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1 PRESENTACIÓ

Benvolguts socis,

Podeu constatar que qui signa aquesta presentació no és la mateixa persona 
que anys anteriors. Com bé sabeu, el mes de setembre va tenir lloc el relleu de 
l’anterior Junta Directiva i des d’aquell moment tinc l’honor de presidir, amb 
el suport de la nova Junta, els destins de la CEA. Permeteu-me en primer lloc 
expressar, a l’anterior Junta i al seu President, Xavier Altimir, el meu agraïment 
pel seu treball i dedicació.

Quan analitzeu el contingut de la memòria 2018 podreu veure que la majoria 
de les actuacions ressenyades corresponen a la continuació o a l’assoliment 
d’iniciatives treballades durant els anys anteriors. Com no podia ser d’una altra 
manera, la nova Junta Directiva ha donant continuïtat a la tasca realitzada an-
teriorment, amb la finalitat de veure la culminació de les mateixes. Tanmateix, 
també veureu que s’han començat a perfilar noves iniciatives que, n’estem con-
vençuts, ajudaran l’empresariat del país a afrontar els reptes que es preveuen 
en un futur més o menys immediat.

Entre les fites assolides vull destacar dos fets que han de tenir una repercussió 
positiva quant al coneixement, més enllà de les nostres fronteres, de la realitat 
empresarial andorrana i de les oportunitats que el país ofereix en aquest àm-
bit. D’una banda, la CEA ja forma part, com a membre associat, de SMEunited 
—nova denominació de la UEAPME—, l’organització més important a nivell euro-
peu —són membres de la mateixa uns 70 organismes de més de 30 Estats— que 
agrupa micro, petites i mitjanes empreses, i artesanat. D’altra banda, també 
hem de valorar molt positivament l’adhesió de la CEA a la IOE (Organització 
Internacional d’Empresaris), que compta amb més de 150 organismes associats 
d’arreu del món.

Entre les accions desenvolupades durant el 2018 i encara en curs, vull posar 
l’accent sobre diferents qüestions. En primer lloc, el treball permanent que es-
tem fent des de la CEA a l’entorn del futur acord d’associació d’Andorra amb 
la Unió Europea. Encara que sembla que les negociacions poden tenir una du-
rada relativament llarga, cal estar vigilants en la defensa dels interessos i les 
particularitats del país i del seu entorn empresarial. Tot i disposar d’informació 
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limitada respecte a la negociació, estem desenvolupant accions per transmetre 
als interlocutors formals de les mateixes les nostres inquietuds i els perills que, 
al nostre entendre, cal evitar.

També vull fer esment de la continuació dels treball del projecte Marca Andorra. 
En l’apartat corresponent trobareu informació quant al desenvolupament de les 
accions previstes, volent destacar la creació de la Taula Marca Andorra, que 
presideix la CEA. Es preveu que la fase actual acabi ben aviat, amb la conse-
güent presentació als actors implicats i a la societat andorrana; mentrestant 
estem valorant diferents propostes per donar continuïtat a la mateixa, amb la 
finalitat d’aprofitar de la millor manera tot el treball realitzat i els avantatges 
que del mateix se’n han de desprendre per a Andorra, i en especial per al seu 
desenvolupament econòmic.

Un altre tema destacable en el qual continuem treballant és la Trobada Empre-
sarial Iberoamericana, que la CEA organitzarà en el marc de la Cimera Iberoa-
mericana que tindrà lloc a Andorra el 2020. Amb la voluntat de preparar aquella 
trobada en les millors condicions, hem participat en el XII Encuentro Empresarial 
Iberoamericano, que va tenir lloc el mes de novembre a Guatemala, i ja tenim es-
tablert un calendari de trobades per tal de fer-ne la millor organització possible i 
donar una excel·lent imatge del nostre país.

Permeteu-me que també us presenti unes pinzellades d’algunes accions que hem 
iniciat aquest any i que caldrà anant desenvolupant. Una primera qüestió de 
fons que ens preocupa és l’adaptació de les empreses al nou Codi laboral; hem 
començat a treballar en aquesta temàtica, amb la voluntat de poder oferir a 
tots els associats consell i assessorament de caire pràctic, per poder afrontar 
convenientment aquests canvis legals.

També hem començat a assentar les bases d’una àrea de treball que, pensem, 
haurà de tenir un desenvolupament important en els propers anys: la diversifica-
ció econòmica. En aquest sentit, a la iniciativa ANDblockchain promoguda per la 
CEA s’hi han afegit altres temes com l’e-commerce, que podem incloure en una 
àrea tecnològica. Altres sectors que pensem que caldrà analitzar i avaluar-ne les 
perspectives de futur són els relatius al benestar (salut, esports), el desenvolu-
pament sostenible, el medi ambient, la biotecnologia, l’educació o la producció 
audiovisual.

Finalment, vull aprofitar l’ocasió per anunciar-vos que, des de la Junta Directiva, 
estem treballant en la reestructuració de la nostra Entitat. L’arribada de nous 
reptes, tal com acabo d’assenyalar, i la voluntat d’oferir més serveis als socis de 
la Confederació, ens ha fet avaluar la possibilitat d’efectuar canvis en la nostra 
estructura organitzativa i en el funcionament dels òrgans de participació, canvis 
que segurament comportaran una reforma dels Estatuts. Espero que ben aviat 
us podrem informar amb més detall d’aquesta nova realitat que estem acabant 
de perfilar i que us proposarem de validar.

Acabo aquesta presentació demanant-vos que continueu fent-nos arribar els 
vostres suggeriments i les vostres demandes. La vostra participació és per a 
nosaltres imprescindible per poder defensar les millors opcions per a les empre-
ses i per al creixement del país, un creixement que només és viable si s’assenta 
en un teixit empresarial fort, que amb es seves iniciatives pugui contribuir a 
l’assoliment d’una millor qualitat de vida per als habitants del país i a un millor 
coneixement i reconeixement internacional de la realitat andorrana.

Gerard Cadena Turiella
PrESIDEnT

1
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2 ORGANIGRAMA

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

Tal com es detalla en el balanç 

d’activitats, durant l’any ha 

tingut lloc la renovació de la Junta 

Directiva. En aquesta pàgina es 

presenta l’organigrama de la Junta 

anterior, corresponent als nou 

primers mesos de l’any, i en la 

següent l’organigrama corresponent 

a la nova Junta.
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SR. ÀLEX ARMENGOL TORM · Vocal

SR. JORDI BALLBÉ SAMOHOD · Vocal

SR. RAMON OLIVA CUSCULLOLA · Vocal

SRA. ASTRID PADRÓS ROLDAN · Vocal

SR. JORDI PRAT VIDAL · Vocal

SRA. ESTHER PUIGCERCÓS FONT · Vocal

SRA. GEMMA RIU BOTIFOLL · Vocal

SRA. MONTSERRAT RONCHERA SANTACREU · Vocal

SR. GERARD CADENA TURIELLA · President

SR. MIQUEL ÀNGEL ARMENGOL BOSCH   · Vicepresident

SRA. ELENA REDONDO TORREGROSA · Secretària

SR. JORDI NADAL-BALLETBÓ ÀLVAREZ · Tresorer

SRA. SÍLVIA GABARRE IGLESIAS · Directora

ORGANIGRAMA2
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3 BALANÇ
D’ACTIVITATS

Com en les memòries d’anys anteriors, es detallen en aquest apartat qüestions i actuacions 

generals, així com les activitats que considerem més rellevants iniciades o continuades per 

la CEA durant l’exercici. En les seccions relatives al treball de cadascuna de les Comissions 

i en les que fan referència a la col·laboració amb altres organismes i entitats, podreu trobar 

informació suplementària sobre alguns dels temes exposats en aquesta secció.
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3.1                                                                                                                                                  

BALANÇ D’ACTIVITATS3

La CEA ha tancat l’any 2018 amb 837 empreses 
associades, 181 de les quals afiliades de forma in-
dividual; al llarg de l’any s’han produït 23 altes i 21 
baixes individuals. Les persones empleades per les 
empreses amb representació a la CEA són un total 
de 9.273.

Durant el 2018 les associacions i els col·lectius 
professionals membres de la CEA han estat els se-
güents:

- 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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Encara que estatutàriament la renovació de la Junta 
Directiva havia de tenir lloc durant el primer trimes-
tre del 2019, la voluntat expressada per l’anterior 
President de deixar el càrrec per motius personals 
abans de finalitzar el 2018, i vist els pocs mesos 
que faltaven per la finalització del mandat, l’Assem-
blea Extraordinària de l’Entitat va acordar convocar 
eleccions el mes de setembre per efectuar la renova-
ció de la Junta. A la convocatòria només es va pre-
sentar una llista, la qual, seguint allò que preveuen 
els Estatuts de l’Entitat, va ser proclamada elegida. 
A l’apartat 2 d’aquesta Memòria podeu trobar la re-
lació dels membres de la nova Junta Directiva.

D’acord amb la conjuntura actual i amb els projectes 
als que s’ha de fer front, la nova Junta Directiva ha 
acordat fer un canvi en l’organigrama de les comis-
sions de treball, assumint directament els membres 
de la Junta les tasques de coordinar i tutelar les di-
ferents comissions que s’acabin definint. Les previ-
sions, que es pensen concretar a principi del 2019, 
són de crear noves comissions (com, per exemple, 
una d’específica dedicada a l’àmbit pressupostari i 
financer), de donar un major caràcter de transversa-
litat i de suport a altres (com la jurídica-fiscal) i de 
concentrar els esforços en dos grans àmbits: d’una 
banda, l’activitat empresarial i l’economia productiva 
tradicional (en el qual s’inclourien les comissions de 
comerç, de turisme i d’infraestructures i serveis) i, 
d’una altra, la diversificació econòmica i la innovació.

Vist que la definició i l’estructuració definitiva de les 
noves comissions encara no s’havia portat a terme en 
acabar l’any, en els apartats que segueixen —relatius 
a l’activitat de les diferents comissions de treball— 
s’ha mantingut la nomenclatura i la relació dels mem-
bres de cada comissió seguint la seva estructuració 
anterior, tot i que es presenten de forma diferenciada 

les activitats i les decisions de la nova Junta Direc-
tiva, desenvolupades en els darrers mesos de l’any.

Una altra iniciativa de la nova Junta Directiva ha es-
tat la creació d’una estructura permanent que ser-
veixi de lloc de trobada/laboratori d’idees, en el marc 
del qual es puguin presentar propostes i projectes a 
la CEA per contribuir a la seva expansió. La iniciativa 
s’ha concretat amb la creació de diferents Comitès 
Internacionals, en els quals hi participen empresaris 
i autònoms —agrupats per idioma o per origen ge-
ogràfic—, tant residents com autòctons que tinguin 
negocis en les àrees geogràfiques de referència.

D’acord amb aquestes premisses, s’han constituït in-
icialment els quatre Comitès següents:
- Comité iberoamericano de la CEA, coordinat per 

Juan Ignacio Luque i Jordi Segarra.
- Comité francophone de la CEA, coordinat per Denis 

Marot i Virginie Hergel.
- English-speaking Committee of CEA, coordinat per 

Douglas Pate.
- East Europe Committee of CEA, coordinat per Pere 

Augé.

3.2                                                                                                                                                  
NOva JuNta 
DIreCtIva 3.3                                                                                                                                                  COmISSIONS

3.4                                                                                                                                                  
ÒrgaNS De 
partICIpaCIó
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Els Comitès Internacionals han iniciat la seva activi-
tat debatent i aportant informació sobre la situació 
dels empresaris i els condicionants amb els quals 
es troben, tant quan volen internacionalitzar-se fora 
d’Andorra, com quan volen invertir a Andorra des 
de l’estranger, amb la finalitat de que la CEA pu-
gui promoure mesures correctores i de millora en 
aquests aspectes. També han iniciat les accions 
oportunes per crear ponts amb organitzacions simi-
lars a la CEA, ja sigui signant convenis i/o compar-
tint informació en els àmbits geogràfics d’actuació 
respectius. Una altra de les missions dels Comitès 
Internacionals és guiar i coordinar els Ambaixadors 
CEA i proposar-ne de nous, mitjançant la creació 
d’un protocol i conveni d’actuació.

El programa IWAnD ha mantingut la seva activitat, 
la qual s’ha continuat centrant essencialment en do-
nar a conèixer Andorra i les seves possibilitats d’in-
versió. Entre els actes desenvolupats podem recor-
dar la sessió informativa organitzada per Secartys a 
Barcelona, en la que el Sr. Pere Augé va impartir la 
ponència Andorra: oportunidades de inversión para 

PYMES, o la participació a la 10a Sessió dels Diàlegs 
Europeus a Andorra.

També s’ha continuat durant l’any la coordinació de 
l’activitat dels Ambaixadors CEA, efectuant diverses re-
unions amb ells i constatant els avenços realitzats. Dins 
el primer semestre s’acceptà la candidatura del Sr. Fer-
nando Martínez Garriga com Ambaixador Econòmic de 
la CEA a Silicon Valley, new York, Miami i Chicago. Tan-
mateix, cal lamentar la baixa d’un ambaixador esportiu i 
d’una ambaixadora econòmica, el què porta actualment 
el nombre d’ambaixadors CEA a un total de 27.

La secció CEA Joves i Emprenedors ha seguit desenvo-
lupant la seva activitat, remarcant entre d’altres la par-
ticipació a la 3ª Trobada de Joves Emprenedors d’An-
dorra la Vella, sota el títol “nous reptes i oportunitats 
de l’emprenedoria”, així com diverses reunions amb 
diferents professionals, com el Sr. Gerard Esteban.

3.5                                                                                                                                                 
INveSt WIth 
aNDOrra IWaND

3.6                                                                                                                                                  
Cea JOveS I 
empreNeDOrS
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pa Occidental al Servei Europeu d’Acció Exterior de 
la Comissió Europea, el Sr. Peter nagy, responsable 
del Servei d’Acció pels Petits Estats d’Europa, i la 
Sra. Anja Lubenau, de l’Unitat d’Europa Occidental), 
trobada a la qual també va participar la Sra. Esther 
rabasa, Ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea.

La trobada informativa, en la qual la CEA es va in-
teressar especialment pels temes relatius a la lliber-
tat de circulació de persones i de serveis, va resultar 
molt positiva. Els representants de la UE van exposar 
els beneficis de l’acord d’associació i van manifes-
tar que per determinats temes, com els que més ens 
preocupen (atur, circulació de persones, capacitat 
d’assumpció del cabal europeu...), encara no s’havia 
iniciat la negociació i que s’estava en el tràmit d’in-
tercanvi d’informació. En tot moment van mostrar 
voluntat de diàleg i van manifestar ganes de facili-
tar homologacions i terminis d’adaptació, per tal de 
mantenir les especificitats d’Andorra en el marc de 
l’Europa social que ells defensen.

Els representants de la CEA van entendre que, des-
prés del Brexit, la Unió Europea no es pot permetre 
altres fracassos o desafeccions dins d’Europa, però 
que tenien l’ànim de respectar tant les necessitats de 
la Unió Europea com les realitats d’Andorra, sense 

3.9                                                                                                                                            

- Premi a la projecció internacional: Tag Systems
- Premi a la sostenibilitat: FEDA, pel projecte sobre 

mobilitat elèctrica
- Premi a l’empresa inclusiva: El rebost del padrí

Pel que fa als premis o reconeixements de lliure elec-
ció del Jurat, els guardonats van ser Perfumeria Júlia 
amb el Premi a la trajectòria empresarial, Caldea amb 
el Premi especial del Jurat, mentre que el reconeixe-
ment personal a l’activitat de promoció va recaure 
en el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, per la tasca 
desenvolupada a l’hora de donar a conèixer el nom 
d’Andorra arreu del món.

A banda de continuar amb el seguiment intern de les 
negociacions per l’acord d’associació d’Andorra amb 
la Unió Europea, cal mencionar com a fet destacat en 
aquesta qüestió la trobada que va tenir lloc el 6 de 
novembre, a la seu de la Unió Europea a Brussel·les, 
entre una delegació de la CEA (el Sr. Gerard Cadena 
i la Sra. Montserrat ronchera) i els representants de 
la UE (el Sr. Claude Maertens, Cap d’Unitat d’Euro-

Durant el 2018 hem mantingut la participació en 
altres organismes, com a representants de l’empre-
sariat del país. Entre aquestes activitats hem de 
destacar la participació de la CEA, representada pel 
President, en el Consell d’administració de l’ADI (An-
dorra Desenvolupament i Inversió) i en la iniciativa 
ACTUA, així com en el Consell Andorrà d’Estadís-
tica, en aquest cas mitjançant la presència del Sr. 
Jordi nadal-Balletbó.

Enguany ha tingut lloc la segona edició dels Premis 
CEA —que busquen destacar les activitats de les 
empreses del país—, que ha culminat, tal com en la 
primera edició, amb un lluït sopar de gala en el qual 
van participar més de 200 persones i en el decurs 
del qual es va fer lliurament dels premis prèviament 
convocats, que es relacionen a continuació:

- Premi a l’emprenedoria i/o innovació: Crèdit Andorrà 

aCOrD D’aSSOCIaCIó 
amB La ue3.8                                                                                                                             premIS Cea

3.7                                                                                                                                                  La Cea partICIpa
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perjudicar cap de les parts negociadores. També, que 
la Unió Europea es mostrava oberta a rebre propos-
tes de l’empresariat andorrà i van emplaçar la CEA 
a seguir treballant per, en una nova trobada, poder 
plantejar de forma més detallada la problemàtica que 
suposaria acceptar tot el cabal comunitari en deter-
minats àmbits.

Des d’aquesta perspectiva, és evident que això impli-
carà un treball previ per part nostra, que hauríem de 

poder realitzar juntament amb altres organitzacions 
del país. A aquest efecte es preveu una primera re-
unió, a principi del 2019, entre la EFA, la CCIS, la 
PIME i la CEA, per tal de definir el retorn que s’ha 
de fer a la UE en relació, en un primer moment, amb 
les propostes que des d’Andorra han d’arribar a la 
taula de negociació pel que fa a la lliure circulació 
de persones, de forma coordinada amb el Govern i 
valorant la necessària ponderació d’acord amb les 
especificitats d’Andorra.
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3.10                                                                                                                          
eStatS 
FINaNCerS 2016 I 

preSSupOSt 2017

COmpte De pÈrDueS I guaNYS

BALANÇ D’ACTIVITATS3

L’Assemblea General Ordinària del mes de febrer 
va aprovar el pressupost per al 2018, que incloïa 
unes despeses de 178.332,93 € i uns ingressos de 
161.215,79 €, així com els comptes corresponents 
a l’exercici anterior. Es presenten a continuació el 
Compte de resultats i el Balanç de situació del 2017 
aprovats, així com el comparatiu amb l’any anterior.

3
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BaLaNÇ De SItuaCIó

3 BALANÇ D’ACTIVITATS
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4 COMISSIÓ 
MARCA ANDORRA I COMUNICACIÓ

COMPOSICIÓ

AUGÉ SÁNCHEZ, Pere Josep · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARROYO NARES, Vanessa
BLANCH FORS, Conrad
CAROD SANTIAGO, Ignasi
CARTOLARO, Walter
COROMINAS BAULENAS, Antoni
ESTEL ARMENGOL, Anna
FEIJOO SANTOMÉ, Montse
FERNANDEZ FLORES, José Antonio

La Comissió ha continuat treballant durant 
la primera part de l’any en la difusió de 

l’activitat de la CEA i en la promoció 
d’iniciatives encaminades a un major 

coneixement de les potencialitats del país. 
També ha preparat i organitzat els Premis 

CEA 2018 i ha estat extremadament activa 
en la progressió de les feines 
relatives a la Marca Andorra.

Amb l’entrada de la nova Junta s’ha reorientat la 
Comissió, deixant la seva activitat específicament 

centrada en la Marca Andorra. En aquest sentit, s’ha 
iniciat la reflexió sobre les accions a portar a terme en 
el moment posterior a la implantació de la Marca, amb 
la idea que cal impulsar una entitat responsable —amb 

la fórmula de societat públic-privada— que s’ocupi 
de la gestió de la Marca Andorra i que desenvolupi les 

estratègies i les polítiques que se’n derivin.

FERRAN VILA, Susanna
FILLOY FRANCO, Víctor
LUQUE SANDOVAL, Juan Ignacio
MEEUWISSEN, Bianca 
PARÉS ROSINÉS, Xavier
PATE, Douglas
RONCHERA SANTACREU, Montserrat
TACCA SORIANO, Giannina
TORIBIO ESPAR, Joan
VILAGINÉS MORESO, Evaristo

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora
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d’implicar al màxim tots els estaments del país i així 
poder dur a terme, de forma consensuada, les estra-
tègies derivades de la primera part de l’estudi.

La Taula Marca Andorra s’ha constituït sota la pre-
sidència del President de la CEA i, a més de la nostra 
entitat, en formen part el Govern —mitjançant els 

Tal com acabem d’exposar, una de les qüestions que 
ha centrat l’activitat de la Comissió Marca Andorra i 
Comunicació ha estat el tema de la Marca Andorra. 
Després de la presentació a la Comissió dels resultats 
de la primera fase del treball —a càrrec de Crowdland 
i r consultors—, s’ha vist la necessitat de crear una 
taula de treball transversal públic-privada per tal 

titulars del Ministeri de Turisme i del Ministeri d’Eco-
nomia, Competitivitat i Innovació—, els partits polítics 
amb presència al Consell General, els Comuns, la Cam-
bra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), l’Empresa 
Familiar Andorrana (EFA) i la Iniciativa Actua. En re-
lació amb el finançament dels treballs, s’ha convingut 
que sigui públic en un 50% i privat en l’altre 50%.

Una de les primeres decisions de la Taula Marca An-
dorra, després d’analitzar diferents propostes, ha es-
tat la selecció de les empreses responsables de dur a 
terme la continuació del treball, recaient aquesta res-
ponsabilitat en les empreses Bloom Consulting, pel 
que fa a l’estratègia i al posicionament internacional 
de la marca, i en Summa, pel que fa al disseny gràfic 
de la nova marca.

Des de la nostra Comissió s’han fet les revisions con-
tractuals, la cerca de finançament, la coordinació de 
stakeholders i del corresponent treball de camp, així 
com altres obligacions que se n’han derivat. La Taula 
Marca Andorra té previst recollir les conclusions de 
Bloom Consulting i la proposta d’imatge de Summa, i 
fer la presentació final del treball realitzat, durant el 
primer trimestre del 2019.
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5 COMISSIÓ  
JURÍDICA FISCAL

COMPOSICIÓ

REDONDO TORREGROSA, Elena  · Presidenta

ALTIMIR PLANES, Xavier
AMBRÓS PUJOL, Marc
ARGOTE PONS, Fernando
AUGÉ SÁNCHEZ, Pere Josep
BARTUMEU MAZA, Enric
BASTÚS LOEWE, Stephi
BERRUEZO RECASENS, David
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GARCIA GARCIA, Manel
GARCIA GONZALEZ, Josep
GÓMEZ-PERRETA CHASTEL, Pablo
GONZALEZ POLO, Daniel
GRACIA LONGARES, Pascual
HAASE, Alexandre

JORDI BOBER, Eduard
KINDER ESPINOSA, Lluís
MATA RODRÍGUEZ, Miquel
MEDINA VILLUENDAS, Miquel
OLIVA CUSCULLOLA, Ramon
OLIVER ALSINA, Joan
PALMITJAVILA, Eva
PRATS MARTÍNEZ, Xavier
PUIGCERCÓS FONT, Esther
ROSSI, Alberto
SALVADORES, Julio
SARLÉ GUIU, Josep
TOMÀS REIG, Joan
VAL PINEÑO, Rosa
VILA TUNEU, Núria
YAÑEZ DE ALDECOA, Maria Jesús

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora

La Comissió s’ha reunit periòdicament i ha 
realitzat, entre d’altres, aportacions a la 

Proposició de llei de suport als 
emprenedors, la seva internacionalització i 
el seu finançament —presentada pel Partit 

Socialdemòcrata— i ha col·laborat amb 
l’Associació de Propietaris de Béns 

Immobles (APBI) i amb l’Empresa 
Familiar Andorrana (EFA) en l’anàlisi de la 

problemàtica que existeix (entorn les 
inspeccions tributaries de l’impost de 

societats) en la valoració dels immobles 
transmesos abans del 31 de desembre del 

2011, que afecta, principalment, les 
amortitzacions que es fan en els següents 

exercicis. També ha contribuït a impulsar 
una millor regulació de les valoracions 
immobiliàries mitjançant l’anàlisi de la 

situació, prenent com a referència 
normatives internacionals (RICS i IVS), 

europees (EVS) i espanyoles (Ordre ECO 
805/2003), i ha reclamat evitar l’aplicació 

retroactiva de normes que impliquin 
situacions desfavorables, així com garantir 

que les escriptures públiques siguin 
considerades com a prova.

Amb la renovació de la Junta a l’octubre, 
s’ha procedit a una reformulació de 

l’activitat de la Comissió i dels seus àmbits 
de treball de cara als propers anys, incidint 

especialment en el seu caràcter transversal.
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6 COMISSIÓ  DE 
SEGUIMENT DE LA CASS

COMPOSICIÓ

ZAMORA PUIGCERCÓS, Francesc  · President

ALTIMIR PLANES, Xavier
ARMENGOL BOSCH, Miquel Àngel
CABOT VIDAL, Dolors
CADENA TURIELLA, Gerard
FILLOY FRANCO, Víctor
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GARCIA GARCIA, Manel

La Comissió s’ha reunit periòdicament 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. 

També ha mantingut reunions conjuntes 
amb altres comissions de la CEA per 
tractar temes d’interès comú, i s’ha 

mantingut al llarg de l’any la tramesa, a tots 
els membres associats, 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. Finalment, 
també volem destacar el treball monogràfic 

realitzat per poder presentar una proposta 
de la CEA al Govern sobre els principals 

punts, relatius a la CASS, que poden afectar 
l’acord d’associació amb la Unió Europea.

En aquest cas, els treballs de la Comissió 
han mantingut una total continuïtat amb el 
canvi de Junta i, per tant, la seva activitat 

no es presenta de forma diferenciada.

GRAN FORNELL, Francesc
HAASE, Alexandre
MANZANO CASTELLBLANQUÉ, Josep
MARTÍNEZ DÍEZ, Gerard
MONTANÉ PONS, Josep
PARRILLA VELA, Albert
PRAT VIDAL, Jordi
ZAMORA SÁNCHEZ, Laura

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora
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Fruit de la presentació per part del Govern de la 
Proposta de mesures per a la sostenibilitat del sis-
tema de pensions, la Comissió va elaborar un docu-
ment en el qual s’exposen els principals punts de 
desacord amb aquella proposta. Com a resum del 
mateix, podem resumir les aportacions fetes per la 
CEA de la següent manera:

- necessitat d’augmentar el factor de conversió.
- retardar l’edat de jubilació als anys que escaigui, 

però de manera progressiva (arribar als 70 anys en 
el termini de 15 anys).

- Establir una carència per a l’establiment de les me-
sures, tal i com s’ha fet en d’altres països (on ma-
joritàriament ha estat de 2 anys).

- En cap cas aplicar les mesures de manera retroactiva.
- En cas que s’estableixi un increment de les cotitzaci-

ons, cal definir a qui correspondrà la càrrega del per-
centatge d’increment (% empresa i % treballador).

- Assegurança complementària regulada.
- Passar de 5 a 7 anys el temps mínim d’adquisició 

de drets.
- Contemplar en l’estudi actuarial les dades en rela-

ció a les persones que no tenen els drets adquirits.
- Crear una taxa finalista, però cal especificar quina.

La CEA va proposar, en el moment de la renovació 
del Consell d’Administració de la CASS, la candida-

tura del Sr. Francesc Zamora com a representant 
dels empresaris i dels treballadors per compte propi, 
el qual va resultar elegit. Amb aquesta elecció es 
confirma el manteniment dels objectius a assolir de-
fensats per la CEA en l’àmbit de la CASS. Aquests 
es poden resumir en:

- Establiment d’una assegurança medica privada obli-
gatòria, així com inclusió d’un segon nivell d’aporta-
ció privat per millorar la pensió de jubilació.

- Establir topalls a les cotitzacions i prestacions.
- rectificar el coeficient de conversió.
- Allargar l’edat de jubilació.
- Modificar les carències (anys mínims cotitzats) per 

tenir dret a accedir a les prestacions i a les pensions.
- Establiment del metge de referència.
- Història clínica compartida.
- revisió de les prescripcions mèdiques (analítiques, 

medicaments genèrics, processos lligats a diagnòs-
tics mèdics, ...).

- reforma del Consell d’Administració de la CASS.
- reconduir l’estudi actuarial que s’ha de realitzar 

cada 3 anys i enfocar-lo cap als aspectes que es 
consideri oportuns (topalls de cotitzacions, accions 
concretes dins la branca general —cal tenir conei-
xement dels indicadors del SAAS—, carències, ...).
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7 COMISSIÓ  DE 
TURISME I COMERÇ

COMPOSICIÓ

BASTÚS LOEWE, Stephi · Presidenta

ALTIMIR PLANES, Xavier
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep
CABOT VIDAL, Dolors
CASSANY GIMIÉ D’ARNAUD, Robert
COMES CANAL, Josep Maria
CORNELLA PLANELLS, Antoni
COULON, Jean Marc
DELGADO BASTIDA, José Maria
ESPAR BENTANACHS, Àngel
FERNANDEZ FLORES, Maria Àngels
FRAISSINET, David
GONZÁLEZ GÓMEZ, Alba
HAASE, Alexandre
JUAN, Raymond

LACKNER CROS, Valérie
MAJORAL COMA, Ricard
MARSÀ PONS, Mireia
MARTINEZ MARQUEZ, Martí
MEDINA VILLUENDAS, Miquel
MIRÓ ARIZA, Joan
MONTES DE OCA BAREA, Pere
OLIVA CUSCULLOLA, Ramon
PALAU PADRÓS, Marta
PALLÀS VILADOMAT, Francesc
PATE, Douglas
PRAT ESCAYOLA, Joan
PRAT VIDAL, Jordi
REIG MOLES, Maria
TROGUET RIBES, Jordi
YEBRA ROTGER, Sònia

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora

Fins a finals de setembre un dels temes que ha centrat l’activitat de 
la Comissió és la situació de l’e-commerce a Andorra, especialment 
després de saber que el Govern té previst que el SEPA (Single Euro 
Payments Area) sigui operatiu al país durant el primer semestre del 
2019, fet que facilitarà que Andorra entri a les diferents plataformes 

de pagament; s’han tractat de forma prioritària els sistemes de 
pagament, les eines i les opcions per agilitzar les tramitacions 

duaneres i l’anàlisi de solucions per fer també més àgils les 
tramitacions de taxes al país de destí. En relació a les plataformes 

e-comerç, s’observa que hi ha una concentració de grans operadors, 
que han agafat molta força mundialment pel fet que la majoria de 

transaccions es fan mitjançant aquestes plataformes, havent arribat a 
la conclusió de la necessitat de disposar d’una plataforma especifica 

per que els comerciants que vulguin hi puguin operar. També s’ha 
constatat el gran desconeixement que encara es té d’Andorra, que 

dificulta el procés de vendes online, i que s’espera començar a 
resoldre amb el canvi de la Marca Andorra. Per poder aprofundir en 
aquestes qüestions s’ha previst que la CEA formi part d’un grup de 

treball específic, en el qual també participarien el 
Ministeri de Finances/Duana i Actua.

La Comissió també s’ha fixat uns objectius per seguir millorant 
l’activitat comercial a Andorra, entre els quals podem esmentar una 

col·laboració més estreta amb el Govern pel que fa a les campanyes 
de comunicació, l’adaptació dels sistemes de duana al comerç 

electrònic o la valoració de la incidència en el 
consumidor local del retorn de l’IVA.

Un cop realitzada la renovació de la Junta, i 
d’acord amb el canvi d’organigrama, l’àmbit 

d’aquesta Comissió s’ha ubicat en l’Àrea 
d’Economia Productiva i se n’ha iniciat una 
remodelació, amb la finalitat de potenciar, 

de cara als propers anys, la seva efectivitat 
i les interaccions de les dues seccions.
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8 COMISSIÓ DE RELACIONS
INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS

COMPOSICIÓ

ALTIMIR PLANES, Xavier · President
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep · Vicepresident Executiu

ALVAREZ RUBIROLA, Josep
AMBRÓS PUJOL, Marc
ARGOTE PONS, Fernando
BASTÚS LOEWE, Stephi
CARRILLO PUJOL, Jordi
CVA (Club Volei Andorra)
DELGADO BASTIDA, José Maria
ESPAR BENTANACHS, Àngel
ESPINETA ARIAS, Adrià
FERNANDEZ FLORES, José Antonio
FERNANDEZ LOPEZ, Maria Àngels
GAJU RAVENTÓS, Albert
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GAMUNDI BALLBÉ, Jordi
GARCIA GONZALEZ, Josep
GAYTAN SANSA, Montse
HAASE, Alexandre
LAFARGUE, Daniel

LIU, Shery
LLOVERA MASSANA, Albert
LOPEZ MIRAS, Pere
MARTICELLA CANELA, Jordi
MARTÍNEZ DÍEZ, Gerard
MATA RODRIGUEZ, Miquel
MORTÉS PONS, Josep Àngel
MOUSSA, Walid
MUELLER, Patrick
NADAL-BALLETBÓ ALVAREZ, Jordi
ORTODÓ, Francesc Xavier
PATE, Douglas
POLO GIRONA, Joan
PRATS MARTÍNEZ, Xavier
RIBERA CASTELLÁ, José Luís
RONCHERA SANTACREU, Montserrat
ROSSI, Alberto
SARLÉ GUIU, Josep
SERRENHO, Nuno
VIDAL LOPEZ, Ramon
VILA TUNEU, Núria

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora

La labor transversal d’aquesta Comissió vol 
que no haguem de destacar cap qüestió en 

particular, ja que les seves accions es troben
 incloses en altres apartats de la Memòria. Fins 

a finals de setembre la Comissió ha continuat 
en les seves activitats habituals de connectar 
amb altres associacions, de representativitat 

internacional i d’atenció als inversors 
estrangers arribats a la CEA.

Després de la renovació de la Junta, la Comissió ha volgut donar una empenta a les seves activitats, fixant uns 
objectius principals per poder emmarcar millor les accions a desenvolupar, resumits de la següent manera:

• Ser l’enllaç i la informadora en tots els temes relacionats amb legislació i reglamentacions, 
d’iniciativa europea i internacional, aplicades des de Govern.
• Vehicular sistemes de comunicació i de suport a la internacionalització de les empreses 
andorranes i a la inversió estrangera al país, entre d’altres via IWAND.
• Estrènyer vincles ja existents amb organitzacions empresarials homòlogues i crear-ne de 
nous amb altres organitzacions internacionals.
• Dinamitzar les activitats i les accions dels Comitès Internacionals de la CEA (vegeu més 
informació al respecte a l’apartat 3 de la Memòria).
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 9 COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ, EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I INFRAESTRUCTURES

COMPOSICIÓ

CAIRÓ LLAUDET, Josep · President

ARMENGOL BOSCH, Miquel Àngel
AUGÉ SÀNCHEZ, Pere Josep
CADENA TURIELLA, Gerard
CERQUEDA CHILAUD, Cristian
COMES CANAL, Josep Maria
DELGADO BASTIDA, José Maria
EGEA KENZ, Claudi
ESPOT, Meritxell
FILLOY FRANCO, Víctor
GAJU RAVENTÓS, Albert
GALOBARDAS ASTURGÓ, Jordi
GONZÀLEZ GÓMEZ, Alba
GRACIA LONGARES, Pascual
HAASE, Alexandre
IGLESIAS RODRIGUEZ, Pau

LLOVERA MASSANA, Jordi
MARFANY, Maria Àngels
MARINÉ CASALS, Carles
MATA RODRIGUEZ, Miquel
MITJANA CAMAÑES, Albert
NADAL-BALLETBÓ ALVAREZ, Jordi
PARRILLA VELA, Albert
PLANES OBIOLS, Josep Maria
PUJAL LABORDA, Miquel
REDONDO TORREGROSA, Elena
RIBERAYGUA SASPLUGUES, Bonaventura
RIBES, Imma
RICO FLOR, Cristina
ROCA BOVÉ, Josep
VILA BRESCÓ, Josep Maria
ZAMORA PUIGCERCÓS, Francesc

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora

Abans del mes d’octubre la Comissió ha 
seguit treballant en els seus 

objectius permanents, així com en noves 
iniciatives que han anat sorgint al llarg 

d’aquests mesos. En aquest sentit, i 
entre les accions més destacades, s’ha 
participat activament i s’ha donat suport 

al Pla Renova 2018, impulsat pel 
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura 
i Sostenibilitat, i s’ha efectuat un treball 

d’anàlisi i de contribució a la millora 
—mitjançant aportacions concretes— del 

redactat del projecte de la Llei d’impuls 
de la transició energètica i del canvi 

climàtic, presentat pel mateix Ministeri 
així com per l’Oficina de l’Energia i 

del Canvi Climàtic.

Després del canvi de Junta, i d’acord amb el canvi 
d’organigrama, les activitats de la Comissió s’han 

reubicat en l’Àrea d’Economia Productiva, i s’ha iniciat una 
progressiva reorientació de les mateixes per tal de crear 

noves estratègies i de fomentar una major participació en 
l’àrea de referència de l’economia andorrana.
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10 COMISSIÓ DE RECURSOS
HUMANS I RELACIONS LABORALS

COMPOSICIÓ

MANZANO CASTELLBLANQUÉ, Josep · President

ARRIBAS CODINA, Aureli
BABOT PORTELL, Joan
BASTÚS LOEWE, Stephi
CABOT VIDAL, Dolors
CANDELA CUSTARDOY, Àngel
CASALPRIM RAMONET, Montserrat
CERQUEDA DONCEL, Peggy
COMES CANAL, Josep Maria
CORNELLA SOLÀ, Marc
DE AVILES VIDIELLA, Augusto
DELGADO BASTIDA, José Maria
FILLOY FRANCO, Víctor
GARCIA GARCIA, Manel
GRACIA ROMERO, Vanesa

HAASE, Alexandre
KINDER ESPINOSA, Lluís
LORENZO GIBERT, Miquel
MONTES DE OCA BAREA, Pere
NADAL-BALLETBÓ ALVAREZ, Jordi
PARRILLA VELA, Albert
PUIGCERCÓS FONT, Esther
PUJAL LABORDA, Miquel
RAMONEDA BATLLÓ, Fernando
REDONDO TORREGROSA, Elena
ROCA BOVÉ, Josep
RUBIO MANZANO, Rosa
TOMÀS REIG, Joan
TROGUET RIBES, Jordi
UNIVERSITAT D’ANDORRA
ZAMORA SÁNCHEZ, Laura

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora

Des de la Comissió s’ha treballat conjuntament 
amb la Comissió Jurídica Fiscal en un 

document d’aportacions al Reglament 
regulador del control de l’activitat preventiva en 

empreses amb servei de prevenció propi. 
També s’ha fet una anàlisi detallada del 

Projecte de Llei d’ocupació —amb les 
aportacions corresponents— i s’ha establert una 

col·laboració estreta amb el servei 
d’ocupació del Departament d’Ocupació i 
Treball del Govern, recollint i estudiant els 

diferents programes ocupacionals presentats pel 
Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. Altres 
de les principals dedicacions de la Comissió han 

estat la contribució en la promoció del nombre 
d’empreses inscrites a la xarxa d’empreses 

inclusives, així com la consideració d’accions 
concretes mitjançant el Prospector al Pas de la 

Casa, per tal de millorar l’ocupabilitat de llocs de 
treball en aquesta localitat.

En aquest cas tampoc es presenta de forma 
diferenciada l’activitat des del canvi de Junta, ja 

que encara no ha estat definida la inclusió 
concreta de l’activitat pròpia de la Comissió en 

el nou organigrama.
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11 COMISSIÓ D’INNOVACIÓ I 
NOVES TECNOLOGIES

COMPOSICIÓ

BLANES GARCIA, Jordi · President

ALFONSO SÁNCHEZ, Josep
ALTIMIR PLANES, Xavier
BLANCO ALVARENGA, Fernando
CAROD SANTIAGO, Ignasi
COMES CANAL, Josep Maria
COULON, Jean Marc
FEIJOO SANTOMÉ, Montse
FERNANDEA FLORES, José Antonio
GARCIA GONZALEZ, Josep
GUIXÀ ORTÍNEZ, Joan

Fins al setembre la Comissió ha promogut el 
Consultori de Transformació Digital per a socis 

de la CEA, per tal de contribuir a la superació del 
fre de la digitalització, tant en l’àmbit privat com 

públic. Una altra part important de la seva 
dedicació ha estat la participació activa 

—col·laborant amb Andorra Telecom— en 
l’impuls del Som Cloud, incidint especialment en 
l’enriquiment del producte si hi ha aplicacions al 

Cloud, o en la promoció d’un catàleg 
d’aplicacions que poden desenvolupar les 

empreses d’Andorra i que es poden compartir 
al Cloud, permetent a altres usuaris aprofitar la 

seva utilitat o agilitzar l’accés a les mateixes.

Conjuntament amb la Comissió de Rehabilitació, 
Eficiència Energètica i Infraestructures i una 

representació de la Unió Hotelera d’Andorra, des 
de la Comissió d’Innovació i Noves Tecnologies 
també s’ha tractat la possible organització d’una 

jornada sobre innovació destinada de forma 
específica al sector hoteler d’Andorra, que 

podria comptar amb la direcció de l’ADI.

HAASE, Alexandre
LUQUE SANDOVAL, Juan Ignacio
MONTES DE OCA BAREA, Pere
MORA PIFARRÉ, Francesc Xavier
PARÉS ROSINES, Xavier
RAMONEDA BATLLÓ, Fernando
RIVERA CRUCES, Miquel
RUIZ, François
TERÉS ULIER, Àlex

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora

Després de la renovació de la Junta, i d’acord amb 
el canvi d’organigrama, l’activitat de la Comissió s’ha 
ubicat en l’Àrea de Diversificació Econòmica i s’han 

emprès una sèrie de trobades professionals 
intersectorials per tal d’establir els principals 

objectius a assolir al llarg del 2019.
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12 COMISSIÓ ANDBLOCkCHAIN

COMPOSICIÓ

ARMENGOL TORM, Àlex· President
FILLOY FRANCO, Víctor

GABARRE IGLESIAS, Sílvia · Directora

La constitució de la Comissió ANDblockchain de la 
CEA ha permès la implicació de prop d’un centenar 

d’empresaris andorrans dedicats a la matèria; 
també s’han afegit a la iniciativa experts i

nternacionals i treballadors del sector financer 
andorrà. La seva línia de treball essencial ha estat 

la divulgació en relació a aquesta tecnologia que es 
troba en procés de disrupció, particularment en el 
sector financer però també a nivell global. Una de 

les primeres activitats promogudes ha estat la 
conferència —realitzada el 17 d’abril i a càrrec de 
l’empresa BTC Assessors— que portava per títol 

Aplicació de la tecnologia Blockchain a Andorra avui.

Des de la Comissió també s’han iniciat contactes 
amb els diferents Grups parlamentaris i amb l’INAF, 

per analitzar futures vies de col·laboració, per tal 
d’esdevenir un Hub real en la matèria —de la 

mateixa manera com s’està posant en marxa 
en altres països— i poder actuar com a lobby en 

temes legislatius i reglamentaris.

De la mateixa manera que en el cas de la Comissió 
d’Innovació i Noves Tecnologies, després de la 

renovació de la Junta les activitats de la Comissió 
s’han ubicat en l’Àrea de Diversificació econòmica i 

s’ha participat, conjuntament amb altres seccions, en 
trobades professionals intersectorials per tal 

d’establir nousprojectes pels propers anys, amb la 
idea de promoure l’obertura del país a aquestes 

noves tecnologies.
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Tant la Presidència com altres membres de la CEA han participat en activitats, reunions i 

trobades d’índole diversa, amb la finalitat de donar suport a aquestes accions o de difondre les 

iniciatives que la CEA està portant a terme. Mitjançant aquesta activitat presencial s’ha pogut 

donar a conèixer millor l’abast del treball que es realitza des de l’Entitat en la promoció de les 

empreses andorranes, completant així la difusió que es fa de les nostres iniciatives mitjançant 

la presència als mitjans de comunicació tradicionals i, també, als espais digitals, especialment a 

través del nostre portal web (www.cea.ad).
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Es presenta a continuació un resum de les activitats 
de representació en les quals ha participat el Presi-
dent —o, en algunes ocasions, altres membres de la 
Junta o la Direcció—, agrupades en diferents apar-
tats segons el caràcter de l’entitat organitzadora de 
l’acte, el nom de la qual s’ha consignat entre parèn-
tesis.

Recepcions oficials
- recepció en motiu del 25è aniversari de la Consti-

tució d’Andorra (Consell General)
- Commemoració a Andorra del 25è aniversari de 

l’establiment de relacions diplomàtiques entre An-
dorra i Espanya (Ambaixada d’Espanya)

- Celebració de la Festa nacional d’Espanya (Ambai-
xada d’Espanya)

- recepció en motiu de les Festes de nadal (Coprín-
cep Episcopal)

Actes organitzats per Govern
- Cerimònia de lliurament del primer Segell ACTinn 

(Govern d’Andorra, ACTUA)
- recepció amb motiu de la visita oficial a Andorra 

de la Sra. Michaëlle Jean, Secretària General de la 
Francofonia (Govern d’Andorra)

- Sopar en motiu de la visita del Grup EFTA (Europe-
an Free Trade Association) del Consell de la Unió 
Europea (Govern d’Andorra)

- Concessió del guardó Olympe de Gouges i confe-
rència en commemoració del Dia internacional de la 
dona treballadora (Govern d’Andorra)

- Cerimònia d’inauguració, sopar de benvinguda i se-
gona jornada del 10è Congrés Mundial de Turisme 
de neu i Muntanya (Govern d’Andorra, Comuns 
d’Andorra)

- Presentació del balanç de la campanya d’hivern 
2017-2018 (Govern d’Andorra, Andorra Turisme)

- Taula rodona “La seguretat i salut en el treball al 
nostre país” (Govern d’Andorra)

- Presentació de balanç de la Campanya Andorra 
Shopping Festival 2017 (Govern d’Andorra, Andor-
ra Turisme)

- Jornada Franco-andorrana d’intercanvi en matèria 
d’energia (Govern d’Andorra)

- Presentació de la publicació “El Llibre Blanc de la 
Igualtat a Andorra, una realitat” (Govern d’Andorra)

- Jornada sobre protecció de dades “El nou regla-
ment europeu en matèria de protecció de dades 
(GDPr) i el seu impacte per a Andorra” (Govern 
d’Andorra)

- Presentació del Taller Emprenedors (Govern d’An-
dorra)

- Conferència “La creativitat, clau en el futur labo-
ral” (Govern d’Andorra, ACTUA, CEA)

- Sessió informativa de l’acord d’ACTUA amb Barce-
lona Tech City (Govern d’Andorra, ACTUA)

- Inauguració de la 35a Universitat d’Estiu d’Andorra 
(Govern d’Andorra)

- Conferència “Coopération fiscale dans un environ-
nement post BEPS et CrS” (Govern d’Andorra)

- Presentació del programa de subvencions d’ACTUA 
per a petites i mitjanes empreses (Govern d’Andor-
ra, ACTUA)

- Presentació del balanç de resultats de DIVA 2018 
(Govern d’Andorra, Andorra Turisme)

- Presentació del balanç de resultats de la campanya 
ESTIU 2018 (Govern d’Andorra, Andorra Turisme)

- Presentació de la Campanya AnDOrrA SHOP-
PInG FESTIVAL 2018 (Govern d’Andorra, Andorra 
Turisme)

- Conferència “La otra revolución de las ideas: inno-
var en tiempos de unicornios y cisnes negros” (Go-
vern d’Andorra, ACTUA)

- Cerimònia de lliurament del primer Segell ACTinn 
(Govern d’Andorra, ACTUA)

- Celebració de l’acte final del Projecte TÀnDEM 
(Govern d’Andorra)

- Conferència “Branding en el context digital” (Go-
vern d’Andorra, ACTUA)

13.1                                                                                                                          
aCtIvItatS De La 
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- Taula rodona “Cap al mercat interior” (Govern 
d’Andorra)

- VIII Fòrum Estudiants-Empresa (Govern d’Andorra)
- Presentació de la campanya audiovisual contra la vi-

olència envers les dones a través de les tecnologies 
“no t’equivoquis. És violència” (Govern d’Andorra)

Actes organitzats per representacions oficials 
d’altres Estats
- 6a conferència del cicle Diàlegs Iberoamericans 

a Andorra: “El sistema iberoamericà en l’horitzó 
2020: perspectives i reptes” (Ambaixada d’Espanya

- Sopar en motiu de la primera visita del nou Ambai-
xador dels EUA, Sr. richard Duke Buchan III (Am-
baixada dels Estats Units)

- 7a conferència del cicle Diàlegs Iberoamericans a 
Andorra (Ambaixada d’Espanya)

- Comiat de l’Ambaixador d’Espanya a Andorra, 
Excm. Sr. Manuel Montobbio de Balanzo (Ambaixa-
da d’Espanya)

- Indonesia-Andorra Luncheon Business Meeting 
(Ambaixada d’Indonèsia)

- Conferència amb motiu de la celebració del 40è 
aniversari de la Constitució Espanyola (Ambaixada 
d’Espanya)

- 11a conferència del cicle Diàlegs Europeus: “Hi ha uns 
valors específics europeus?” (Ambaixada d’Espanya)

Actes de caire econòmic i empresarial d’entitats
- Sopar anual de l’Associació de Transportistes de 

Mercaderies i Carburants d’Andorra (ATMCA)
- Jornada sobre la ciberseguretat (Empresa Familiar 

Andorrana)
- Sopar amb l’associació de Joves Emprenedors 

Twenty50 (Andorra Telecom)
- Presentació de l’Informe Econòmic 2017 (Cambra 

de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra)
- Dinar organitzat amb motiu del vint-i-cinquè aniver-

sari de la Constitució (Empresa Familiar Andorrana)
- Sopar en motiu del 25è aniversari de l’Associació 

de Bancs Andorrans (Andorran Banking)
- 2a edició del nIU Demo Day (Andorra Telecom)
- Presentació pública i diàleg d’inici del Projecte Mar-

ca País Andorra: “La importància de Marca País en 
el context internacional” (Taula Marca Andorra)

- Obertura i segona jornada del 17è Fòrum de l’Em-
presa Familiar Andorrana: “Una estratègia aeropor-
tuària per a Andorra” (Empresa Familiar Andorrana)

- Sopar anual de l’Associació de Contractistes (ACODA)
- Conferència “La Sécurité Sociale Andorrane de 

l’avenir” (Caixa Andorrana de Seguretat Social)
- Dinar del Club de Marketing d’Andorra (Club de 

Marketing d’Andorra)
- Acte de reconeixement de la figura del pilot Albert 

Llovera amb una placa amb el seu nom al Bulevard 
de les Estrelles (Comú d’Andorra la Vella)

- Presentació de la campanya de les Finals de la 
Copa del Món d’esquí alpí - Andorra 2019 (Comitè 
Organitzador Finals Copa del Món d’Esquí Alpí)

- Inauguració de la remodelació de l’Av. Meritxell 
(Comú d’Andorra la Vella)

- Presentació de l’enllaç esquiable entre la pista 
Avet del sector Soldeu de Grandvalira i el poble de 
Soldeu (Grandvalira-Ensisa)

Actes de caire econòmic i empresarial 
d’empreses privades
- Conferència “Perquè l’arribada de la tecnologia 

Blockchain, nascuda amb les criptomonedes, re-
volucionarà tota l’economia mundial” (GD Brokers 
Inmobiliarios)

- Presentació del projecte Genting Grand Casino 
(Genting)

- Presentació del projecte de Casino de Bomosa (Bo-
mosa)

- Jornada “APD: Model d’èxit a Andorra. Una opor-
tunitat per a la diferenciació estratègica” (Deloitte 
Andorra)

- Acte de celebració del 10è aniversari de l’empresa 
MegaByte (MegaByte)

- Presentació de les conclusions de l’estudi “El redis-
seny de l’empresa del futur. Eficiència i rendibilitat 
al 2025” (Deloitte Andorra)

REPRESENTACIÓ PÚBLICA13
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- Presentació del projecte de casino de Jocs SA no-
vomatic (Jocs SA)

- Simposi Internacional de Marketing d’Andorra 
(Club de Marketing d’Andorra)

- Conferència “Transformación digital: mitos y reali-
dades” (InICED SL)

- Ponència “Customer Experience del Like al Love” 
(InICED SL)

- Conferència sobre la regulació i l’impacte de les crip-
tomònades i les seves formes de negoci (MoraBanc)

- Curs de formació “Millora la teva vida gestionant 
les emocions” (Gamma Management)

- Conferència “L’economia circular i el finançament 
verd: el futur d’Europa” (Crèdit Andorrà)

- Inauguració de la nova façana de l’Hotel roc Blanc 
(Hotel roc Blanc)

Actes de caire social
- Arribada l’etapa a Andorra de la (La Vuelta)
- Conferència “Alzheimer: la música aplicada com a 

teràpia” (Fundació Jacqueline Pradère, Associació 
Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer)

- Conferència “rendir-se no és una opció” (Fundació 
Jacqueline Pradère)

La presència als mitjans de comunicació del Presi-
dent o d’altres membres de la CEA ha permès do-
nar visibilitat a les nostres accions i fer arribar les 
nostres inquietuds a tota la ciutadania, així com 
difondre l’acció de la CEA més enllà de les nostres 
fronteres.

Amb un abast global en tots els mitjans cal desta-
car dues rodes de premsa: la primera per presentar 
la candidatura de la CEA a les eleccions de la CASS, 
pel col·lectiu dels empresaris i de les persones que 
realitzen una activitat per compte propi, i la sego-
na per presentar la nova Junta Directiva de l’Entitat, 
després de la seva elecció. També podem incloure 
en aquest apartat les declaracions del President a 
l’agència de notícies EFE, en relació amb la partici-
pació al Encuentro Empresarial Iberoamericano de 
Guatemala i amb la propera presidència per part de 
la CEA del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, 
així com la nota de premsa donant suport a l’enques-
ta d’activitats econòmiques de les empreses impulsa-
da pel Departament d’estadística de Govern.

A més de declaracions més o menys extenses fetes 
al llarg de l’any sobre diversos temes d’actualitat, 
com pot ser l’aprovació de la nova legislació laboral, 
la presència als mitjans escrits nacionals de la Pre-
sidència (tant de l’antic President com del nou) s’ha 
materialitzat amb diferents entrevistes. Concreta-
ment, han estat dues al Periòdic d’Andorra i dues al 
BonDia, també dues a la revista Dona Secret, i una 
al Diari d’Andorra.

Pel que fa als mitjans radiofònics nacionals, el Pre-
sident va participar a l’emissió de ràdio Valira “nin-
gú és perfecte”, així com en una entrevista personal 
a la Cadena SEr, mentre que el President de la Co-
missió Marca Andorra i Comunicació va ser present 
també a l’emissió “ningú és perfecte” i al programa 
“SEr Empresaris” de la Cadena SEr Andorra. A ni-
vell forà, el President va ser un dels participants en 
la tertúlia del programa “Converses” de la Cadena 
COPE Catalunya, emès en directe des de l’Hotel Eu-
rostars Grand Marina del WTC de Barcelona.

Finalment, cal esmentar la participació de la Pre-
sidència de la CEA en el mitjà televisiu, tant a An-
dorra —al programa d’rTVA “Ara i aquí”, en tres 
ocasions, i en diferents entrevistes sobre temes 
d’actualitat— com a l’estranger, amb la participació 
al programa “Mediterraneo”, coproduït per France 
TV i per rAI 3.

REPRESENTACIÓ PÚBLICA
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14 RELACIONS 
INSTITUCIONALS

Amb el pas dels anys, la CEA s’ha convertit en un interlocutor privilegiat del Govern i d’altres 

institucions i entitats públiques, en el moment de valorar quina és l’opinió de l’empresariat andorrà 

en relació amb temes que afecten l’economia i el desenvolupament del país. En aquest, la 

Confederació ha continuat mantenint una relació permanent i constructiva amb les institucions 

d’Andorra, i ha contribuït a la posada en pràctica i al creixement d’algunes iniciatives promogudes 

per les institucions públiques, amb la participació directa en els òrgans consultius o de gestió de les 

mateixes. Les principals actuacions desenvolupades al respecte es detallen en aquesta secció.
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entitats o amb els assessors del Govern. La presèn-
cia d’aquests darrers ha estat molt útil en el moment 
de tractar qüestions concretes, com per exemple la 
valoració de l’annex relatiu a transports. Tanmateix, 
l’objecte de la majoria de les reunions ha estat la tra-
mesa d’informació per part del Govern sobre l’estat 
de la negociació.

La negociació de l’acord d’associació també va ser 
el motiu d’una trobada dels representants de la CEA, 
la CCIS i l’EFA amb membres del Govern i amb el Sr. 
Juan Fernando López Aguilar, diputat al Parlament 
Europeu i ponent permanent del Parlament Europeu 
de l’Acord d’Associació entre Andorra, Mònaco i San 
Marino i la Unió Europea.

Una de les trobades dels membres de la CEA amb el 
Ministre de Justícia i Interior també va tenir com a 
marc la negociació de l’acord d’associació, en aquest 
cas per valorar l’estat de negociació de diferents as-
pectes relatius al seu Ministeri. En una altra reunió 
el Ministre, acompanyat per la Secretària d’Estat de 
Justícia i Interior, va tenir l’oportunitat d’escoltar de 
primera mà l’opinió de la CEA en relació amb l’avant-
projecte de llei de modificació de la Llei d’arrenda-
ment de finques urbanes. En relació amb el mateix 
Ministeri, volem esmentar la trobada amb la Secretà-
ria d’Estat d’Afers Socials i Ocupació en la quals les 

Amb el Cap de Govern

Tractar sobre l’acord d’associació amb la Unió Eu-
ropea ha estat el motiu de les dues trobades que els 
representants de la CEA (juntament amb represen-
tants de la CCIS, l’EFA i la PIME) han mantingut amb 
el Cap de Govern, acompanyat aquest en les dues 
ocasions per la Ministra d’Afers Exteriors. A més de 
rebre informació sobre l’estat de les negociacions, 
en les trobades s’ha exposat al Cap de l’Executiu 
les amenaces que l’empresariat andorrà demana de 
superar, així com els punts que, al nostre entendre, 
seria necessari incloure en la negociació.

Amb el Govern

La negociació del Govern amb la Unió Europea per a 
l’establiment d’un acord d’associació ha estat motiu 
de diferents trobades amb la Ministra d’Afers Exteri-
ors i amb altres membres del Ministeri (per exemple, 
l’Ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea); en algu-
nes de les reunions els representants de la CEA han 
compartit la trobada amb els de la CCIS i de la EFA, 
així com amb els assessors contractats per les tres 

representants de la CEA li van lliurar les aportacions 
als esborranys dels reglaments reguladors dels pro-
grames d’ocupació, treballades a l’Entitat.

El projecte Marca Andorra ha estat el motiu que ha 
portat en dues ocasions la reunió de diferents repre-
sentants de la CEA amb el Ministre d’Economia, Com-
petitivitat i Innovació, la primera per formalitzar la 
signatura del conveni Marca Andorra amb Govern, i la 
segona per tractar sobre el finançament dels treballs 
que han de conduir a la conclusió del projecte.

Les relacions de la CEA amb el mateix Ministeri han 
tingut també com a protagonistes altres dos orga-
nismes que depenen del mateix: Andorra Desenvo-
lupament i Inversió (ADI) i el Consell Andorrà per la 
Competitivitat del Comerç (CACC). Quant al primer, a 
més de l’assistència del President a les reunions del 

14.1 reLaCIONS amB 
eL gOverN
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regulació del marc laboral, a tràmit parlamentari en 
aquell moment. En la segona ocasió les reunions van 
servir per efectuar amb els Parlamentaris una anàlisi 
del “Projecte de llei de mesures urgents relatives a 
l’arrendament d’habitatges” i per exposar la percep-
ció que, des de la CEA, es tenia del mateix.

El President i la Direcció també van mantenir una 
nova reunió (juntament amb representants de l’EFA 
i de la CCIS) amb els membres del Grup Parlamentari 
Liberal; en aquest cas el motiu de la trobada va ser 
efectuar un comentari de les esmenes a la modifica-
ció de la Llei de l’impost sobre societats.

Amb els Comuns

Una delegació de la CEA va mantenir una reunió amb 
la Cònsol Major del Comú d’Escaldes-Engordany, amb 
la finalitat de tractar diferents qüestions relatives a 
les polítiques d’habitatge.

Amb entitats públiques o parapúbliques i amb 
societats públiques

La problemàtica relativa al lloguer d’habitatges a 
Andorra va ser analitzada per la CEA, tot efectuant 
una valoració de possibles accions a desenvolupar al 
respecte. Amb la finalitat de traslladar a la Institució 
del raonador del Ciutadà aquestes reflexions, una 

seu Consell d’Administració (la CEA és membre del 
mateix), s’han mantingut diverses reunions tant amb 
el Secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica 
i amb la Directora de l’Entitat, per tractar qüestions 
diverses; pel que fa al segon, la els representants de 
la CEA han participat en les reunions de les diferents 
comissions de treball del CAAC, així com en el seu 
Comitè de seguiment.

Finalment, també hem de fer referència a la reunió 
mantinguda pel President i la Direcció amb el Minis-
tre de Finances, amb la finalitat de tractar del projec-
te e-comerç a Andorra.

Amb el Consell General

Des de la CEA s’han mantingut en dues ocasions reu-
nions de treball amb representants dels Grups parla-
mentaris Demòcrata i Liberal, així com amb els mem-
bres del Grup Mixt. La primera d’aquestes trobades 
va tenir com objectiu exposar als Consellers Generals 
les aportacions que la CEA considerava oportunes 
per millorar el redactat de les proposicions de llei de 

delegació de la CEA va mantenir una reunió amb el 
seu titular.

També hem tingut l’oportunitat de realitzar una troba-
da amb el President i la Directora de la CASS. El motiu 
de la mateixa va ser realitzar un intercanvi d’opinions 
sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea.

Per acabar aquest apartat volem deixar constància 
de dues trobades amb Andorra Telecom. En la prime-
ra, els seus representants van exposar el projecte de 
constituir a Andorra una associació d’experiència de 
Client, amb la participació de diferents sectors eco-
nòmics del país, com la banca, el comerç, l’hostale-
ria o les estacions d’esquí; a més dels membres de la 
CEA, a la reunió hi van participar també representants 
d’algunes empreses dels referits sectors. La segona 
reunió, en aquest cas només amb representants de la 
CEA amb Andorra Telecom, es van continuar aprofun-
dint les perspectives sobre la mateixa qüestió.

14.2 reLaCIONS amB 
aLtreS INStItuCIONS 
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15 RELACIONS 
INTERNACIONALS

La necessitat de difondre a l’exterior les particularitats d’Andorra com a país d’oportunitats per 

als emprenedors, així com la voluntat de fer arribar més enllà de les nostres fronteres la realitat 

empresarial andorrana, ens han portar a establir una intensa activitat a nivell internacional, 

especialment amb organitzacions similars a la CEA o amb representants de països més o menys 

llunyans. Amb aquestes accions també s’ha contribuït, en un món globalitzat, a oferir noves 

oportunitats de negoci a les empreses andorranes que volen seguir el camí de la 

internacionalització.



En relació amb l’apartat anterior, cal dir que la repre-
sentació de la CEA a Brussel·les s’ha pogut assolir 
de forma positiva mitjançant una addenda a l’acord 
de col·laboració establert l’any 2009 entre la nostra 
entitat i PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya), la qual ens ha permès promoure una Dele-
gació conjunta a Brussel·les que ens ha de servir com 
a representació permanent davant l’UEAPME, però 
també davant les Institucions Comunitàries i altres 
organismes i entitats europees, amb la Sra. rosa So-
lanes com a representant.

La nostra relació amb PIMEC ha continuat consoli-
dant-se mitjançant la realització de diverses trobades 
de treball, així com participant en diverses de les ac-
tivitats organitzades per l’associació catalana. Entre 
aquestes podem destacar la presència de diversos 
membres de la CEA a l’acte de presentació de l’Ofici-
na de Projectes Europeus (OPE) i a la jornada informa-
tiva sobre les iniciatives i els reptes i oportunitats que 
representa la UE (que va tenir lloc a la seu de PIMEC 
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van tenir lloc el mes de novembre a Guatemala. Es 
preveu que a mitjans del 2019 s’oficialitzi la celebra-
ció de la Cimera a Andorra i que en aquell moment la 
CEA assumeixi la presidència del Consejo de Empresa-
rios Iberoamericanos. En l’organització de la trobada 
empresarial comptarem amb el suport de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) i de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Tal com vam anunciar en la Memòria 2017, aquest any 
s’ha fet realitat l’adhesió de la CEA, com a membre as-
sociat, a la UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat 
et des Petites et Moyennes Entreprises). Una delega-
ció de la CEA es va desplaçar a Brussel·les per assistir 
a l’Assemblea de l’Entitat, en el transcurs de la qual es 
va formalitzar l’adhesió —i es va fer la presentació de 
la CEA, i d’Andorra, davant la resta de patronals asso-
ciades—, així com per assistir a la presentació “UEAP-
ME, steps into the Future”. La coordinació amb aquest 
organisme es farà mitjançant la delegació permanent 
de la CEA que s’ha establert a Brussel·les.

Entre les fites assolides aquest any a nivell interna-
cional cal fer esment de l’acceptació de la CEA com 
a membre de l’IOE (International Organisation of Em-
ployers). Aquesta associació, que té la seu a Ginebra 
i gairebé 100 anys d’antiguitat (va ser fundada el 
1920), compta amb membres de 140 països i repre-
senta més de 50 milions d’empreses.

Amb la finalitat de començar els treballs de prepara-
ció de la Trobada Empresarial Iberoamericana, que la 
CEA organitzarà en el marc de la Cimera Iberoameri-
cana que tindrà lloc a Andorra el 2020, una delegació 
de l’Entitat va participar al XII Encuentro Empresarial 
Iberoamericano i a la XXIX reunió de Presidentes de 
Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, que 

15.1 amB 
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a Barcelona), així com a la 31a edició del Sopar Anual 
de PIMEC i al lliurament dels Premis Pimes 2018.

La CEA ha participat mitjançant el President en dues 
activitats empresarials que han tingut lloc durant 
l’any a Madrid: la IV Jornada sobre inversión y ne-
gocios en Andorra, organitzada per Crèdit Andorrà, i 
el DES2018-Digital Business World Congress, que va 
tenir lloc al recinte firal d’IFEMA.

També volem esmentar en aquest apartat la presèn-
cia del President de la CEA a la 29a Trobada Empre-
sarial al Pirineu, que sota el títol “Liderant un Creixe-
ment Sostenible”, va tenir lloc a la Seu d’Urgell, així 
com la del Vicepresident a la 11a edició del sopar 
“La nit de l’Empresariat”, organitzat per l’Associació 
d’Empresaris de l’Alt Urgell.

Amb la finalitat d’intercanviar opinions sobre el futur 
Acord d’associació amb la Unió Europea, el President 
ha tingut l’oportunitat, juntament amb representants 
de la CCIS i de l’EFA, d’efectuar dues reunions amb 
l’Ambaixador d’Espanya a Andorra, així com amb 
altres membres de la representació diplomàtica. En 

15.2 amB DeLegaCIONS 
D’aLtreS paÏSOS

altres dues ocasions els representants de la CEA han 
pogut compartir amb l’Ambaixador diferents temes 
d’interès mutu.

L’Ambaixadora de França també ha rebut una dele-
gació de la CEA en dues ocasions. Durant les matei-
xes es van tractar diferents qüestions d’interès per a 
l’empresariat, i en el decurs de la segona es va fer la 
presentació a l’Ambaixadora de la nova Junta Direc-
tiva de la CEA.

La relació de la CEA amb la representació diplomàtica 
dels Estats Units també ha estat important, havent 
participat a una taula rodona amb el Conseller Comer-
cial de l’Ambaixada dels EUA, així com a la celebració 
del 242è aniversari de la Independència dels EUA; 
aquests actes van ser organitzats pel Consolat Gene-
ral dels EUA a Barcelona, lloc on també va tenir lloc 
una reunió entre una delegació de la CEA i la Political 
& Economic Specialist del Consolat General.

Entre les altres trobades realitzades per membres de 
la CEA amb delegacions d’Estats estrangers podem 
esmentar una reunió amb l’Ambaixadora de Costa 
rica i una representant de la Promotora de Comer-
cio Exterior de Costa rica (PrOCOMEr), una trobada 
amb l’Ambaixadora de la república de Burundi a París 
i una reunió amb una delegació d’Indonesia, encapça-
lada pel viceministre d’Afers Exteriors del país.

Tancarem aquesta secció deixant constància de la 
participació de representants de la CEA en diferents 
accions que s’han desenvolupat a la ciutat de Barcelo-
na. Entre aquestes esmentarem la intervenció en una 
taula rodona sobre el futur de l’economia andorrana 
que va tenir lloc a l’Ateneu barcelonès, o l’assistència 
a diversos esdeveniments, com el XII Salon de l’Em-
ploi, organitzat per l’UFE (Unió de francesos residents 
a Espanya), PIMEC i l’Ajuntament de Barcelona; la 6a 
Fira d’Ocupació Francòfona, també organitzada per 
l’UFE; o la 1a Fira de Contractació de l’Ajuntament de 
Barcelona, que es va realitzar amb el suport de Barce-
lona Activa, PIMEC i Fundació PIMEC.

15.3 amB aLtreS 
eNtItatS I 

OrgaNISmeS eStraNgerS
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16 RELACIONS AMB 
ALTRES ENTITATS

Exposem en aquest darrer apartat de la Memòria d’activitats les relacions mantingudes per la 

Confederació Empresarial Andorrana amb entitats amb les quals tenim un tracte particular, pel 

seu objecte, així com les que considerem prou importants i amb un interès suficient com per 

haver d’aparèixer en aquest document i que no han tingut cabuda en altres apartats del mateix.
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Andorrans (Andorran Banking), destacant el treball 
conjunt realitzat en relació amb diferents temes d’in-
terès per a l’empresariat.

L’organització del sopar de gala de lliurament dels 
Premis CEA 2018 va ser el motiu per poder lliurar a 
l’Escola Especialitzada nostra Senyora de Meritxell 
(EEnSM) un xec solidari de 3.100,75 €, import pro-
cedent del 7% de l’import abonat pels participants al 
sopar i dels donatius de la fila zero.

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.

Entre les altres accions de la CEA volem esmentar la 
col·laboració mantinguda amb l’Associació de Bancs 

16.1 amB La CCIS, 
L’eFa I La pIme

16.2 amB aSSOCIaCIONS 
I eNtItatS eCONÒmI-

QueS I prOFeSSIONaLS

16.3 amB aSSOCIaCIONS 
I eNtItatS SOCIaLS 

I eSpOrtIveS



17 PATROCINADORS


