut de 
l’Acord; en aquest sentit, són dos els elements que 
han centrat la nostra reflexió i que hem comunicat al 
Govern: d’una banda, les línies vermelles a tenir pre-
sents i, d’altra banda, les contrapartides a negociar. 
A criteri de la CEA, entre aquestes podem esmentar 
el manteniment de l’Acord duaner (o almenys la in-
tegritat dels seus continguts, si formalment calgués 
derogar-lo), assegurar una sobirania fiscal i un marc 
fiscal “blindats” (sense que ulteriors polítiques de la 
UE impliquin la modificació dels règims interns), el 
manteniment del model social d’Andorra, el manteni-
ment de la llibertat en la política exterior andorrana, 
el manteniment d’un sistema de quotes en la nostra 
política d’immigració, l’accés dels bancs andorrans 
a la cobertura del Banc Central Europeu, o el suport 
de la UE al desenclavament d’Andorra, mitjançant un 
projecte d’aeroport.

Finalment, pensem que la negociació d’un Acord d’As-
sociació amb la UE ha d’encaixar en una visió estratè-
gica més àmplia de model de país, en la qual l’Acord 

3.9                                                                                                                          LA CEA pArtICIpA I 
prOmOCIOnA

seria un element més per aconseguir els objectius de 
futur. La consideració de treballs portats a terme en 
els darrers anys en aquest sentit (com els que queden 
reflectits en el document “Andorra té futur”, que es 
pot consultar al portal web de la CEA), així com la 
necessària implicació del conjunt de la societat en un 
procés d’aquesta envergadura (per exemple, mitjan-
çant la creació d’una taula de treball o d’un consell de 
savis), pensem que afavoriria la participació activa 
dels diferents actors civils, econòmics i polítics en 
el seguiment de la negociació de l’Acord, i permetria 
valorar millor tant les amenaces com les oportunitats 
que la signatura del mateix significarà per a Andorra.

L’organització d’esdeveniments d’interès general o la 
presència destacada de membres de la CEA en troba-
des o activitats de caràcter empresarial són mitjans 
essencials per la difusió del treball que s’està fent 
des de la Confederació, així com pel seu coneixement. 
Transmetre la visió empresarial de la realitat andor-
rana o donar èmfasi a projectes liderats per la CEA 
han estat accions que han permès a l’Entitat tenir 
una major presència a nivell nacional i internacional.
La primera de les accions que volem destacar en 
aquest sentit és l’acte de presentació de la Memòria 

2016, el qual es va voler realçar amb l’organització 
de la conferència “Marca Andorra: com podem ajudar 
a potenciar la marca des de les empreses”, impartida 
pels Srs. Pere Augé i Federico Martrat. Una segona 
conferència promoguda durant el 2017 per la CEA va 
permetre als assistents aprofundir en el coneixement 
d’un tema de gran actualitat: les relacions del País 
amb la Unió Europea; el ponent va ser el Sr. Víctor 
Pou i la conferència va portar per títol “La Unió Eu-
ropea després del Brexit i l’elecció de Donald Trump: 
deconstrucció o rellançament? incidència sobre les 
negociacions amb Andorra”.

La presència activa de representants de l’Entitat en 
actes internacionals també ha estat una realitat. Pro-
mogudes des del projecte iWAnD de la CEA, cal es-
mentar la participació del President, Sr. xavier Alti-
mir, com a ponent al Forum & International Business 
Fair China-PLPE, que va tenir lloc a Porto (Portugal), 
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Es presenten en aquest apartat els Comptes de resul-
tats i el Balanç de situació corresponents a l’exercici 
2016, que després de ser auditats van ser aprovats 
en la reunió de l’Assemblea General Ordinària de 
socis de l’Entitat, el dia 15 de febrer. En la matei-
xa reunió l’Assemblea va aprovar el Pressupost de 
l’exercici 2017, que manté un resultat d’equilibri en-
tre despeses i ingressos i que ascendeix a un total de 
160.189,76 euros.

3.10                                                                                                                          
EStAtS 
FInAnCErS 2016 I 

prESSUpOSt 2017

BALANÇ D’ACTIVITATS3

així com la presència del Sr. Altimir i del President de 
la Comissió Marca Andorra i Comunicació, Sr. Pere 
Augé, també com a ponents, a la trobada empresa-
rial España-Andorra: nuevo marco fiscal y ventajas 
empresariales, organitzada per la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales (CEOE) i DJV 
Abogados a Madrid. El President de la Comissió Mar-
ca Andorra i Comunicació també va ser ponent en el 
taller Inspirational Talk, promogut per la Generalitat 
de Catalunya i el Parc de recerca UAB, i va assegu-
rar la presència activa de la CEA, en aquest cas a An-
dorra, a la cinquena edició del Congrés Internacional 
de Màrqueting d’Andorra SIMA.

També volem incloure en aquest apartat altres ac-
cions de presència rellevant de la CEA, com la parti-
cipació en tant que mentors, en el marc del projecte 
TÀnDEM promogut pel Clúster d’educació de la inici-
ativa ACTUA, del President de la Comissió de recur-
sos Humans i relacions Laborals, Sr. Josep Manza-
no, i de la Directora de l’Entitat, Sra. Sílvia Gabarre, 
o com la difusió, amb motiu del 68th World Congress 
FIABCI Andorra, d’un número especial de la revista 
de la CEA Andorra Econòmica, especialment editada 
per a l’ocasió, i que també va ser ofert als partici-
pants al Fòrum que va tenir lloc a Porto, esmentat 
anteriorment.

MEMÒRIA CEA 2017
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COmptE dE pÈrdUES I gUAnYS
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BALAnÇ dE SItUACIó
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4 COMISSIÓ 
MARCA ANDORRA I COMUNICACIÓ

GUAL TARRADA, Mar
HIDALGo RAMbLA, Judit
LLAHÍ SEGALÀS, Alfred
LUQUE SANDoVAL, Juan Ignacio
MARTICELLA CANELA, Jordi
MARTRAT SANFELIU, José
MEEUwISSEN, bianca
MÜELLER, Patrick
NoGAL GUARDIoLA, Patrícia
NoU AIRE IMMobILIÀRIA
PALACIoS MARTÍN, Francisco Javier
PATE, Douglas
PéREz MAS, Cerni
PUIGCERCóS FoNT, Esther
REDoNDo ToRREGRoSA, Elena
RIbó CASANoVAS, Jordi
RoNCHERA SANTACREU, Montserrat
RUANo AUDEY, Eduard
SERVE, Guillaume
TACCA SoRIANo, Giannina
TERéS ULIER, Àlex
THUARD, Sandra
ToRIbIo ESPAR, Joan
TRoGUET RIbES, Jordi
UNIó HoTELERA D’ANDoRRA
VELLISCIG, Laurent
wEISSFLoCH, Cornelia
YEbRA RoTGER, Sònia

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

COMPOSICIÓ

AUGé SÁNCHEz, Pere Josep · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARMENGoL ToRM, Àlex
AVA
bADIA, Xavier
bASTÚS LoEwE, Stephi
bLANCH FoRS, Conrad
CANALS RIbA, Verònica
CARoD SANTIAGo, Ignasi
CARToLARo, Valter
CASTILLo MARMoL, David
CoLoM PICH, Antoni
CooNEN, Gregory
CoRNELLA PLANELLS, Antoni
CoRoMINAS bAULENAS, Antoni
ESCALER PENELLA, Pilar
ESPINETA ARIAS, Adrià
ESTEL ARMENGoL, Anna
FEIJoo SANToMé, Montse
FERNÁNDEz FLoRES, José Antonio
FERNÁNDEz LoPEz, Mª Àngels
FERRAN VILA, Susanna
FILLoY FRANCo, Víctor
GAJU RAVENTóS, Albert
GALLARDo HURTADo, Felipe
GALobARDAS ASTURGó, Jordi
GoNzALEz PoLo, Daniel

La Comissió ha continuat els seus treballs de 
difusió de l’activitat de la CEA i de promoció 

d’iniciatives encaminades a un major 
coneixement de les potencialitats del país. 

Entre aquests destaca la preparació i la 
presentació de la Memòria anual de l’Entitat, la 

publicació (impresa i digital) d’una 
revista amb el projecte IwAND actualitzat i un 

recull d’articles de les tres revistes Andorra 
Econòmica editades, la publicació de 

newsletters, la preparació i la convocatòria 
dels Premis CEA 2018, l’aprovació i la 

implementació de les estratègies de 
Community manager, o les diferents 

presentacions i trobades organitzades amb els 
mitjans de comunicació. Tanmateix, la 

dedicació principal de la Comissió ha estat la 
implementació del projecte Marca Andorra, 

activitat que queda detallada tot seguit.
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continuació i seguiment del projecte. Durant el mes 
de gener del 2018 la Taula Marca Andorra, amb la 
coordinació de la CEA, promourà la continuació de 
les següents fases de treball: acabar de concretar el 
posicionament de la Marca Andorra i articular el pla 
de comunicació i d’accions per implantar-la.

Els objectius plantejats des de l’inici del treball Marca 
Andorra han estat:
− Posicionar Andorra en un entorn global
− Donar-li visibilitat a l’exterior
− Recuperar aspectes malmesos de la seva reputació
− Atraure talent
− Atraure turisme amb major poder adquisitiu
− Atraure inversió estrangera
− Augmentar la influència política i cultural en l’en-     
    torn immediat

Si bé va ser durant el mes de desembre del 2016 
quan es van començar les actuacions concretes del 
projecte Marca Andorra (iniciades amb la preparació 
del qüestionari i el llançament d’una enquesta, adre-
çada a la població d’Andorra, sobre la percepció que 
es té del País a nivell intern), durant el 2017 s’ha 
portat a terme una intensa labor per arribar a con-
cretar la primera de les quatre fases (realització del 
diagnòstic per establir una radiografia el més exacta 
possible de la situació actual de la Marca Andorra) 
que comporta el projecte, i també s’ha iniciat la sego-
na fase (definició del posicionament de la nova Marca 
Andorra i de les estratègies per assolir-lo).

A nivell executiu, el treball s’ha realitzat de forma 
continuada al llarg de tot l’any. En un primer moment, 
després d’analitzar les respostes contingudes en els 
490 qüestionaris rebuts de l’enquesta interna (fina-
litzada el mes de gener), es va preparar i fer la difu-
sió dels qüestionaris de l’enquesta externa, la qual 
va tenir lloc durant els mesos de març i abril, amb 
728 respostes rebudes. Un cop analitzades aques-
tes respostes es va elaborar un document en el qual 
queden reflectits els principals resultats, es va fer la 
presentació d’aquests a diferents institucions i enti-
tats (Govern, Consell General, Comuns, CCiS, EFA) i 
es va promoure la constitució de la Taula Marca An-
dorra, a la qual la CEA ha presentat una proposta de 

− Disposar d’eines de venda del país
− Millorar l’autoestima de la població recuperant         
    valors patriòtics
− Implicar en la seva construcció tant les institu-
    cions i les entitats públiques i privades, així com 
    la ciutadania en general, de manera que arribi a 
    ser un projecte col·lectiu assumit per tothom.

Com a resum del treball fet fins ara, en la pàgina se-
güent es presenta el diagrama obtingut en el moment 
de definir, després de fer l’anàlisi dels resultats dels 
estudis i de les enquestes qualitatives, les principals 
característiques obtingudes i la proposta de valor 
que en sortia. El diagrama, que consta de 5 nivells, 
posa el focus en la personalitat percebuda de la Mar-
ca Andorra, en els valors que la conformen, en les 
fortaleses que se li atribueixen i en les oportunitats 
que se’n deriven, i se centra en una proposta única de 
valor: Andorra, un país a l’altura. Per a una correcta 
interpretació del mateix, cal fer-ne una lectura des de 
dins cap enfora, començant pel nucli o proposta de 
valor del País.
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5 COMISSIÓ  
JURÍDICA FISCAL

COMPOSICIÓ

REDoNDo ToRREGRoSA, Elena  · Presidenta

ALTIMIR PLANES, Xavier
AMbRóS PUJoL, Marc
ARGoTE PoNS, Fernando
AUGé SÀNCHEz, Pere Josep
AVA
bADIA, Xavier
bARTUMEU MAzA, Enric
bASTÚS LoEwE, Stephi
bERRUEzo RECASENS, David
CADENA TURIELLA, Gerard
CANALS RIbA, Verònica
CASTILLo MARMoL, David
DAbAN VILA, Sílvia
DE DIEGo FERRER, Marc
GALobARDAS ASTURGó, Jordi
GARCIA GARCIA, Manel
GARCIA GoNzALEz, Josep
GóMEz-PERRETA CHASTEL, Pablo
GoNzALEz PoLo, Daniel
GRACIA LoNGARES, Pascual
GREMI DE JoIERS I RELLoTGERS
HAASE, Alexandre

JoRDI bobER, Eduard
KINDER ESPINoSA, Lluís
MARRASé JUNQUERA, Carmen
MATA RoDRÍGUEz, Miquel
MEDINA VILLUENDAS, Miquel
NIN SANS, Maria Carme
NÚñEz VENTURA, Mònica
oLIVA CUSCULLoLA, Ramon
oLIVER ALSINA, Joan
PALMITJAVILA, Eva
PARIS AGUILó, Jordi
PéREz MAS, Cerni
PRATS MARTÍNEz, Xavier
PUIGCERCóS FoNT, Esther
RoSSI, Alberto
SALVADoRES, Julio
SARLé GUIU, Josep
ToMÀS REIG, Joan
UNIó HoTELERA D’ANDoRRA
VAL PINEño, Rosa
VILA TUNEU, Núria
YAñEz DE ALDECoA, Mª Jesús

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

La Comissió ha mantingut un gran 
nombre de reunions (la majoria de 

les vegades conjuntament amb altres 
Comissions ordinàries o amb altres 
òrgans de participació) per avaluar i 

trametre a les instàncies oficials 
l’opinió de la CEA quant a 

modificacions legislatives o a nous 
projectes de textos legals que afecten 

directament les empreses, així com 
per proposar, directament a iniciativa 
de l’Entitat, altres modificacions de la 

legislació vigent. Pel seu interès, 
detallem en aquest apartat les 

propostes més significatives 
efectuades per la CEA.
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Dos dels textos legislatius tramitats sobre els quals 
la CEA ha aportat propostes de millora han estat els 
relatius a la tipificació del delicte fiscal (demanant 
un text més clar que el presentat i que es contempli 
la necessitat d’una conducta dolosa per poder quali-
ficar-la de delictiva) i a la prevenció del blanqueig. 
En aquest darrer cas, d’antuvi vam posar de manifest 
que el text del Projecte de llei de prevenció i lluita 
contra el blanqueig de diners o valors i el finança-
ment del terrorisme, és una transposició literal de la 
Directiva UE 2015/849, acompanyada d’elements 
del reglament Europeu 2015/847 i d’algun element 
addicional, així com que la norma conté un increment 
de les obligacions dels subjectes obligats que impli-
carà un possible alentiment de les relacions econò-
miques existents en el tràfic jurídic i que la norma 
implicarà majors dificultats en l’operativa bancària, 
que afectarà empresaris i particulars. Quant a les mo-
dificacions concretes, les nostres propostes inclouen 
l’increment del límit de l’import dels pagaments en 
efectiu, l’increment de l’import a partir del qual cal 
practicar mesures de diligència deguda, l’adopció de 
mesures cautelars quant al contingut i la publicitat 
dels apartats dels registres de Societats, d’Associ-
acions i de Fundacions sobre el beneficiari efectiu de 
cada entitat, o la supressió de la disposició referent a 
la prohibició d’efectuar i rebre pagaments en efectiu 
per import igual o superior a 30.000 euros.

La modificació de la llei de l’impost sobre societats 
també va merèixer aportacions de la CEA, entre les 
quals es va proposar permetre deduir les pèrdues reals 
econòmiques que es produeixin en el normal desenvo-
lupament d’una inversió o, subsidiàriament, preveure 
la deduïbilitat en el cas de liquidació d’una filial, així 
com establir uns terminis més adaptats a la realitat 
pel que fa a la data límit d’exercici de l’activitat per 
que sigui d’aplicació el règim transitori, respecte a la 
modificació i la derogació dels règims especials.

Com ja s’ha dit més amunt, les proposicions de llei 
qualificades d’acció sindical i patronal, de mesures 
de conflicte col·lectiu i de relacions laborals, han 
merescut un treball aprofundit per part de diverses 
Comissions de l’Entitat; en aquesta nota es detallen 
les principals aportacions fetes per la CEA en relació 
amb els textos entrats a tràmit parlamentari.

Proposició de llei qualificada de relacions laborals

− Preveure la modalitat del contracte per sessions,          
    definint si ha de ser per temps indefinit o per   
    durada determinada.

− Augmentar el llindar del salari que pot percebre   
    una persona assalariada de més de 65 anys en el   
    marc d’un contracte de continuïtat de la vida la-
    boral, per que no quedin excloses persones alta- 
    ment qualificades o càrrecs de responsabilitat.

− Preveure una diferenciació entre el preu a pagar 
    per les primeres 8 hores extraordinàries setma-
    nals i per les que superin aquest nombre.

− Vetllar per que quedi degudament concretat el 
    significat de diferents conceptes que apareixen 
    en el redactat.

− Preveure l’entrada en vigor de la llei en el termini 
    d’un any des de l’aprovació.

Proposició de llei qualificada d’acció sindical i pa-
tronal

− Disposar que tant les organitzacions sindicals 
    com les empresarials s’han de finançar amb les
    aportacions dels afiliats.

− Reservar a les seccions sindicals el dret d’inicia- 
    tiva per celebrar reunions o per distribuir infor-
    mació sindical en l’àmbit de l’empresa, sense que 
    aquest pugui ser exercit individualment.

− Revisar a l’alça els llindars corresponents al nom-
    bre de persones en plantilla d’una empresa per 
    que els sindicats puguin disposar d’un local en la 
    mateixa, o per definir el nombre de delegats sindi-
    cals a designar.

− Preveure l’entrada en vigor de la llei en el termini 
    d’un any des de l’aprovació.

COMISSIÓ JURÍDICA FISCAL5
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Proposició de llei qualificada de mesures de conflic-
te col·lectiu

− Definir de manera més adequada alguns concep- 
    tes, com quines persones tenen la consideració          
    d’electors o quina és la funció del mediador, o els 
    quòrums necessaris d’assistència o de vots favo-
    rables per adoptar certes decisions relatives a  
    l’exercici del dret de vaga.

− Preveure l’entrada en vigor de la llei en el termini 
    d’un any des de l’aprovació.

Una acció important en l’àmbit laboral seria l’apro-
vació d’un text legislatiu relatiu al servei d’ocupa-
ció. La iniciativa anunciada pel Govern de portar a 
tràmit parlamentari un Projecte de llei d’ocupació ha 
portat la CEA a realitzar una reflexió al respecte, de 
la qual se’n desprenen diferents constatacions, com 
la necessitat d’adaptar la llei a la realitat andorrana 
(amb un 95% del teixit empresarial format per petites 
empreses, a les que els caldria el suport del Servei 
d’Ocupació pel que fa a la gestió dels recursos hu-
mans), l’evidència de que cal una coordinació entre la 
legislació sobre ocupació i sobre immigració (donant 
prioritat a la primera), o la conveniència de tractar 
de forma inclusiva però prou diferenciada el mercat 
laboral i les polítiques d’inclusió per a persones en 
situació de vulnerabilitat.

Pel que respecta al projecte presentat pels serveis 
del Govern, pensem que es tracta d’un text avançat 

i amb visió de futur, tot i que sembla excessivament 
genèric i mancat de concreció en aspectes fonamen-
tals que afecten directament les relacions, la funci-
onalitat i l’operativa bàsica en referència als serveis 
que les empreses precisen del Servei d’Ocupació, 
essent essencial que la Llei d’ocupació que s’apro-
vi desenvolupi de forma àmplia i detallada el servei 
d’intermediació i d’assessorament a les empreses, o, 
subsidiàriament, que un cop adoptat el text legislatiu 
es desenvolupin reglamentàriament, i de forma ur-
gent, els capítols específics que l’empresariat reque-
reix que siguin d’aplicabilitat pel que fa als aspectes 
esmentats, amb la finalitat que el text legislatiu pu-
gui tenir una utilitat real i immediata. Finalment, i des 
d’un caire més conceptual, pensem que cal valorar 
la conveniència de registrar obligatòriament al Servei 
d’Ocupació les ofertes d’ocupació i les demandes de 
feina, així com de registrar els contractes de treball 
(tenint en compte que el nou Codi de relacions Labo-
rals contempla l’obligatorietat de fixar el contracte 
de treball per escrit); aquesta darrera acció permetria 
l’aplicació de la Quota Oberta Permanent individualit-
zada, una antiga i recurrent demanda expressada per 
la CEA, mentre que el conjunt de les dues mesures 
suposaria conèixer fefaentment en tot moment les 
necessitats reals de l’oferta i la demanda, així com, si 
fos el cas, una millor regulació del fluxos necessaris 
d’immigració.

En el marc de la tramitació de la modificació de la 
llei d’immigració en vigor, la CEA ha aportat dife-
rents apreciacions quant a la modificació relativa 

als Criteris per a la concessió de les autoritzacions 
d’immigració de residència i treball per compte propi. 
Els dos aspectes més destacables de les aportacions 
efectuades són la conveniència que els conceptes de 
residència fiscal i de residència administrativa siguin 
coincidents, i evitar l’establiment d’una fiança de 
30.000 euros, substituint-la per altres mesures (com 
poden ser fixar criteris objectius que permetin arribar 
a la conclusió que s’està realitzant l’activitat econò-
mica, o exigir un nivell d’inversió en actius o serveis 
necessaris per desenvolupar-la) o, subsidiàriament, 
limitar-la a la quantitat de 10.000 euros.

Les propostes fetes per la CEA per a la modificació 
de la llei d’arrendaments de finques urbanes te-
nen com a denominador comú consolidar la recupe-
ració del sector immobiliari, tot cercant una millor 
adaptació de les diferents modalitats de contracte 
d’arrendament als temps actuals i afavorint la lluita 
contra la morositat en l’arrendament. Entre les me-
sures proposades podem esmentar la reducció dels 
terminis mínims d’arrendament (introduint particula-
ritats segons es tracti d’habitatges o de locals co-
mercials), l’increment de fiances i garanties, la pos-
sibilitat d’establir un lloguer variable amb una renda 
mínima fixa en el cas dels locals comercials, agilitar 
el procediment judicial en cas de desnonament i esta-
blir una secció especialitzada a la Batllia, simplificar 
la cancel·lació de negocis en el registre de comerç i 
indústria, o preveure un termini per adequar a la le-
gislació actual els contractes anomenats de “renda 
antiga”.
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Des de la CEA també s’han proposat diferents mesu-
res per afavorir el manteniment de l’activitat econò-
mica en el sector de la construcció i el desenvolupa-
ment urbanístic, mitjançant algunes modificacions a 
aportar a la Llei general d’ordenació del territori i 
urbanisme (LGOTU); entre aquestes hi hauria supri-
mir (o almenys reduir i unificar per a tot el país) el per-
centatge de cessió econòmica en sòl urbà consolidat, 
fixar en el 51% el quòrum necessari per promoure un 
pla parcial, facilitar el procediment de sectorització 
d’una unitat d’actuació, o unificar el procediment ad-
ministratiu de desenvolupament de plans parcials i de 
plans especials. Altres accions que seria convenient 
realitzar en el mateix sentit inclouen una millor defini-
ció dels usos compatibles i dels usos complementaris 
establerts en el reglament urbanístic, establir en el 
Decret d’aprovació de les directrius d’ordenació que 
el cost de les infraestructures incloses en el Pla ge-
neral d’infraestructures va sempre a càrrec de l’Ad-
ministració, promoure les edificacions sostenibles i 
energèticament independents amb una compensació 
en la cessió econòmica, o lligar l’etiqueta energètica 
als intercanvis immobiliaris i als lloguers.

La CEA també ha analitzat i fet propostes de millo-
ra en altres textos inclosos en la normativa legal o 
en tramitació, encara que pel seu abast limitat no en 
fem una presentació detallada. Entre els mateixos 
podem esmentar el reglament que regula les obliga-
cions de facturació, en relació a la implantació de la 
facturació electrònica, la llei de règim fiscal de les 

operacions de reorganització empresarial, l’aplicació 
de les normes de seguretat i salut a les obres inclo-
ses al reglament de la construcció, o la llei de suport 
als emprenedors, la seva internacionalització i el seu 
finançament.

COMISSIÓ JURÍDICA FISCAL5
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6 COMISSIÓ  DE 
SEGUIMENT DE LA CASS

COMPOSICIÓ

GALobARDAS ASTURGó, Jordi · President

ALTIMIR PLANES, Xavier 
ARMENGoL PARRA, bonaventura
ARMENGoL boSCH, Miquel Àngel
CAboT VIDAL, Dolors
CADENA TURIELLA, Gerard
CHECA GUTéS, Jordi
FILLoY FRANCo, Víctor
GARCIA GARCIA, Manel
GoNzÁLEz PoLo, Daniel
GRAN FoRNELL, Francesc
HAASE, Alexandre
MANzANo CASTELLbLANQUé, Josep

MoRTéS PoNS, Josep Àngel
MARTÍNEz DÍEz, Gerard
PARRILLA VELA, Albert
PRAT VIDAL, Jordi
UNIó HoTELERA D’ANDoRRA
zAMoRA PUIGCERCóS, Francesc
zAMoRA SANCHEz, Laura

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

La Comissió s’ha reunit de forma mensual per 
donar suport al representant dels 

empresaris i dels treballadors per compte propi 
al Consell d’Administració de la CASS (i alhora 

President de la Comissió), per així poder fer 
arribar a la parapública l’opinió dels empresaris 

representats a la CEA quant a diferents 
qüestions que es consideren 

rellevants en relació amb la CASS.
La Comissió ha mantingut també reunions 

conjuntes amb la Comissió de recursos 
humans i relacions laborals, així com amb els 

membres del CAP, per tractar temes 
d’interès comú, i s’ha promogut el 

manteniment durant el 2017 de la tramesa, a 
tots els associats de la CEA, de les dades 

estadístiques publicades per la CASS en 
referència a l’evolució de la població 
assalariada, a l’evolució del nombre 

d’assalariats per sectors, a l’evolució del salari 
mig per sectors, i a l’evolució de

 treballadors per compte propi.
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Un dels temes que afecten el futur del règim de se-
guretat social del país, i dels quals més s’ha parlat 
durant l’any, és l’actualització de l’estudi actuari-
al de la CASS. Des de la Comissió aquesta qües-
tió s’ha tractat a bastament i, a partir d’aquesta 
feina, des de la CEA s’ha cregut oportú manifestar 
públicament les principals consideracions que pen-
sem que caldria tenir en compte en el moment de 
prendre decisions. En el text que segueix en fem un 
breu resum.

Tot considerant que és evident que cal adoptar 
mesures per fer viable el sistema, al nostre enten-
dre la solució no passa només per un increment de 
les cotitzacions, sinó que probablement caldrà fer 
una aplicació de diverses de les mesures recoma-
nades en l’estudi. Prèviament a parlar d’augments 
de cotitzacions i de reduccions de prestacions per 
als assegurats, i considerant que el sistema actual 
presenta deficiències estructurals, pensem que cal 
afrontar i portar a la pràctica, amb caràcter d’ur-
gència, mesures de contenció i de racionalització de 
la despesa, que ja recull el Pla de Salut elaborat pel 
Govern. Pel que fa a la Branca general, considerem 
imprescindibles i de caràcter urgent:
- La implementació efectiva de la història clínica 
  compartida, com a eina indispensable per obtenir 
  la màxima racionalització de la despesa.
- La implementació de la figura del metge de refe-
  rència.
- Una inspecció mèdica efectiva, amb el control 
  dels pagaments per processos i de les baixes.

- La prescripció de medicaments genèrics i el control 
  unitari de prescripció del medicament.

D’altra banda, considerem imprescindible que que-
din plenament implementades, de forma immediata, 
les propostes presentades per la CASS en el docu-
ment de mesures a prendre en relació a la Branca 
general per l’exercici 2018, entre les quals desta-
quem:
- regular la cartera de serveis.
- revisar les nomenclatures i les tarifes de les pres-
  tacions sanitàries finançades per la CASS.
- Establir reglamentàriament els criteris d’acredita-
  ció dels professionals de la salut que poden sig-
  nar conveni amb la CASS.
- Desenvolupar el projecte de recepta electrònica, 
  amb l’objectiu de poder millorar el seguiment de     
  les prescripcions i del consum farmacèutic.
- racionalitzar la despesa dels productes de farmà-
  cia hospitalària.
- Potenciar la cirurgia major ambulatòria a l’hospital.
- iniciar la implantació d’un sistema de pagament 
  per procés.

Des de la CEA considerem que, abans d’implemen-
tar mesures destinades a incrementar la recaptació 
de manera continuada, i insostenible per a les em-
preses del País, cal activar urgentment les mesures 
de racionalització, especialment si tenim en compte 
que la despesa sanitària s’ha incrementat aproxima-
dament un 50% en els darrers 10 anys, tot i que el 
nombre d’assegurats pràcticament s’ha mantingut 
estable.

Quant a la Branca jubilació, atès que l’esperança 
de vida ha variat a l’alça, la CEA creu que caldrà 
anar regularitzant el coeficient de conversió. D’al-
tra banda, també pensem que caldrà incrementar 
progressivament l’edat de jubilació, tot adaptant-la 
a les especificitats professionals.

Com a resum de tot plegat, la CEA creu que abans 
d’implementar mesures d’increment de les cotitzaci-
ons o altres de caràcter impositiu, que impliquen un 
increment de la pressió fiscal i redueixen la capaci-
tat de captar talent, cal aplicar mesures correctores 
del desequilibri clarament estructural del sistema.
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7 COMISSIÓ  DE 
TURISME I COMERÇ

COMPOSICIÓ

bASTÚS LoEwE, Stephi · Presidenta

ALTIMIR PLANES, Xavier 
AUGé SÀNCHEz, Pere Josep
AzURMENDI oLASAGASTI, Joan Andoni
bADIA, Xavier
CAboT VIDAL, Dolors
CALVo MAYoR, Carles
CANALS RIbA, Verònica
CASSANY GIMIé D’ARNAUD, Robert
CASTILLo MARMoL, David
CoMES CANAL, Josep Mª
CoRNELLA PLANELLS, Antoni
CoULoN, Jean Marc
DELGADo bASTIDA, José Mª
ESPAR bENTANACHS, Àngel
FERNANDEz LoPEz, Mª Àngels
FRAISSINET, David
GoNzÀLEz GóMEz, Alba
GoNzÁLEz PoLo, Daniel
HAASE, Alexandre
JUAN, Raymond
LACKNER CRoS, Valérie
MAJoRAL CoMA, Ricard

MARSÀ PoNS, Meritxell
MARTINEz MARQUEz, Martí
MEDINA VILLUENDAS, Miquel
MILS ALEIX, Lluís
MIRó ARIzA, Joan
MoNTES DE oCA bAREA, Pere
oLIVA CUSCULLoLA, Ramon
PALLÀS VILADoMAT, Francesc
PATE, Douglas
PéREz MAS, Cerni
PRAT ESCAYoLA, Joan
PRAT VIDAL, Jordi
REIG MoLES, Maria
SERVE, Guillaume
THUARD, Sandra
TRoGUET RIbES, Jordi
UNIó HoTELERA D’ANDoRRA
YEbRA RoTGER, Sònia

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Els membres de la Comissió s’han reunit de 
forma regular per tractar diferents qüestions 

relatives als dos sectors. Pel que fa al comerç, els 
treballs desenvolupats han tingut com a objectiu 
principal la participació i el suport de la CEA en la 

implantació del Pla estratègic de comerç, 
essencialment amb la coordinació i la definició de 

la posició que els representants de l’Entitat 
havien d’exposar i defensar en les cinc 

Comissions de treball del Consell Andorrà per 
a la Competitivitat del Comerç (CACC). Com a 

consideracions principals a valorar per que la 
iniciativa del Pla assoleixi l’èxit, des de la CEA es 

considera necessari disposar d’un marc impositiu 
estable, mantenir el diferencial fiscal i de preus 

amb els països veïns, i promoure formacions 
específiques per als empleats del sector. Quant 
al turisme, s’ha treballat especialment en relació 

amb els continguts de la Llei d’allotjaments 
turístics i amb els reglaments que es desprenen 

de la mateixa.
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8 COMISSIÓ DE RELACIONS
INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS

COMPOSICIÓ

ALTIMIR PLANES, Xavier · President
AUGé SÀNCHEz, Pere Josep · Vicepresident Executiu

AIXÀS oLEA, Gorka
ALVAREz RUbIRoLA, Josep 
AMbRóS PUJoL, Marc
ARGoTE PoNS, Fernando
bALLETbó ALVAREz, Jordi
bASTÚS LoEwE, Stephi
CANALS RIbA, Verònica
CLUb VoLEI ANDoRRA
CooNEN, Gregory
DELGADo bASTIDA, José Mª
ESPAR bENTANACHS, Àngel
ESPINETA ARIAS, Adrià
FERNÁNDEz FLoRES, José Antonio
FERNANDEz LoPEz, Mª Àngels
GAJU RAVENTóS, Albert
GALobARDAS ASTURGó, Jordi
GAMUNDI bALLVé, Jordi
GARCIA GoNzALEz, Josep
GAYTAN SANSA, Montserrat
HAASE, Alexandre
HIDALGo RAMbLA, Judit
KIGNoUMbI, Jos
LAFARGUE, Daniel

LAFoNT, Jacques
LIU, Shery
LLoVERA MASSANA, Albert
LóPEz CEREIJo, Fernando
LoPEz MIRAS, Pere
MARTICELLA CANELA, Jordi
MARTÍNEz DÍEz, Gerard
MATA RoDRIGUEz, Miquel
MoGUEL wITz, Thierry
MoRTéS PoNS, Josep Àngel
MoUSSA, walid
MÜELLER, Patrick
oRToDó, Francesc Xavier
PATE, Douglas
PoLo GIRoNA, Joan
RIbERA CASTELLÁ, Jose Luís
RoNCHERA SANTACREU, Montserrat
RoSSI, Alberto
SARLé GUIU, Josep
SERRENHo, Nuno
TACCA SoRIANo, Giannina
UNIó HoTELERA D’ANDoRRA
VIDAL LoPEz, Ramon
VILA TUNEU, Núria

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Degut al seu caràcter, la labor de la 
Comissió de Relacions Internacionals i 
Institucionals ha desenvolupat la seva 

activitat conjuntament amb altres 
instàncies de l’Entitat i en 

representació de la mateixa. Sense 
haver de destacar en particular cap 

iniciativa específica, remetem el lector 
a la consulta dels apartats relatius a 

les relacions amb les diferents 
institucions del país i amb organismes 

i entitats internacionals, per conèixer 
de forma detallada la labor 

desenvolupada.
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 9 COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ, EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I INFRAESTRUCTURES

COMPOSICIÓ

CAIRó LLAUDET, Josep · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
APbI
ARMENGoL boSCH, Miquel Àngel
AUGé SÀNCHEz, Pere Josep
bALLETbó ÀLVAREz, Jordi
CADENA TURIELLA, Gerard
CERQUEDA CHILAUD, Cristian
CoMES CANAL, Josep Mª
CooNEN, Gregory
DELGADo bASTIDA, José Mª
ESPoT, Meritxell
FELIPó CoDINA, Marta
FILLoY FRANCo, Víctor
GAJU RAVENTóS, Albert
GALobARDAS ASTURGó, Jordi
GoNzÀLEz GóMEz, Alba
GoNzÁLEz PoLo, Daniel
GRACIA LoNGARES, Pascual

HAASE, Alexandre
LLoVERA MASSANA, Jordi
MARFANY, Mª Àngels
MARINé CASALS, Carles
MATA RoDRIGUEz, Miquel
MITJANA CAMAñES, Àlex
NADAL bENTADé, zaira
oTERo GRATTARoLA, Sílvia
PARRILLA VELA, Albert
PLANES obIoLS, Josep Mª
REDoNDo ToRREGRoSA, Elena
RIbES, Imma
RoCA boVé, Josep
UNIó HoTELERA D’ANDoRRA
VILA bRESCó, Josep Mª
wEISSFLoCH, Cornelia
zAMoRA PUIGCERCóS, Francesc

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Els dos eixos principals de treball que han 
marcat l’activitat de la Comissió han estat el pla 
estratègic de rehabilitació i infraestructures, i el 

seguiment del Pla Renova. En el primer cas s’ha 
posat de manifest l’oportunitat que significa el 

fet de que l’edificació d’obra nova sigui limitada 
per promoure polítiques de rehabilitació, però 

alhora s’han d’adoptar mesures (per exemple, la 
modificació d’alguns aspectes de la LGOTU) per 

activar també la construcció de nous edificis. 
Altres qüestions que es creu oportú posar 

damunt la taula són donar més protagonisme 
a l’etiqueta energètica, la formació dels tècnics 
que participen en projectes de rehabilitació, o, 

directament en relació amb el Pla Renova, la 
millora de la seva difusió, l’augment dels ajuts 
i les subvencions a les rehabilitacions de més 

magnitud, i l’ampliació de l’abast d’edificis que 
es poden acollir al Pla. En el marc d’aquestes 
temàtiques, la Comissió ha treballat diverses 

iniciatives de caire normatiu, que queden 
detallades en l’apartat corresponent a la 

Comissió jurídica fiscal.
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10 COMISSIÓ DE RECURSOS
HUMANS I RELACIONS LABORALS

COMPOSICIÓ

MANzANo CASTELLbLANQUé, Josep · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARRIbAS CoDINA, Aureli
bAboT PoRTELL, Joan
bALLETbó ALVAREz, Jordi
bASTÚS LoEwE, Stephi
boVé CARRERA, Elias
CAboT VIDAL, Dolors
CADENA TURIELLA, Gerard
CERQUEDA DoNCEL, Peggy
CoMES CANAL, Josep Mª
CoRNELLA SoLA, Marc
DE AVILES VIDIELLA, Augusto
DELGADo bASTIDA, José Mª
FILLoY FRANCo, Víctor
GARCIA GARCIA, Manel
GRACIA RoMERo, Vanesa
HAASE, Alexandre

JIMéNEz CERCADILLo, Laly
KINDER ESPINoSA, Lluís
LoRENzo GIbERT, Miquel
MARRASé JUNQUERA, Carmen
MILÀ SAMboLA, Teresa
MoNEo ARENAS, Pilar
MoNTES DE oCA bAREA, Pere
PARRILLA VELA, Albert
PRAT VIDAL, Jordi
PUIGCERCóS FoNT, Esther
REDoNDo ToRREGRoSSA, Elena
RoCA boVé, Josep
TRoGUET RIbES, Jordi
UNIó HoTELERA D’ANDoRRA
YAñEz DE ALDECoA, Mª Jesús
zAMoRA SÁNCHEz, Laura

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

Liderat per aquesta Comissió, un dels 
temes tractats amb més intensitat ha estat 

el contingut de les noves proposicions de 
llei de relacions laborals, de conflicte  

col·lectiu i d’acció sindical i patronal, tant en 
la fase prèvia a la seva presentació a tràmit 
parlamentari com en aquest estadi. També 

han ocupat les sessions de treball altres 
qüestions com la futura llei d’ocupació, 
l’aplicació de les normes de seguretat i 

salut a les obres, o el projecte Xarxa 
d’empreses inclusives, que s’ha traduït 

entre altres en la convocatòria del Premi a 
l’empresa inclusiva en l’edició dels Premis 
CEA 2018. Pel que fa als temes que tenen 

un caràcter que comporta la transposició de 
les propostes en la legislació, trobareu el 

resum del treball de la Comissió de 
recursos humans i relacions laborals i les 

propostes de la CEA al respecte, a l’apartat 
de la Comissió jurídica fiscal.



MEMÒRIA CEA 2017 28

11 COMISSIÓ D’INNOVACIÓ I 
NOVES TECNOLOGIES

COMPOSICIÓ

bLANES GARCIA, Jordi · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
bLANCo ALVARENGA, Fernando
CARoD SANTIAGo, Ignasi
CoMES CANAL, Josep Mª
CoULoN, Jean Marc
CUNILL CALVET, Sílvia
DE DIEGo FERRER, Marc
FEIJoo SANToMé, Montse
FERNANDEz FLoRES, José Antonio
FERNANDEz RoDRIGUEz, Iñaki
GARCIA CRUCES, Santiago
GARCIA GoNzALEz, Josep
GoNzALEz DE AGUEDA, benjamí

Durant l’any des de la Comissió s’ha promogut 
una reflexió aprofundida a l’entorn de la situació 

d’implantació i desenvolupament de les TIC a 
Andorra. La detecció de diferents aspectes a 

millorar (tramitacions administratives, 
coneixement del talent local que s’està formant 

a l’estranger, preu dels lloguers, línies de 
finançament públic i privat, acompanyament 

dels projectes des de l’ADI, presència a nivell 
internacional, potenciació del concepte Andorra 
Living Lab, ...) ha estat un dels principals fruits 
d’aquest treball, que ara es vol concretar amb 

possibles accions. A més de tractar altres 
qüestions diverses (com les possibilitats ofertes 

per la col·laboració amb organismes públics o 
parapúblics del País, o amb espais d’innovació 

de l’estranger), també s’ha treballar la possi-
bilitat de desenvolupar a la CEA una eina col-

laborativa de consultoria tecnològica per tal de 
donar suport a les petites empreses d’Andorra, 

sense entrar en competència amb les empreses 
que es dediquen a aquest àmbit.

GUIXÀ oRTÍNEz, Joan
HAASE, Alexandre
LUQUE SANDoVAL, Juan Ignacio
MoNTES DE oCA bAREA, Pere
PARéS RoSINES, Xavier
RIVERA CRUCES, Miquel
RoMERA ÁLVAREz, Jordà
RUIz, François
TACCA SoRIANo, Giannina
TERéS ULIER, Àlex
THUARD, Sandra
VELLISCIG, Laurent
VILADoMAT SAMARRA, Guillem
wEISSFLoCH, Cornelia

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora
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GUIXÀ oRTÍNEz, Joan
HAASE, Alexandre
LUQUE SANDoVAL, Juan Ignacio
MoNTES DE oCA bAREA, Pere
PARéS RoSINES, Xavier
RIVERA CRUCES, Miquel
RoMERA ÁLVAREz, Jordà
RUIz, François
TACCA SoRIANo, Giannina
TERéS ULIER, Àlex
THUARD, Sandra
VELLISCIG, Laurent
VILADoMAT SAMARRA, Guillem
wEISSFLoCH, Cornelia

GAbARRE IGLESIAS, Silvia · Directora

12 REPRESENTACIÓ 
PÚBLICA

La presència dels representants de la CEA en actes i esdeveniments diversos, així com la 

presència en els mitjans de comunicació, han estat essencials en el moment de donar a conèi-

xer i de difondre les iniciatives promogudes des de la Confederació. Aquesta labor, afegida a les 

accions de difusió realitzades mitjançant el portal web de l’Entitat (www.cea.ad), ens han permès 

que el coneixement de la CEA sigui cada cop més gran, així com donar suport a iniciatives que 

pensem que són positives per al País i per al seu teixit empresarial.
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Presentem tot seguit, de forma resumida, una rela-
ció de les activitats i les iniciatives en les quals han 
participat, en representació de l’Entitat, el President 
o, en algunes ocasions, altres membres de la CEA. 
Per facilitar-ne la lectura, s’han agrupat en diferents 
apartats i s’ha consignat, entre parèntesis, l’entitat 
organitzadora de cada acte.

Recepcions oficials

· recepció en ocasió de l’obertura del Consolat Hono-
rari de Luxemburg a Andorra i de la presentació del 
Cònsol Honorari (Consolat Honorari de Luxemburg)

· recepció amb els Ambaixadors de la Unió Europea 
(Ambaixada de França)

· recepció en motiu del 24è aniversari de la Constitu-
ció (Consell General)

· Celebració de la Festa nacional de la república 
Francesa (Ambaixada de França)

· Celebració de la Festa nacional del regne d’Espa-
nya (Ambaixada d’Espanya)

· recepció en motiu de les festes de nadal (Copríncep 
Episcopal)

Actes organitzats per Govern

· Jornada Andorra-xina (Govern d’Andorra, ACTUA, 
Cambra de Comerç, indústria i Serveis; Confedera-
ció Empresarial Andorrana)

· Presentació del Balanç de la Campanya Andorra 
Shopping Festival 2016 (Govern d’Andorra, Andor-
ra Turisme SAU)

· roda de premsa de presentació i acte final del pro-
jecte TAnDEM (Govern d’Andorra, ACTUA)

· Conferència Promoció de la igualtat de gènere a 
l’àmbit laboral (Govern d’Andorra)

· Presentació del Consell Andorrà per a la Competiti-
vitat del Comerç (Govern d’Andorra)

· Presentació dels treballs efectuats per la Taula 
Transversal de Treball, en el marc de l’elaboració 
del Llibre Blanc d’igualtat (Govern d’Andorra)

· Fòrum Oportunitats de Negoci entre Andorra i Cen-
tre Amèrica (Govern d’Andorra, ACTUA, Cambra 
de Comerç, indústria i Serveis)

· inauguració del Museu Carmen Thyssen Andorra (Go-
vern d’Andorra, Museu Carmen Thyssen Andorra)

· reunió de treball i presentació del projecte de Políti-
ques d’igualtat (Govern d’Andorra)

· Viiè Fòrum Estudiants+Empresa (Govern d’Andorra)
· Presentació de la Campanya d’Estiu 2017 (Govern 

d’Andorra, Andorra Turisme SAU)
· inauguració de l’Estació nacional d’Autobusos d’An-

dorra (Govern d’Andorra)
· Presentació del Balanç de la Campanya d’Hivern 

2016-2017 (Govern d’Andorra, Andorra Turisme 
SAU)

· Jornada sobre la transició energètica i el canvi cli-
màtic (Govern d’Andorra)

· Presentació de les conclusions i prioritats del Llibre 
Blanc de la igualtat (Govern d’Andorra)

· Arribada i sortida d’etapa de la Vuelta a España (Go-
vern d’Andorra, Organització Vuelta a España)

· Acte de cloenda de la 34a Universitat d’Estiu d’An-
dorra (Govern d’Andorra)

· Actes del City Science Summit 2017 (Govern 
d’Andorra, ACTUA, Massachusetts institute of 
Technology)

· Conferència D’emprenedor a empresari en cinc re-
flexions (Govern d’Andorra, ACTUA)

· Presentació del Balanç de la Campanya d’Estiu 
2017 & Andorra Shopping Festival 2017 (Govern 
d’Andorra, Andorra Turisme SAU)

· Acte d’inauguració i Sopar de gala de l’Andorran 
Financial Summit (Govern d’Andorra)

· Acte d’inauguració de l’estand d’Andorra al Smart 
City Expo World Congress 2017 de Barcelona (Go-
vern d’Andorra, ACTUA)

· Presentació de la Campanya d’Hivern 2017-2018 
(Govern d’Andorra, Andorra Turisme SAU)

12.1                                                                                                                          
ACtIvItAtS dE LA 
prESIdÈnCIA
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Actes organitzats per representacions oficials 
d’altres Estats

· Presentació de l’escola culinària GASMA CEUCH 
(Ambaixada d’Espanya)

· Sopar de gala Goût de France (Ambaixada de França)
· Conferència La lliure circulació de persones i de 

serveis en el Mercat Interior de la Unió Europea 
(Ambaixada d’Espanya)

· Sopars en el marc dels Diàlegs Europeus a Andorra 
(Ambaixada d’Espanya)

· Concert de l’Orquestra Simfònica Perpignan-Médi-
terrannée (Ambaixada de França)

· Conferència Les negociacions del Brexit i el futur 
de la construcció europea (Ambaixada d’Espanya)

Actes de caire econòmic i empresarial d’entitats

· Acte commemoratiu del 20è aniversari de la reo-
bertura del Liceu de Barcelona (Consorci del Gran 
Teatre del Liceu)

· Jornada El futur Acord d’Associació entre Andorra i 
la UE (Empresa Familiar Andorrana)

· Cerimònia d’inauguració del 68è World Congress 
   FiABCi Andorra (FiABCi Andorra)
· i Jornada internacional d’Economia Circular (Associ-

ació de Gestors de residus d’Andorra)
· Cicle d’Empresa Familiar i Qualitat: Canvis tecnolò-

gics i emprenedoria social (Empresa Familiar An-
dorrana)

· Presentació de l’informe Econòmic 2016 (Cambra 
de Comerç, indústria i Serveis)

· Dinar de la Festivitat de la Patrona de l’AGiA (Col-
legi Professional d’Agents i Gestors immobiliaris 
d’Andorra)

· reunió/esmorzar sobre l’Acord d’Associació amb 
la Unió Europea al Círculo Ecuestre de Barcelona 
(Empresa Familiar Andorrana)

· Jornada Els reptes de la reforma laboral (Empresa 
Familiar Andorrana)

· Sopar anual de l’ACODA (Associació de Contractis-
tes d’Obres d’Andorra)

· Jornada Empreses familiars: la força dels valors 
(Empresa Familiar Andorrana)

Actes de caire econòmic i empresarial d’empre-
ses privades

· Conferència El Món en el 2017: les capacitats crí-
tiques dels directius en un entorn canviant (Crèdit 
Andorrà)

· Presentació de l’oferta de Formació continuada pre-
sencial i virtual de VATEL Andorra (VATEL Andorra)

· Conferència El lideratge en temps canviants 
(Andbank)

· Presentació de l’Acadèmia del Cinema (Acadèmia 
del Cinema del Principat d’Andorra)

· Conferència Darreres novetats fiscals Espanya-An-
dorra (Andbank)

· Sessió informativa sobre Andorra com a plaça per 
desenvolupar el comerç electrònic en el marc de 
l’Acord d’Associació amb la UE (HF Legal)

· Presentació de l’empresa iFC Company (iFC Com-
pany)

· Presentació de l’empresa rosemont Andorra (rose-
mont Andorra)

· inauguració dels nous locals de l’empresa Triple A 
(Triple A)

· Simposi internacional de Màrqueting d’Andorra 
SiMA (Altaveu)

· Presentació del servei UnionPay (Banc Sabadell 
d’Andorra)

· Presentació del projecte de la plataforma esquiable i 
aparcament soterrat de Soldeu (EnSiSA)

· Presentació de la ruta Friki (Empreses Escape room 
d’Andorra)

· Celebració dels 51 números de la revista En Femení 
(En Femení)

· Celebració del 20è aniversari de l’empresa Andor-
soft (Andorsoft)

· Conferència Inversió en valor: una filosofia per 
aconseguir rendiments sostinguts (Crèdit Andorrà)

· inauguració de l’espai Sóc Creatiu (Sóc Creatiu)
· Actes de la jornada innovationLab (MoraBanc)

Actes de caire social

· 5a Gala Solidària (Patrick Pérez i Josep Areny)
· Conferència El Malalt crònic: un repte per a la famí-

lia i la societat (Crèdit Andorrà)
· Presentació del Pediàtric Càncer Center de Sant 

Joan de Déu (Andbank)

REPRESENTACIÓ PÚBLICA12
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A més d’aparèixer als mitjans de comunicació mit-
jançant les notícies generades per la nostra activitat 
regular mitjançant les declaracions als mitjans quan 
ho han demanat, els membres de la CEA també han 
estat presents tant a la premsa i a les publicacions 
impreses o digitals, com als mitjans radiofònics i te-
levisius, amb entrevistes personals i participant en 
programes específics.

La relació de la CEA amb el conjunt de mitjans del 
País s’ha materialitzat mitjançant l’organització de 
dues rodes de premsa, la primera en motiu de la pre-
sentació de la conferència La Unió Europea després 
del Brexit i l’elecció de Donald Trump: deconstrucció 
o rellançament?, i la segona en el moment de fer la 
presentació pública dels Premis CEA 2018.

Entre els articles apareguts als mitjans escrits des-
taquem les entrevistes realitzades al President de 
l’Entitat i al President de l’international Comitee pels 
periodistes de la revista The Banker, del Financial 
Times. Entre les altres entrevistes ofertes pel Presi-
dent de la CEA podem esmentar les sol·licitades per 
la revista national Geographic Magazine russia i pel 
diari d’economia Cinco Días.

Pel que fa als mitjans radiofònics, el President va ser 
el protagonista d’una entrevista emesa al programa 
Converses, de la Cadena COPE Catalunya i Andorra. 
Al programa ningú és perfecte, de ràdio Valira, hi ha 
participat en dues ocasions; altres aparicions radio-
fòniques del President han estat al programa Ara i 
aquí, de ràdio nacional d’Andorra, i a les emissions 
de la ràdio COPE Andorra.

Altres membres de la CEA que han estat presents als 
mitjans radiofònics són el President de la Comissió 
Marca Andorra i comunicació, que va ser entrevistat 
per l’emissora COPE Barcelona, pel programa Ara i 
aquí de ràdio nacional d’Andorra i per la Cadena SEr 
d’Andorra, així com la Directora, que va participar al 
programa Ara i aquí, de ràdio nacional d’Andorra, i, 
en dues ocasions, al programa Ser empresaris, de la 
Cadena SEr.

També han estat diversos els representants de la 
CEA que han participat en emissions televisives: el 
President va ser entrevistat per rTVA i pel programa 
Cròniques, de Lòria TV, el Vicepresident de l’Entitat i 
el President de la Comissió de recursos humans i rela-
cions laborals també van ser entrevistats per rTVA, 
mentre que diversos representants de la Comissió 
Marca Andorra i comunicació van protagonitzar el 
programa La rèplica, de rTVA, per presentar la inici-
ativa Marca Andorra i exposar els treballs efectuats.

REPRESENTACIÓ PÚBLICA

12.2                                                                                                                          LA CEA ALS 
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13 RELACIONS 
INSTITUCIONALS

L’intercanvi d’opinions amb les institucions públiques representa per a la CEA un dels principals 

canals per donar a conèixer l’opinió de l’Entitat pel que fa als grans reptes que té Andorra. D’altra 

banda, la participació en iniciatives públiques és una de les vies que ens permeten oferir la nostra 

col·laboració en la construcció del futur conjunt. Per aquests motius, entre altres, les trobades 

amb els diferents òrgans polítics i institucionals han merescut una atenció particular, que s’han 

desenvolupat de forma permanent al llarg de l’any i que, volem creure, han significat una aporta-

ció positiva per afavorir el creixement d’Andorra.
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çar la participació, mitjançant el Ministre d’Economia, 
Competitivitat i innovació i personal tècnic d’aquest 
Ministeri, en els treballs de la Taula, així com en el 
finançament parcial de la iniciativa.

Les altres ocasions en què els representants de la CEA 
han pogut intercanviar opinions amb el Cap de Govern, 
en aquest cas en relació amb l’Acord d’Associació que 
s’està negociant amb la Unió Europea, ha estat en les 
tres reunions del Pacte d’Estat a les quals aquest va 
participar, i que es detallen tot seguit.

Amb el Govern

En relació amb el Ministeri d’Afers Exteriors, el Presi-
dent, la Direcció i altres membres de la CEA han parti-
cipat, juntament amb els representants d’altres agents 
polítics, econòmics i socials, en les cinc reunions de 
seguiment del Pacte d’Estat sobre l’Acord d’Associ-
ació entre Andorra i la Unió Europea que han tingut 
lloc al llarg de l’any; les reunions van ser conduïdes en 
tres ocasions per l’anterior Ministre d’Afers Exteriors i 
en dues per la nova Ministra. El President i la Direcció 
també van ser presents a la segona lectura comentada 
del text estabilitzat del Marc institucional de l’Acord, 
dirigida per la Ministra d’Afers Exteriors.

Després d’una primera reunió amb el Cap de l’Ofici-
na de l’Energia i del Canvi Climàtic, el President de 

Les reunions que han tingut com a interlocutors de la 
CEA els membres del Govern o els seus representants 
s’han desenvolupat regularment i de forma sostingu-
da. L’objecte de les mateixes ha estat, essencial-
ment, la presentació per part de l’Entitat de projectes 
o propostes d’interès general per al teixit econòmic i 
social, així com oferir la nostra opinió quant a temes 
que afecten l’empresariat del País. En aquest apartat 
queden detallades les qüestions que ens han semblat 
més rellevants al respecte.

Amb el Cap de Govern

Una delegació de la CEA, encapçalada pel President i 
pel President de la Comissió Marca Andorra i Comuni-
cació, va tenir l’honor de ser rebuda pel Cap de Govern 
i pels membres del Gabinet per fer la presentació dels 
treballs portats a terme en el marc del projecte Marca 
Andorra. Durant la trobada es van exposar detallada-
ment els resultats de les enquestes realitzades a inici-
ativa de la CEA sobre la percepció que es té d’Andorra 
(interna i externa), així com el pla de treball previst per 
continuar desenvolupant el projecte. El Cap de Govern 
va manifestar el ple suport de la institució governa-
mental al projecte iniciat, l’opinió favorable pel que 
fa a la creació de la Taula Marca Andorra, i va avan-

la Comissió de rehabilitació, Eficiència Energètica 
i infraestructures i altres membres de la mateixa 
van mantenir una reunió de treball amb la Ministra 
de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (en la 
qual també hi va participar el Cap de l’Oficina), per 
presentar al Govern diverses propostes de la CEA en 
relació amb la sostenibilitat. La Ministra va rebre els 
representants de la Comissió una segona vegada per 
escoltar els suggeriments i les aportacions de la CEA 
en relació amb el Pla renova.

El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i interior ha 
estat un dels interlocutors privilegiats (pel que fa al 
nombre de trobades) de la CEA amb el Govern. Ano-
tem en primer lloc que el Vicepresident, el President 
de la Comissió de rehabilitació, Eficiència Energètica 
i infraestructures, i altres membres de la l’Entitat van 
mantenir una reunió amb el Ministre d’Afers Socials, 
Justícia i interior i amb la Secretària d’Estat de Jus-
tícia i interior, per exposar l’opinió de la CEA quant 
a la modificació de la Llei d’arrendaments de finques 
urbanes. Els mateixos interlocutors del Ministeri 
d’Afers Socials, Justícia i interior van rebre també 
el President, el President de la Comissió de recursos 
Humans i relacions Laborals i altres membres de la 
CEA per tractar sobre les dificultats dels estudiants 
universitaris estrangers, així com sobre la problemà-
tica per cobrir llocs de treball puntuals en el sector 
hoteler i turístic.

13.1 rELACIOnS AmB 
EL gOvErn
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i la Direcció van mantenir una reunió (juntament amb 
representants de la CCiS i de l’EFA) amb el Ministre 
d’Educació i Ensenyament Superior, en la qual aquest 
els va exposar el funcionament de Sistema Educatiu An-
dorrà en relació amb el tractament de l’emprenedoria.

Entre les reunions efectuades amb representants dels 
altres ministeris, podem esmentar la que la CCiS i la 
CEA (representada pel President i la Direcció) van man-
tenir amb la Ministra de Funció Pública i reforma de 
l’Administració i amb el Secretari d’Estat d’Administra-
ció Pública, amb la finalitat de tractar la qüestió de la 
simplificació de les tramitacions en la relació de les em-
preses amb l’Administració. La CEA també ha mantin-
gut una altra trobada amb el Secretari d’Estat d’Admi-
nistració Pública, en la qual aquest va fer la presentació 
als membres de la Junta Directiva del certificat electrò-
nic i de la signatura electrònica de documents pdf.

El Ministre d’Ordenament Territorial també va rebre 
una representació de la CEA, encapçalada pel Vice-
president; el motiu de la trobada va ser l’exposició 
pels representants de l’Entitat al Ministre de dife-
rents consideracions que la CEA volia fer arribar al 
Govern, en relació amb la Llei general d’ordenació del 
territori i urbanisme (LGOTU).

El nou Ministre d’Economia, Competitivitat i innova-
ció s’ha reunit en dues ocasions amb representants 
de la CEA. En la primera, el Ministre va fer la presen-

Una tercera trobada amb el Ministre d’Afers Socials, 
Justícia i interior va tenir lloc en el transcurs d’una 
reunió conjunta dels membres de la Comissió Jurídi-
ca Fiscal i del Comitè Assessor a la Presidència; en 
aquesta ocasió la trobada va tenir com a finalitat la 
presentació de l’opinió de la CEA respecte als “Crite-
ris per a la concessió de les autoritzacions d’immigra-
ció de residència i treball per compte propi”.

També en relació amb el Ministeri d’Afers Socials, 
Justícia i interior, volem destacar la participació del 
President i del President de la Comissió de recursos 
Humans i relacions Laborals en les reunions de la 
Taula Permanent per a la Formació en el Treball que 
han tingut lloc durant l’any.

Finalment, i també en relació amb el Ministeri d’Afers 
Socials, Justícia i interior, cal esmentar que una repre-
sentant del Departament d’Ocupació i Treball ha partici-
pat en dues ocasions en les reunions de les Comissions 
de la CEA. En la primera va fer la presentació als mem-
bres de la Comissió de recursos Humans i relacions 
Laborals del projecte “xarxa d’Empreses inclusives”, i 
en la segona, en la qual hi eren presents els membres 
de les Comissions de recursos Humans i relacions La-
borals i Jurídica Fiscal, així com els membres del CAP, 
va presentar el contingut del Projecte de llei d’ocupació.

En l’àmbit de la formació, el President, el President de 
la Comissió de recursos Humans i relacions Laborals 

tació, als membres de la Junta Directiva i del Comitè 
Assessor a la Presidència, dels objectius fixats per al 
nou ministeri que encapçala, així com del full de ruta 
que s’ha fixat; durant la segona trobada, el President 
de la CEA, el President de l’international Comittee i 
la Direcció van presentar al Ministre el projecte de-
senvolupat des de l’international Comittee. També 
cal emmarcar en les relacions amb el Ministeri d’Eco-
nomia, Competitivitat i innovació la participació dels 
representants de la CEA en els treballs de les cinc co-
missions de treball del Consell Andorrà per a la Com-
petitivitat del Comerç (CACC), projecte conduït des 
de la Secretaria d’Estat de Comerç i Competitivitat.

Pel que fa al Ministeri de Finances, volem fer esment 
de la reunió mantinguda pel Ministre amb diversos 
membres de la Junta Directiva i de la Comissió Eco-
nòmica i Fiscal, per informar sobre diferents canvis 
previstos pel Govern en el marc fiscal i per comentar 
el full de ruta que es vol seguir.

Finalment, volem detallar que el President i la Direc-
ció van mantenir una reunió amb el Secretari General 
del Govern, en la que aquest va fer la presentació 
del Projecte de tecnologia i seguretat a internet. En 
aquest mateix àmbit, i amb el mateix interlocutor, la 
Presidenta de la Comissió Jurídica Fiscal va partici-
par en una reunió de treball en la qual el Secretari 
General va presentar la proposta de model de factura 
electrònica adaptat a l’estàndard europeu.
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Per tractar el tema de l’Acord d’Associació amb la Unió 
Europea, el Grup Parlamentari Liberal va organitzar una 
reunió amb representants de la CCiS, de la CEA i de 
l’EFA; en aquest cas la nostra representació va ser a 
càrrec del President.

Pel que fa al Grup Mixt, el President i la Direcció van 
assistir a la presentació que una representació dels 
consellers socialdemòcrates va fer als membres de la 
CCiS, de l’EFA i de la CEA, del projecte de la Llei d’em-
prenedoria, que ha estat tramitat per aquests com a 
proposició de llei.

El projecte Marca Andorra i els resultats obtinguts en 
la primera fase del treball van ser motiu d’una reunió 
entre una representació de la CEA i els membres de la 
Comissió Legislativa d’Economia. Des de la Comissió 
se’ns va manifestar l’interès per la iniciativa i se’ns va 
animar a continuar el desenvolupament del projecte.

Amb els comuns

Una representació de la CEA també va tenir l’oportunitat 
de presentar als Cònsols de les diferents Parròquies (en 
una de les reunions mensuals dels responsables comu-
nals) el projecte Marca Andorra i els resultats de les en-
questes promogudes per la CEA en el marc d’aquest tre-
ball, havent merescut la iniciativa una molt bona acollida.

Amb entitats públiques o parapúbliques i amb so-
cietats públiques

Des del moment del seu nomenament, la nova directora 
d’Andorra Desenvolupament i inversió (ADi) ha mantin-

Amb el Consell General

La relació de la CEA amb els Consellers Generals s’ha 
concretat al tomb de diverses iniciatives i reunions amb 
els Grups Parlamentaris i amb Comissions legislatives.

Com a continuació de la presentació feta a una re-
presentació de la CEA del projecte de modificació del 
Codi de relacions laborals, el President, el Vicepresi-
dent, el President de la Comissió de recursos Humans 
i relacions Laborals i la Direcció van mantenir una 
segona reunió amb el Grup Parlamentari Demòcrata, 
amb la finalitat d’exposar el criteri i les aportacions 
de la CEA als projectes de les proposicions de llei de 
relacions laborals, de conflicte col·lectiu i d’acció sin-
dical i patronal, que el Grup ens havia fet arribar.

Una nova reunió entre una delegació de la CEA, encapça-
lada pel Vicepresident, i el Grup Parlamentari Demòcrata, 
va tenir lloc amb la finalitat de presentar als Consellers 
Generals d’aquest Grup les apreciacions de la CEA enca-
minades a la reactivació econòmica, en relació amb la Llei 
General d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme (LGOTU), 
així com les consideracions de l’Entitat relatives a la modi-
ficació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes. Amb 
la mateixa finalitat, la delegació de la CEA va mantenir 
una trobada amb el Grup Parlamentari Liberal i diverses 
reunions amb els membres del Grup Parlamentari Mixt.

gut dues trobades amb la CEA: en la primera la Directora 
va participar en la reunió dels membres de la Comissió 
d’innovació i noves Tecnologies, als que va exposar les 
línies del projecte a desenvolupar durant la seva direcció, 
i en la segona va rebre el President de CEA Joves i Em-
prenedors, per compartir diferents temes d’interès comú. 
En relació amb l’ADi, volem recordar que el President de 
la CEA és membre del Consell d’Administració de l’Enti-
tat en qualitat de conseller independent i que, com a tal, 
ha participat al llarg de l’any en les reunions del Consell 
d’Administració que presideix el Secretari d’Estat per a la 
Diversificació Econòmica.

Després de l’acord de col·laboració signat el 2016 amb 
Andorra Telecom, la CEA participa en qualitat d’as-
sessor en el projecte niU. Amb la finalitat de conèixer 
l’estat de desenvolupament de la iniciativa, la Junta 
Directiva va mantenir una reunió amb dos dels respon-
sables del projecte, els quals van exposar de forma 
detallada les fases que ja s’han assolit, així com els 
propers passos que es preveu portar a terme. La infor-
mació es va completar en el marc d’una visita que van 
fer a les instal·lacions del niU el President i la Direcció.

La relació de la CEA amb Andorra Telecom també va 
suposar la realització d’una trobada entre els membres 
de la Comissió d’innovació i noves Tecnologies amb 
una delegació de la parapública, encapçalada pel seu 
Director. En la reunió es va tractar el projecte The 
Cloud, així com la possibilitat de portar a terme col-
laboracions conjuntes.

13.2 rELACIOnS AmB 
ALtrES InStItUCIOnS 

I EntItAtS pÚBLIQUES
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14 RELACIONS 
INTERNACIONALS

Difondre més i millor els valors i les oportunitats que els emprenedors poden trobar al País 

és un dels reptes que ens hem marcat per al futur immediat. La presència de la CEA en 

esdeveniments internacionals i la relació amb associacions empresarials o institucions 

estrangeres ens permet vehicular la labor de difusió esmentada i, alhora, donar a conèixer la 

Confederació, per així esdevenir un interlocutor privilegiat en un entorn econòmic global. A més 

de participar activament en fòrums internacionals, tal com hem detallat en fer el balanç de les 

principals activitats de l’any, presentem ara les altres accions que hem endegat per caminar cap 

a l’objectiu esmentat.



volem destacar la reunió del Director de col·lectius i 
relacions internacionals de PiMEC amb la Junta Di-
rectiva de la CEA, la trobada del President i altres 
responsables de l’Entitat amb el Secretari General de 
PiMEC, o la presència d’una representació de la CEA 
al sopar anual de PiMEC i al lliurament dels Premis 
PiMES 2017, que van tenir lloc a Barcelona.
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reunions amb empresaris del país veí, especialment 
durant la visita que els representants de la CEA van 
realitzar a la seu parisenca del MEDEF.

La relació amb l’associació empresarial Micro, peti-
ta i mitjana empresa de Catalunya (PiMEC) ha es-
tat continuada. Entre les activitats portades a terme 

Entre les accions portades a terme ja iniciades amb 
anterioritat, volem esmentar la continuació dels con-
tactes amb la Union Européenne de l’Artisanat et des 
Petites et Moyennes Entreprises ((UEAPME); el pro-
grés en les converses ens fa pensar que l’afiliació de 
la CEA a aquesta associació serà una realitat durant 
l’any vinent. Entre els altres contactes promoguts 
que s’han concretat en un acord ens hem de referir 
al conveni de col·laboració signat amb l’associació 
empresarial congolesa Union des initiatives pour le 
Développement.

Enguany la CEA ha tornat a col·laborat amb la Confe-
deración Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) en l’organització d’un debat/col·loqui sobre la 
nova realitat fiscal d’Andorra i les oportunitats d’em-
prenedoria que ofereix el País. La trobada empresa-
rial, que ja ha estat detallada en l’apartat correspo-
nent al Balanç d’activitats de la CEA, va tenir lloc a 
Madrid i va comptar amb una participació activa dels 
representants de l’Entitat.

En el marc de l’acord de col·laboració establert l’any 
2016 amb el Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF), s’han establert contactes i s’han mantingut 

14.1 AmB 
OrgAnItZACIOnS 

EmprESArIALS
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Volem assenyalar també en aquest apartat la rela-
ció iniciada amb l’Associação de Jovens Empresários 
Portugal China (AJEPC), amb motiu de l’assistència i 
la participació activa dels representants de la CEA al 
Forum & International Business Fair China-PLPE, que 
va tenir lloc a Porto, la presència del President al so-
par de lliurament de les Medalles d’Honor de Foment 
del Treball 2017 i dels X Premis Carles Ferrer Salat, 
que es van realitzar a Barcelona, així com l’assistèn-
cia del President a la desena edició de la Nit de l’Em-
presariat, en la qual va tenir l’ocasió d’aprofundir les 
especials relacions que mantenim amb l’Associació 
d’Empresaris de l’Alt Urgell, organitzadors de l’acte.

Dues han estat les ocasions en que els dirigents de la 
CEA han mantingut una trobada amb l’Ambaixadora 

14.2 AmB dELEgACIOnS 
d’ALtrES pAÏSOS 14.3 AmB ALtrES 

EntItAtS I 
OrgAnISmES EStrAngErS

de França a Andorra per tractar diferents qüestions 
d’interès; en una de les reunions la representant diplo-
màtica va estar acompanyada pel Premier conseiller 
de l’Ambaixada, mentre que en la segona va compartir 
la representació amb el Ministre-Conseiller, resident a 
Madrid, Chef de la Mission économique, en charge 
également de l’Andorre.

La visita a Espanya del President de la república de 
Costa rica va ser motiu per establir relacions entre 
la CEA i l’empresariat d’aquest país; la trobada entre 
el President de l’Entitat i la delegació d’empresaris 
va tenir lloc en el dinar de treball organitzat a Madrid 
pels dirigents de Costa rica. També hem d’incloure 
en aquest capítol la participació del President i la Di-
recció a la reunió empresarial, en aquest cas a Andor-
ra, amb agents econòmics d’indonèsia, promoguda 
per l’Ambaixada d’indonèsia.

Entre les relacions establertes amb altres entitats 
estrangeres volem destacar la reunió mantinguda 
amb la delegació de la Unió Europea negociadora de 
l’Acord d’Associació amb Andorra, conduïda pel seu 
Cap negociador adjunt. També hem d’esmentar la tro-
bada mantinguda entre una representació de la CEA 
i el Director del centre d’ensenyament superior iSCA 
Martinique i Conseiller Économique du Commerce Ex-
térieur de la France, i entre les altres activitats a les 
quals ha participat la CEA a l’estranger destacarem la 
presència a la 28a Trobada Empresarial al Pirineu, la 
qual, sota el títol Estratègies per a un marc canviant, 
va tenir lloc durant dos dies a la veïna Seu d’Urgell, 
així com la presència del President a la 4a edició de 
les Jornades per a l’Excel·lència, que van tractar so-
bre el tema El futur de la sanitat: un canvi necessari i 
que van tenir lloc a Esterri d’Àneu.



MEMÒRIA CEA 2017 40

15 RELACIONS AMB 
ALTRES ENTITATS

Més enllà de les accions ja detallades en altres apartats d’aquesta Memòria, presentem en 

aquest apartat diferents actuacions que hem compartit amb altres entitats i associacions, amb 

les que mantenim una relació particular per diferents motius, així com altres esdeveniments o 

activitats que pensem que cal destacar pel seu interès.
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responsables de la CEA. La nostra Entitat, com a un 
dels promotors de l’Associació, forma part de la seva 
Junta Directiva i el nostre President ha participat de 
forma regular en les reunions d’aquesta.

La relació institucional entre la CEA i l’Associació 
de Bancs Andorrans (ABA) ha estat novament fluïda 
i regular, havent pogut tractar de forma adequada 
diferents qüestions d’interès mutu. De forma indivi-
dualitzada, els representants de la CEA han mantin-
gut una reunió amb el Conseller Delegat de l’entitat 
Vallbanc.

Els representants de la CEA també han mantingut una 
reunió de treball amb una delegació del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes d’Andorra (COAA), durant la qual vam 
presentar al COAA les apreciacions de l’Entitat quant 
a la modificació de la Llei d’Arrendaments de Finques 
Urbanes, així com les consideracions de la CEA per a 
la reactivació econòmica, en relació amb la Llei Gene-
ral d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU).

Entre les associacions amb les que hem mantingut 
contactes directes podem esmentar l’Associació de 
Propietaris de Terres Andorranes; en la reunió realit-
zada per una representació de la nostra Entitat amb 
una delegació de l’APTA, encapçalada pel seu Presi-
dent, vam poder intercanviar opinions sobre temes 
d’interès comú, entre els quals el futur creixement 
d’Andorra.

A més de participar en diferents activitats promo-
gudes o organitzades per la Cambra de Comerç, in-
dústria i Serveis (CCiS) i per l’Empresa Familiar An-
dorrana (EFA), així com de tractar conjuntament o 
compartir altres qüestions d’interès per a l’empresa-
riat del País (com pot ser el treball relatiu al projecte 
Marca Andorra, presentats de forma particular als 
membres de la CCiS i als de l’EFA), des de la CEA 
hem continuat la labor conjunta amb la CCiS, l’EFA i 
la PiME per contribuir als treballs de negociació d’un 
Acord d’Associació amb la Unió Europea. A la pràcti-
ca aquesta activitat s’ha materialitzat essencialment 
en les reunions preparatòries per a les trobades dels 
participants en el Pacte d’Estat per a l’Acord d’As-
sociació Andorra-UE, en les sessions de treball amb 
els assessors contractats per fer el seguiment de la 
qüestió i en reunions conjuntes amb representants de 
diferents Grups Parlamentaris.

L’impuls de les accions promogudes per Andorra 
regenera han ocupat una part de la dedicació del 

Finalment, una darrera associació amb la que s’han 
mantingut contactes ha estat l’Automòbil Club d’An-
dorra; una delegació de la CEA es va entrevistar amb 
el seu President per tractar sobre l’estalvi energètic 
i la seva aplicació concreta en els vehicles de trans-
port col·lectiu.

Des de la CEA també s’han mantingut trobades amb 
altres institucions i entitats més enllà de l’àmbit eco-
nòmic o empresarial. Entre aquestes podem esmentar 
la que va reunir els representants de l’Entitat amb 
una delegació del Comitè Olímpic Andorrà, per trac-
tar sobre possibles col·laboracions.

15.1 AmB LA CCIS, 
L’EFA I LA pImE
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