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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
21  de maig  de 2020 Via virtual amb ZOOM
11.00h en primera convocatòria
11.30h en segona convocatòria
Seu de l’ Empresa Familiar Andorrana
C/ Bonaventura Armengol 15, 6è pis
Andorra la Vella 
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ORDRE DEL DIA 

1.. Validació de l’Assemblea: Assistència telemàtica i delegació de vot

2.. Benvinguda del president, Sr. Francesc Mora Sagués

3. Aprovació de l’acta de l’any passat.

4. Presentació de la memòria social de l’any 2019.
.
5  Presentació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019.

6  Presentació de la liquidació pressupostària del 2019.

7. Presentació del programa d’activitats corresponent a l’any 2020..

8. Presentació i aprovació del pressupost  extraordinari de l’any 2020.

9. Informació de les altes i baixes del 2020..

10. Precs i preguntes.



EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

1. Validació de l’Assemblea
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EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

2. Benvinguda del president
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EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea 
del 2019
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EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

4. Memòria social de l’any 2019
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Síntesi de les activitats de l’EFA – Any 2019
PROGRAMACIÓ DE L’ ’ANY

 Jornada empresa familiar: “Presentació de la reforma laboral
aprovada” a càrrec de la Sra. Ana Alós.

 Jornada per a Joves “Blockchain” a càrrec del Sr. Juan Prim.

 Assemblea General de l’EFA i acte commemoratiu del 600
aniversari del Consell de la Terra a càrrec del Notari de les Valls
d’Andorra Sr. Isidre Bartomeu.

 Jornada empresa familiar: “Com fer que et passin coses bones”
a càrrec de la Dra .en Psiquiatria Marian Rojas.

 XXIè Cicle d’Empresa Familiar – “El comerç a Andorra: un sector
que cal revitalitzar” a càrrec del professor Sr. José Luis Nueno i
del Sr. Xavier Fernández Pons.

 Jornada empresa familiar:” el Transhumanisme” a càrrec del Sr.
Albert Cortina.

 Jornada per a Joves: “Film & Family” a càrrec del Sr. Jordi
Tarragona.

 Jornada empresa familiar: “El mapa de riscos de l’empresa
familiar” a càrrec del Sr. Julio Cazorla.

 18è Fòrum de l’EFA “ Empreses familiars: El repte del canvi
climàtic “ amb la Sra Elvira Carles, el Sr. Alfonso Líbano, el Sr.
Carlos Moro i el Sr. Joan i Eloi Planes.

 Trobada amb els mitjans de comunicació. 12

DOSSIERS DE SEGUIMENT

 Reunions de seguiment, coordinació i
suport a l’acord d’associació amb la
Unió Europea

 Relacions internacionals

 Reunions de treball i seguiment sobre
el tema d’infraestructures
aeroportuàries.

 Propostes de reformes per a una
economia més competitiva.

AGENDA D’ACTIVITATS

 Assemblea General del European
Family Businesses a Barcelona i
Assemblea General Extraordinària del
EFB a Madrid.

 III Congrés Iberoamericano CEAPI per
a Presidents i Famílies empresàries a
Madrid.

DOSSIER DE PREMSA



PROGRAMACIÓ DE L’ANY 
2019 DE L’EMPRESA 

FAMILIAR ANDORRANA
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Jornada Empresa Familiar: Balanç de la reforma laboral aprovada
 Acte organitzat en col·laboració amb Andorran Banking on es van explicar les 

novetats introduïdes al sistema de relacions laborals i sindicals del Principat 
d’Andorra. 
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Conferència a càrrec de la Sra. Ana Alòs Ramos, sòcia d’Uría Menéndez i experta en dret del treball, i 
el Sr. José Luis Salido, soci-fundador de SB Abogados i Professor Titular de Dret del Treball de la 
Universitat de Barcelona. 

29 de gener de 2019



1521 de març de 2019

Jornada de joves EFA: ”El poder del futur: el blockchain ”

Conferència a càrrec del Sr. Juan Prim, emprenedor i
fundador de nixi1 (Blockchain – Artificial intelligence –
Travel agency), i e xpert en blockchain.

A la jornada de membres joves
EFA es va tractar, els nous models
de negoci basats en les
plataformes de blockchain, a
través d’un emprenedor en
aquestes tecnologies



1611 d’abril  de 2019

Assemblea General de l’Empresa Familiar Andorrana
Acte commemoratiu del 600 aniversari del Consell de la Terra

L’Assemblea General va comptar amb la presència de l’Excm. Sr.
Joan-Enric Vives.

L’Assemblea General
Ordinària de l’Empresa
Familiar Andorrana es va
dur a terme el passat mes
d’abril i va tenir lloc a
Soldeu.
Tanmateix, es va
commemorar el 600
aniversari del Consell de la
Terra i per aquest motiu, es
va comptar amb
l'assistència del Sr. Isidre
Bartomeu ( Notari de les
Valls d’Andorra).
Prèviament KPMG va
presentar “El baròmetre de
l’empresa familiar”.



1710  de maig de 2019

Jornada empresa familiar: “Com fer que et passin coses bones”

Presentació a càrrec de la Sra. Marian Rojas doctora en psiquiatria i
autora del llibre “Cómo hacer que te pasen cosa s buenas”.

La Doctora en psiquiatria
Marian Rojas va parlar en
referència al seu llibre, de la
importància que té actitud i de
l’impacte que provoca a la salut
física i psicològica

Per això, es va destacar la
importància de la lluita per
treure el millor de nosaltres
mateixos i la necessitat de
conèixer els nostres defectes
per tal d’intentar
“neutralitzar-los”



1821 de juny de 2019

XXIè Cicle d’EFA – “El comerç a Andorra: un sector que
cal revitalitzar”

.

El professor José Luis Nueno , del departament de 
Direcció Comercial del IESE va parlar de com 
valoritzar el comerç  ¡ de les tendències globals .

Després va tenir  lloc una taula rodona sota el 
títol : “ El comerç a l’empresa familiar” a càrrec 
de la Sra. Imma Ribes, la Sra. Rosa Pons, el Sr. 
Jaume Serra i el Sr. Francesc  Pallàs.
Al final El Sr. Xavier Fernández Pons va parlar de 
“L’acord d’associació: el comerç i els avantatges i 
els inconvenients d’una eventual supressió de la 
duana”, 



1924 de setembre de 2019

Jornada empresa familiar: “El Transhumanisme”

Presentació a càrrec del Sr. Albert Cortina

La introducció dels algoritmes
d’intel·ligència artificial en la
nostra cultura obre reptes ètics
en la nostra societat, així com a
la pròpia continuïtat de la vida,
tal com l’hem conegut.
El Sr. Albert Cortina va dir que
el nostre futur avança cap a la
singularitat, i que la revolució
transhumanista pretén
construir una societat en la
qual convisquin éssers
humans, transhumants i
posthumans.



2030 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 2019

III Congrés Empresarial Iberoamericano de CEAPI a Madrid
El Congrés Empresarial Iberoamericà és un dels fòrums empresarials més reconeguts en
l’àmbit llatinoamericà. Durant tres dies, aquest esdeveniment reuneix als principals polítics,
empresaris i experts del panorama espanyol i internacional amb l’objectiu de difondre les
millores en les pràctiques en estratègia corporativa, gestió empresarial i govern familiar.
Sota el títol “Iberoamérica: Disrupción e Innovación”, el congrés va tractar temes com
l’adaptació de les empreses a la quarta revolució industrial, els objectius del desenvolupament
sostenible, la gestió de les empreses familiars i la oportunitat que ofereix la globalització, la
incorporació de la robotització en les companyies o l’ avanç de l’ era digital, entre altres.



2117  d’octubre de 2019

Jornada de joves EFA: ”Film & Family”

Ponència a càrrec de la Sr. Jordi Tarragona,
advocat i empresari.

La ponència va ser a càrrec del Sr.
Jordi Tarragona, advocat,
empresari amb més de 35 anys
d’experiència i coach d’empreses
familiars. Va ser molt dinàmica i
atractiva ja que va lligar escenes
de pel·lícules de cinema amb
casuístiques habituals de
l’empresa familiar: successió,
delegació, convivència família-
empresa, xoc generacional, etc.
que van donar pas a un
interessant debat.



2224 d’octubre  de 2019

Jornada empresa familiar: “El mapa de riscos de l’empresa
familiar

Presentació a càrrec del Sr. Julio Cazorla

El Sr. Julio Cazorla va fer una
exposició de com poder
detectar les problemàtiques de
continuïtat de l’empresa amb el
canvi generacional. Segons
l’expert, les claus perquè les
empreses continuïn són “posar
en marxa unes regles, que
s’estimin i volen estar junts [els
que hi formen part] que això és
molt important i que es
respectin enormement i donin
temps als processos .



El passat mes de novembre va tenir
lloc la 6a Cimera de l’European
Family Business a Madrid, en la
qual es varen discutir els resultats
del Baròmetre EFB, que busca
aclarir els desafiaments que
afronten les empreses familiars a
Europa. També es va parlar entre
altres temes sobre la sostenibilitat
a les empreses familiars i les
oportunitats de les noves
generacions. L’acte va comptar
amb l’assistència de nombroses
personalitats.

2319  de novembre de 2019

6è Summit de l’European Family Business i Assemblea General
del EFB a Madrid



2428  de novembre de 2019

18è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana

L'Empresa Familiar Andorrana va celebrar al Sport Hotel Village el 18è Fòrum, sota el títol “Empreses familiars :
Els reptes del canvi climàtic”, que pretenia analitzar els reptes i oportunitats per a les empreses arran del canvi
climàtic. L’esdeveniment va comptar amb les intervencions de:

- Sra. Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i 
Clima.

- Sr. Alfonso Líbano Daurella, vicepresident de 
Cobega i president de Equatorial Bottling Company.

- Sr. Carlos Moro, president i fundador de Bodegas
Matarromera.

- Sr. Joan Planes i Sr. Eloi Planes, president d’honor i 
president executiu del grup Fluidra.



2511 de desembre  de 2019

Roda de premsa de l’exercici 2019 de l’Empresa
Familiar Andorrana

A la trobada amb els mitjans de comunicació d’enguany es varen tractar els següents punts, entre
d’altres:

 Reflexió sobre l’orientació 
empresarial del país: competitivitat, 
Business Intelligence ,  pro activitat , 
acord d’associació amb la UE, 
necessitat de creació d’un consorci 
d’infraestructures, educació  i 
reforma de la Seguretat Social. 

 Repàs de les magnituds 
macroeconòmiques d’Andorra 
comparades amb altres països 
europeus.

https://cdn01.diariandorra.ad/uploads/imagenes/bajacalidad/2019/12/11/_00efa_083ad789.jpeg?90c75085a4c34cabdeaab4eba35b97a6
https://cdn01.diariandorra.ad/uploads/imagenes/bajacalidad/2019/12/11/_00efa_083ad789.jpeg?90c75085a4c34cabdeaab4eba35b97a6


DOSSIERS DE SEGUIMENT 
DE L’ANY 2019 DE 

L’EMPRESA FAMILIAR 
ANDORRANA

26



 Diferents reunions de la secretaria tècnica de l’EFA amb els directors de la CEA i la CCIS per 
tractar el procés negociador amb la  UE.

 Contractació per part de les tres associacions del Sr. Josep Maria Pla  per l’elaboració d’un 
document de posició comuna de les tres associacions..

 Reunions amb el Govern d’Andorra per anar comentant els punts del document de consens : 
reunió amb el M.I. Ministre Jordi Gallardo el 16 de setembre de 2019 i reunió amb el M.I. Cap de 
Govern i Ministres el 4 de novembre de 2019.

 Assistència a la reunió a Govern amb motiu de la visita d'una Delegació del a UE (l'Excm. Sr. 
Didier Lenoir, nou Ambaixador de la Unió Europea al Principat d'Andorra, la Sra. Clara Ganslandt, 
cap de Divisió Europa Occidental, a la Direcció Europa i Àsia Central, del Secretariat General 
Adjunt pels Afers polítics del SEAE i nova negociadora adjunta (que substitueix el Sr. Claude 
Martens) i el Sr. Peter Naggy, desk-officer encarregat de les relacions bilaterals amb Andorra, 
Mònaco i San Marino a la Divisió Europa Occidental de la Direcció Europa i Àsia Central del dia 7 
de novembre de 2019.

 Assistència a totes les reunions  de comunicació per part del M.I. Govern amb els agents 
econòmics i socials. 27

Dossier de seguiment: Unió Europea 

Dels treballs de seguiment continu en el procés de negociació d’un possible acord
d’associació amb la Unió Europea amb els experts comunitaris contractats, amb la
CCIS, amb la CEA, amb el Ministeri d’Afers Exteriors i amb les convocatòries del M.I.
Govern d’Andorra i els seus experts:
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Del seguiment i coordinació de relacions internacionals:

 Reunió a Brussel·les amb l’ambaixadora d’Andorra, la Sra. Esther Rabassa, el dia 18 de març de
2019.

 Assistència a Brussel·les a la reunió a la Comissió Europea organitzada pel European Family
Business, el dia 19 de març de 2019 amb els comissaris Sr. Günther Öttinger, la Sra..Elzbieta
Bienkowska i el vicepresident Sr. Jyrki Katainen.

 Assistència a l’assemblea general ordinària de l’European Family Business a Barcelona, el dia 30
de maig de 2019.

 Assistència a la trobada del Family Business Network a Barcelona, el dia 30 de maig de 2019,
convidats pel president sortint del EFB, Sr. Alfonso Líbano Daurella.

 Atendre als requeriments que suposa la pertinença al EFB.

 Assistència al Congrés CEAPI a Madrid, del 30 de setembre al 3 d’octubre de 2019.

 Assistència al 6th Summit del EFB a Madrid, els dies 19 i 20 de novembre de 2019

Dossier de seguiment: relacions internacionals
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 Reunions de treball i seguiment sobre aquest dossier.

Dossier de seguiment: Infraestructures aeroportuàries

Dossier de seguiment: Propostes per a una economia més 
competitiva
 Reunions amb els candidats a les eleccions i partits polítics:

* El 26 de març amb el Sr. C. Naudi i J. Bartomeu de SDP.

* El 27 de març amb el Sr, J. Pintat de Lliberals d’Andorra.

* El 2 d’abril amb el Sr. Pere López del PS.

* El 4 d’abril amb el Sr. X. Espot de Demòcrates per Andorra .

on es van tractar els temes següents: el marc institucional, la fiscalitat, la competitivitat, la
transparència, la negociació amb la UE , els sectors del comerç .turisme i esports d’hivern, la Seguretat
Social, les infraestructures, l’educació, els projectes estratègics, la híperregulació , la transformació
digital de les Administracions, la llei mercantil de e-Business, la política de l'habitatge i les
externalitzacions de determinats sectors públics.

 Reunió amb el M.I. Cap de Govern el 4 de Novembre de 2019 per presentar un document de
criteris d’orientació política: la millora de la competitivitat, la creació d’un consorci
d’infraestructures, la inversió estrangera, la fiscalitat i la reforma de la Seguretat social.



EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

5. Presentació dels Comptes 
Anuals de l’exercici 2019
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EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

6. Presentació de la liquidació 
pressupostària del 2019
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EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

7. Programa d’activitats 2020
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 GENER
Dijous 16: “Jornada de l’Empresa Familiar: sobre la Llei de reproducció assistida” a càrrec del
Sr. Josep Argemí.

 FEBRER
Dimecres 19: Assemblea CEAPI a Madrid.
Divendres 28: “Jornada de l’Empresa Familiar: “Com el capital privat pot contribuir a la
transició energètica.”. A càrrec de la M.I. Ministra Sra. Silvia Calvó, del Sr. Marc Rossell i del Sr
Albert Moles (FEDA).

 MARÇ
Dimarts 10: Jornada social d’esquí a Grandvalira.
Divendres 13: Jornada membres Joves EFA “Govern eficient de les empreses familiars: gestió
eficient de les dades “a càrrec del Sr Eric Baldellou, Head of Data Governance de Privalia.
.

 ABRIL
Tant la JD com la Secretaria Tècnica han treballat efectuant un seguiment de l’estat d’alarma
dels Decrets i de les Lleis Òmnibus , posant-nos a la disposició del M.I. Govern d’Andorra.

 MAIG
Dijous 21: 19ª Assemblea de l’EFA realitzada de forma virtual via ZOOM.
Elaboració d’un programa de propostes destinat a mitigar la caiguda del PIB i a revitalitzar
l’economia.

36

Programació 2020



 JUNY
Divendres 19: XXIIè Cicle de l’EFA “ Valoració de l’impacte de la COVID-19 en l’economia
andorrana i europea: perspectives ” a càrrec del Sr. Marcos Urarte, de la Sra. Marie Hélène
Caillol (LEAP).
Webinar o presencial segons la normativa de desconfinament.

 JULIOL
A definir: Jornada sobre l’aeroport de la Seu d’Urgell
Webinar o presencial segons la normativa de desconfinament

 SETEMBRE/OCTUBRE
A definir: Jornada de l’Empresa Familiar: “L’educació que ve “, a càrrec del Sr. Mas Colell
A definir: :“ Science Data: i desplegament del 5G” a càrrec del Sr. Jordi Nadal
A definir: Jornada membres joves EFA

. Webinar o presencial segons la normativa de desconfinament.

 NOVEMBRE
Dilluns 23: 19è Fòrum EFA – Vincular els continguts del 19è Fòrum amb temes d’interès per les
empreses familiars Iberoamericanes que tindrà lloc els dies 25 i 26 de Novembre a Andorra.
Programació condicionada a la celebració de la Cimera .

 DESEMBRE
Reflexió dels empresaris familiars sobre la reactivació de l’economia andorrana.
Debat sobre les finances del sector públic al Principat d’Andorra .( Taula rodona).

Comentari: La Junta Directiva es reserva el dret d’incorporar o suprimir en la programació altres actes
d’acord amb la excepcionalitat del moment que estem vivint. 37

Programació 2020
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 Seguiment i cooperació amb Govern amb una proposta de mesures per a la mitigació de la caiguda del
PIB i la reactivació de l’economia andorrana davant la crisi de la COVID-19.

 Treballar per que les necessitats financeres immediates i a mig termini del Govern d’Andorra no es
tradueixin en un augment de la pressió fiscal estructural.

 Seguiment d’una infraestructura aèria per a Andorra i projecte heliport.

 Treballar amb un índex de competitivitat amb el que pugui participar Andorra ( referències IMD, Fòrum
de Davos,....)

 Seguiment i orientació en la negociació d’un nou acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.

 Participació en els Fòrums internacionals: EFB, CEAPI, FBN, IEF, ASCEF.

Dossiers de seguiment 2020/2021



EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

8. Pressupost extraordinari 2020

39



Pressupost extraordinari exercici 2020

40

Ingressos d’explotació 309.566,00
Import net de la xifra de negocis 207.566,00
Altres ingressos d’explotació 102.000,00

Ingressos extraordinaris COVID-19 130.000,00
Aportacions extraordinàries socis 109.000,00
Aplicació romanent 2019 21.000,00

TOTAL INGRESSOS 439.566,00

Despeses de funcionament 309.566,00
Secretaria Tècnica 75.076,80
Comunicació i materials 6.500,00
Conferències i programació anual 112.300,00

Fòrum 36.000,00
Cicle 18.000,00
Assemblea General 500,00
FBN 12.000,00
EFB 5.000,00
Institut d'Empresa Familiar 1.800,00
CEAPI 7.000,00
Altres conferències 32.000,00

Regals i relacions públiques 1.600,00
Patrocinis i col·laboracions 33.480,00
Estudis, treballs i assessoraments 55.377,92
Ajudes monetàries a altres entitats 1.431,28
Relacions internacionals 22.600,00
Serveis bancaris 1.200,00

Adquisició material sanitari COVID-19 130.000,00
TOTAL DESPESES 439.566,00

RESULTAT 0,00



EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

9. Altes i baixes 2020

41
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Membres a data 31/12/2018 64

Altes +8
Fontargent
Olivé Capital
Suïssa
Galeno Grup
Regitours SL
Augé Grup
Grup Quars
Cadopat

Baixes -3
Auxini
Levante Capital
Vinyes

Membres a data 31/12/2019 69



EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

Annexes:
** Document CEA,CCIS,EFA Acord UE
** Document del EFB sobre la COVID-19 
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Document: El empresariat andorrà davant l’acord d’Associació amb 
la UE Condicions mínimes per a un acord 

Aquest document es va presentar al Govern el passat 3 de febrer de 2020 i es va enviar còpia 
d’aquest a tots els membres de l’Empresa Familiar Andorrana el 4 de febrer de 2020



45

Com a membres de l’European Family Businesess (EFB), des de la declaració de la situació d’emergència sanitària i
l’aplicació generalitzada de mesures excepcionals a la majoria de països europeus, estem assistint a reunions setmanals
amb la resta de països membres de l’associació amb l’objectiu d’aportar solucions i polítiques que minimitzin l’impacte
sofert per la societat, l’economia i el teixit empresarial.

El passat 3 d’abril es va fer lliurament a la Comissió Europea d’un primer manifest amb mesures immediates per donar
suport a les empreses en la fase inicial de la crisi. Actualment, estem treballant en un segon manifest que incorporarà
estratègies de recuperació i sortida de la crisi. Les àrees de treball són les següents:

•Coordinació entre els diferents països membres comandats per la Comissió Europea, qui haurà de proposar un full de
ruta.

•Facilitar un retorn segur de la llibertat de circulació de mercaderies, serveis i treballadors. És necessari el suport de la UE
en la compra de material

•Establir un estàndard comú pels tests i proves de la COVID-19.

•Impulsar i facilitar la inversió (principalment privada).

•Reformar i modernitzar de manera sostenible la nostra societat europea, inclòs el funcionament de les nostres
empreses

•La innovació és clau per impulsar les nostres economies.

•Incorporar els objectius principals del “Green Deal”: ara és el moment de promoure el canvi sostenible.

•L’increment de la despesa pública no pot significar una pujada generalitzada d’impostos per les empreses

Dossier de seguiment: EFB Covid-19



EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA 

10. Precs i preguntes
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