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Benvolgut accionista

Ens trobem en un dels moments més complexos de la dilata-
da història de Caldea. La pandèmia causada per la COVID-19 
s’està perllongant molt més de l’esperat i els seus efectes 
sobre el sector del turisme estan resultant devastadors.

Resulta difícil transmetre un missatge optimista enmig 
d’aquesta conjuntura, però no tinc cap dubte que la nostra 
companyia superarà aquesta crisi i ressorgirà, amb tant o 
més èxit que en temps passats.

Els anys anteriors a la pandèmia van ser molt fructífers i 
l’empresa va generar un important excedent de caixa. Aques-
ta circumstància va ser aprofitada per part del Consell d’Ad-
ministració que, motivat per gestionar aquest èxit de forma 
prudent, va distribuir els fruits del negoci entre el finança-
ment d’inversions destinades a revitalitzar l’oferta, el repar-
timent de dividends per als accionistes, la cancel·lació de tot 
el deute financer de l’empresa i la conservació d’un bon nivell 
de tresoreria. 

Aquesta prudència en la gestió empresarial va preparar Cal-
dea per afrontar amb una posició sòlida un difícil context que, 
en temps anteriors a la pandèmia, ningú podria haver imagi-
nat. De fet, en data de la redacció d’aquesta memòria, l’em-

presa ha suportat més d’un any de limitacions d’aforament i 
d’interrupcions intermitents que afecten l’obertura de totes 
les seves unitats productives.

Tanmateix, l’avançament de la vacunació en els estats veïns, i 
també en el nostre Principat, ha de possibilitar una recupera-
ció de l’activitat turística el segon semestre del 2021 que s’ha 
d’estendre durant l’any 2022.

Caldea està preparant un pla d’acció immediata, que s’explica 
al llarg de la present memòria, per aprofitar aquest previsible 
corrent favorable i recuperar, com més aviat millor, la seva 
exitosa trajectòria dels darrers anys.

I dirigint la mirada al futur a mitjà termini, amb la posada en 
marxa del nou Caldea Hotel a partir del 2023, les vendes de 
la companyia creixeran fins a superar els 20 milions d’euros 
de facturació, millorant significativament la seva rendibilitat.

Després dels seus més de 25 anys de vida, Caldea, més que 
mai, continua sent un projecte amb un futur prometedor.

Gràcies per la confiança en aquests temps tan difícils per a 
tots.

Miguel Pedregal Pardo 
Director General Caldea
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A. L’evolució del negoci els 
anys anteriors a la pandèmia

Els darrers cinc anys, Caldea portava una exitosa trajectòria 
de creixement constant dels principals indicadors de negoci. 
Són molts els elements que expliquen aquesta tendència po-
sitiva, dels quals destaquem: 

• La consolidació de la inversió realitzada a Inúu, l’spa adults 
only de Caldea, que havia assolit un ritme de freqüentació 
de més de 50.000 clients anuals, amb un bon nivell de ti-
quet mitjà. 

• Una tendència positiva de la freqüentació del Termolúdic 
que, malgrat els seus 27 anys de funcionament, corrobora 
la plena vigència del seu atractiu comercial. 

• Una tendència a l’alça en el nombre de viatgers que visiten 
Andorra. 

• L’impressionant desenvolupament del Club Caldea de so-
cis residents al país, que va duplicar el nombre d’abonats 
en pocs anys i també una tendència a l’alça en el nombre 
de viatgers que visiten Andorra.

Aquests resultats i el context turístic favorable, es van veure 
reflectits en les principals magnituds econòmiques de l’em-
presa:

• Nombre de visitants a l’spa. El principal factor determi-
nant dels ingressos de Caldea ve marcat pel nivell de fre-
qüentació dels seus spas. El nombre d’entrades venudes 
anualment ha estat creixent, passant de 350.000 el 2015 
a una velocitat de creuer mantinguda durant els exercicis 
2017, 2018 i 2019 de més de 400.000 entrades anuals. En 
el cas del Termolúdic, la incorporació d’espectacles en viu 
durant les temporades altes ha suposat un important es-
tímul de la freqüentació. En el cas d’Inúu, la reorientació 
de l’estratègia de comunicació ha estat clau per donar a 
conèixer als nostres clients aquesta nova instal·lació.

Nombre de visitants a Caldea
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• Nombre de socis del Club Caldea. El Club està cobrant 
cada cop més protagonisme. El creixement ha estat molt 
significatiu, i ha assolit el lideratge del segment de clubs 
esportius i de wellness d’Andorra. El volum de socis s’ha 
duplicat gràcies a l’ampliació de la quantitat i la tipologia 
de les classes col·lectives, i a la posada en servei de noves 
inversions tals com les pistes de pàdel, la piscina de 
natació, els estudis d’entrenaments personal i de pilates 
i els nous vestuaris exclusius per a socis.

• Facturació. El bon desenvolupament de la freqüentació 
dels spas i del nombre de socis del Club, ha possibilitat 
un important creixement dels ingressos que, el 2019, van 
apropar-se als 16 milions d’euros.

Nombre de socis del Club Caldea
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• Resultat. Aquesta etapa expansiva del negoci turístic, així 
com l’orientat al mercat de residents, va possibilitar que 
Caldea tornés a un benefici creixent en els tres anys previs 
a la pandèmia. En el termini de quatre anys, l’evolució 
del negoci va possibilitar passar d’un resultat deficitari 
a obtenir un benefici que va créixer fins a superar els 
650.000 € el 2019.

• Flux de caixa. En analitzar el compte de pèrdues i guanys 
de Caldea, és important destacar que les amortitzacions 
suposen un volum molt important —més de tres milions 
d’euros anuals— per la qual cosa el flux de caixa que 
produeix el negoci és molt superior al resultat net. 
L’excedent de caixa que va generar Caldea durant aquests 
anys es va gestionar de forma prudent. Per una banda, 
es va cancel·lar de forma anticipada el finançament que 
s’havia contractat per fer front la inversió d’Inúu, deixant 
completament lliure de deute a l’empresa. Igualment, 
es van repartir 2 MM€ en dividends repartits entre el 
2017, 2018 i 2019. I, per altra banda, es van finançar 
noves inversions orientades a preservar el patrimoni 
arquitectònic de Caldea i es van crear nous productes i 
serveis pels nostres clients —piscina panoràmica sobre el 
riu Valira, Likids i ampliació del Club de socis—.

Resultat Caldea (milers d’euros)
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• Gestió de l’excedent de caixa de Caldea
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B. COVID-19: la crisi més 
important en la història 
recent de la indústria 
turística
La temporada d’hivern 2019-2020 portava el camí de conver-
tir-se en una temporada de rècord, tant per a Caldea com per 
la resta del sector turístic del país, però els primers dies del 
mes de març apareix la pandèmia causada per la COVID-19. 

Les autoritats sanitàries del món, alarmades per l’alta trans-
missibilitat del virus i per la seva perillositat, ordenen un con-
finament domiciliari massiu de tota la població, amb la con-
següent interrupció total de l’activitat turística internacional.

A partir d’aquest moment, i fins a la data de la redacció 
d’aquesta memòria, s’han anat succeint de forma intermitent 
diferents mesures de prevenció contra el virus, tals com con-
finaments de diferents poblacions, limitació de la possibilitat 
de viatjar, reducció d’aforaments d’espais públics i l’ús obli-
gatori de les mascaretes de protecció.

En aquest context tan complex, la prioritat per a Caldea ha 
estat la de preservar la salut dels seus clients i treballadors, 
així com la reputació de la marca i de la mateixa empresa.

Amb l’objectiu d’adaptar-nos a les circumstàncies en les di-
ferents fases de la pandèmia, hem hagut d’interrompre les 
operacions durant llargs períodes de temps i, quan hem po-
gut reiniciar l’activitat, ha estat sempre amb l’acompliment 
estricte de les indicacions de les autoritats sanitàries.

En els següents quadres resum, es pot apreciar l’activitat 
normalitzada, Activitat subjecta a limitacions o inactivitat to-
tal de les diferents unitats productives al llarg de l’any 2020:
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2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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TRACTAMENTS

RESTAURACIÓ

BOTIGA

CLUB

OBERT

TANCAT

OBERT AMB RESTRICCIONS 



Els diferents períodes d’inactivitat i la limitació de l’afora-
ment dels centres termals, i del Club de socis, ha provocat 
una dramàtica pèrdua d’ingressos —respecte del 2019—. El 
descens de vendes ha estat de -7 MM€ / -40%.

Facturació total Caldea (milers d’euros)
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PÈRDUES I GUANYS CALDEA 2019 2020 dif. dif. %

Facturació 16.519.305 9.394.012 -7.125.293 -43,1%

Despeses directes 1.708.586 1.043.564 -665.022 -38,9%

Subministres 2.290.507 1.420.552 -869.955 -38,0%

Despeses personal 4.507.891 3.256.725 -1.251.166 -27,8%

Serveis exteriors 2.897.761 2.271.075 -626.686 -21,6%

Publicitat 1.043.537 741.094 -302.442 -29,0%

Altres 3.420.288 2.991.368 -428.920 -12,5%

Resultat operatiu 650.736 -2.330.366 -2.981.102 -458,1%

PAX 400.808 206.203 -194.605 -48,6%

Davant l’alarmant pèrdua de facturació, s’aplica una resposta 
immediata orientada a mitigar els efectes de la crisi consis-
tent en interrompre el pla d’inversions previst, aplicar el re-
curs de l’ERTO per a tot el personal de l’empresa, interrompre 
les compres de mercaderies i paralitzar el pla de publicitat.

Aquestes mides de contenció dels efectes de la pandèmia en 
el compte d’explotació de Caldea han reduït de forma consi-
derable les despeses operatives i han minorat l’impacte en el 
resultat net.



Tanmateix, la caiguda de vendes ha estat tan acusada que, la-
mentablement, Caldea ha trencat la seva tendència de resul-
tat positiu i ha tingut una pèrdua de -2,3 MM€ durant l’exercici 
2020.

-2,950 MM€
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1.000

500

0

-500

-1.000

-1.500

-2.000

-2.500
2017

245

2018

434

2019

651

2020

-2.330



21

MEMÒRIA ANUAL 2020





23

MEMÒRIA ANUAL 2020

C. Pla per a la recuperació 
accelerada de Caldea

MEMÒRIA ANUAL 2020



C. Pla per a la recuperació 
accelerada de Caldea

Com hem comentat en la presentació d’aquesta memòria, 
la crisi pandèmica s’està estenent en el temps més enllà de 
l’esperat. Hem patit quatre onades de contagis des del març 
del 2020, fins al moment actual, el maig del 2021. Aquests 
repunts de la malaltia han ocasionat diverses interrupcions 
de mobilitat turística que han impedit el desplegament total 
de l’activitat de Caldea i han restat la gairebé totalitat dels 
ingressos derivats de la venda d’entrades i serveis comple-
mentaris durant tot el primer semestre de l’any 2021. 

Totes les previsions apunten al fet que, gràcies als processos 
de vacunació massiva a Europa, la malaltia anirà remetent 
i, durant el segon semestre del 2021, s’aniran relaxant pro-
gressivament les mides restrictives, la qual cosa suposarà la 
recuperació d’una activitat cada cop més normalitzada.

En el quadre adjunt podem apreciar la previsió de la recupe-
ració de l’activitat de Caldea durant el 2021. Recentment s’ha 
restablert la mobilitat territorial, i l’obertura de la totalitat 
dels spas i els serveis complementaris de Caldea, es preveu 
d’aquí a poques setmanes. Tanmateix, és molt probable que 
almenys durant tota la tardor del 2021 es mantinguin restric-
cions tals com l’ús de la mascareta en espais reduïts així com 
la limitació d’aforaments.
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2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TERMOLÚDIC

INÚU

ORÍGENS

LIKIDS

TRACTAMENTS

RESTAURACIÓ

BOTIGA

CLUB

OBERT “SENSE RESTRICCIONS” (previsiblement)

TANCAT

OBERT AMB RESTRICCIONS 



La recuperació de la normalitat social inclou, com no podria 
ser d’altra manera, la tornada a l’activitat turística aquest 
estiu. Aquesta obertura del turisme suposa una important 
oportunitat per a Andorra com a destí turístic per dos motius 
fonamentals: en primer lloc, els durs confinaments domicilia-
ris i la impossibilitat de viatjar han castigat durament a tota 
la societat europea, i les vacances d’estiu 2021 suposaran 
una vàlvula d’escapament per a moltes persones que per fi 
podran gaudir de viatges i activitats d’oci. A més d’aquestes 
“ganes de viatjar i gaudir”, es produeix un altre element a te-
nir en consideració, i és que, encara és aviat per optar per 
destins exòtics de llarg recorregut, atès que la solució de la 
pandèmia està més avançada en els països occidentals, un fet 
que afavoreix els destins segurs i de proximitat com Andorra.

En previsió d’aquesta millora imminent del context, és fona-
mental preparar una estratègia guanyadora que possibiliti 
una recuperació accelerada del nivell d’ingressos habitual de 
Caldea.

Aquest pla de recuperació accelerada, que està en procés 
d’implantació imminent, inclou una bateria de mesures orien-
tades tant a l’estímul del negoci turístic com al negoci del Club 
Caldea, dirigit al mercat local, utilitzant fórmules ja assajades 
amb anterioritat d’eficàcia contrastada i aplicant recursos li-
mitats en consideració amb la situació actual de l’empresa.
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C.1. Pla de recuperació 
accelerada del negoci turístic

Caldea prepara un estiu 2021 molt especial, ple de xous en 
viu, animacions i activitats d’oci i benestar!

Les enquestes de satisfacció indiquen que els xous de ball, 
música i acrobàcies en viu són molt apreciats pels nostres 
clients. S’estan planificant diferents actuacions que es desen-
voluparan tant al Termolúdic com a Inúu en diferents horaris.

A les nits, aprofitant el marc incomparable de les zones ex-
teriors dels spas, Caldea invitarà als seus clients a gaudir 
d’originals còctels preparats per cambrers especialitzats en 
cocteleria acrobàtica. Un dj animarà aquesta acció amb una 
programació de música chill out.

També durem a terme diferents tallers d’oci i benestar inclo-
sos en el preu de l’entrada, tals com sessions de mindfulness, 
relaxació amb música de bols tibetans i rituals de preparació 
de tes.

Per donar a conèixer aquesta intensa programació d’esde-
veniments, hem reservat un pressupost per a la realització 
d’una atractiva campanya publicitària que es desplegarà en 
els mercats de proximitat a partir del mes de juny.
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C.2. Pla recuperació 
accelerada del negoci 
orientat al mercat resident

El Club Caldea ha mantingut l’activitat des del juny del 2020, 
però s’ha produït un important descens en el nombre d’as-
sociats, que s’explica per tres raons fonamentals: la por al 
contagi per part dels usuaris, la incomoditat que suposen al-
gunes de les mesures de prevenció —ús de la mascareta i la 
limitació de participants en les classes col·lectives—, a més 
de la reducció dels ingressos de moltes persones amb dificul-
tats econòmiques durant la pandèmia.

El Club s’està preparant per realitzar una intensa recuperació 
de socis a partir del mes de setembre del 2021. El principal 
atractiu per a la captació de nous clients serà la reambienta-

ció de la sala de fitness i la renovació d’equipaments amb les 
màquines més innovadores del mercat. Paral·lelament, posa-
rem a disposició dels socis una app per al monitoratge dels 
seus programes d’entrenament, la reserva de classes i altres 
serveis. El setembre programarem una campanya de publici-
tat d’àmbit nacional per accelerar l’ingrés d’antics socis que 
es van donar de baixa i de nous associats.
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Aquest pla d’actuació produirà un augment progressiu dels 
ingressos de l’empresa que a poc a poc s’aproparà al nivell 
anterior a la pandèmia.

Comparativa facturació 2019 i pressupost facturació 2021 (mensual).
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Vendes Caldea (milers d’euros)
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El 2022, és d’esperar una recuperació pràcticament total tant 
dels ingressos com del benefici de l’empresa.
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D. El nou Caldea Hotel, 2023

Caldea ha presentat un projecte transformador per a la his-
tòria de la companyia: la construcció d’un hotel a la icònica 
torre de cristall, l’edifici més emblemàtic d’Andorra del qual 
se’n preveu la seva inauguració el 2023. L’hotel esdevindrà la 
peça clau que convertirà Caldea en un veritable resort amb 

l’spa més gran del sud d’Europa, tractaments innovadors, dos 
restaurants i unes àmplies instal·lacions esportives. S’esti-
ma que, gràcies a la incorporació de l’hotel, la facturació de 
la companyia podria arribar als 20 milions d’euros en el seu 
segon any d’activitat (2025).
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L’hotel, eminentment orientat als adults, estarà ideat per ofe-
rir una experiència wellness i lúdica, amb programes de ‘re-
treat’ de tres a cinc dies de durada. El resort hoteler ocuparà 
la torre i un bloc situat al centre de l’edifici, en total prop de 
3.000 m2, i s’hi podrà accedir des de l’exterior, pel passatge 
del riu. En total, tindrà unes 45 habitacions, de les quals tres 
suites de luxe. Totes elles disposaran d’aigua termal, prota-
gonista en dutxes i banyeres imponents, que conviuran de 
manera integrada amb la tecnologia i els elements de domò-
tica. El nou hotel s’ha concebut tenint en compte l’eficiència 
energètica, en una aposta per la sostenibilitat mediambiental.

El nou projecte de negoci de Caldea s’integra dins del pla es-
tratègic 2020-2025, que es va començar a gestar l’any 2018 i 
ha estat validat per la consultora externa Cushman, especia-
litzada en hoteleria. 

Amb la incorporació de l’hotel, l’spa termal mantindrà el ferm 
compromís de seguir col·laborant i comercialitzant la seva 
oferta conjuntament amb els hotels de la parròquia i de la 
resta d’Andorra.

Aquest projecte resulta d’un alt interès per a Caldea atès que, 
amb la possibilitat d’oferir allotjament als seus clients, una 
demanda que tots els visitants ens han traslladat de forma 
insistent, podrem conformar una proposta d’oci i benestar 
que contribuirà a desestacionalitzar el negoci i a augmentar 
les vendes durant les temporades mitjanes i baixes de l’any. 
Serà en definitiva una nova activitat que combina a la perfec-
ció amb l’oferta ja existent i que produirà interessants siner-
gies d’estalvi de costos operatius.

20 MM€
Facturació
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ANNEX
ECONÒMIC



COMPTE DE PÈRDUES 
I GUANYS 2018 - 2020
SEMTEE, S.A. (EN EUROS)
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2018 2019 2020

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

Import net de la xifra de negocis 14.885.914 15.636.077 8.898.204

Altres ingressos d’explotació 136.387 165.532 193.076

Total ingressos d'explotació 15.022.301 15.801.609 9.091.280

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials -1.417.208 -1.580.408 -1.031.380

Despeses de personal -4.354.034 -4.507.891 -3.320.078

Amortització de l’immobilitzat tangible i intangible -3.094.590 -3.218.901 -3.157.486

Deteriorament del circulant 30.719 61.452 46.024

Altres despeses d’explotació -5.733.636 -5.871.680 -4.265.567

Total despesa d’explotació -14.568.749 -15.117.428 -11.728.487

Resultat de l’explotació 453.552 684.181 -2.637.207

INGRESSOS FINANCERS I DESPESES FINANCERES

Ingressos financers 0 0 23.586

Despeses financeres -18.980 -11.548 0

Resultat financer -18.980 -11.548 23.586

ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS

Altres ingressos no recurrents 19.538 13.441 307.875

Altres despeses no recurrents -20.192 -35.339 -24.620

Total altres ingressos i despeses no recurrents -654 -21.898 283.255

Resultat abans d’impostos 433.918 650.735 -2.330.366

Impost de societats 0 0 0

RESULTAT DE L’EXERCICI 433.918 650.735 -2.330.366

FLUX DE CAIXA 3.497.789 3.808.184 781.096



PRESSUPOST
PER A L’EXERCICI
2021
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PRESSUPOST
2018 2019 2020 2021

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

Import net de la xifra de negocis 14.885.914 15.636.077 8.898.204 9.810.000

Altres ingressos d’explotació 136.387 165.532 193.076 190.000

Total ingressos d'explotació 15.022.301 15.801.609 9.091.280 10.000.000

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials -1.417.208 -1.580.408 -1.031.380 -1.165.665

Despeses de personal -4.354.034 -4.507.891 -3.320.078 -3.436.881

Amortització de l’immobilitzat tangible i intangible -3.094.590 -3.218.901 -3.157.486 -3.117.854

Deteriorament del circulant 30.719 61.452 46.024 -25.000

Altres despeses d’explotació -5.733.636 -5.871.680 -4.265.567 -4.992.100

Total despesa d’explotació -14.568.749 -15.117.428 -11.728.487 -12.737.500

Resultat de l’explotació 453.552 684.181 -2.637.207 -2.735.500

INGRESSOS FINANCERS I DESPESES FINANCERES

Ingressos financers 0 0 23.586 0

Despeses financeres -18.980 -11.548 0 -149.000

Resultat financer -18.980 -11.548 23.586 -149.000

ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS

Altres ingressos no recurrents 19.538 13.441 307.875 14.500

Altres despeses no recurrents -20.192 -35.339 -24.620 -48.000

Total altres ingressos i despeses no recurrents -654 -21.898 283.255 -33.500

Resultat de l’exercici 433.918 650.735 -2.330.366 -2.920.000

Impost de societats 0 0 0 0

RESULTAT NET 433.918 650.735 -2.330.366 -2.920.000

FLUX DE CAIXA 3.497.789 3.808.184 781.096 222.854



BALANÇ DE SITUACIÓ
2018 - 2020
DE SEMTEE, S.A. (EN EUROS)
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ACTIU 2018 2019 2020

ACTIUS NO CORRENTS

Immobilitzat intangible 12.801.955 24.737.365 24.134.765

Immobilitzat tangible 29.072.304 28.658.833 27.288.661

Immobilitzat financer 24.783 24.783 24.583

Total actius no corrents 41.899.042 53.420.981 51.448.009

ACTIUS CORRENTS

Existències 470.095 547.394 614.254

Crèdits i comptes per cobrar a curt termini 622.699 678.556 188.161

Inversions financeres a curt termini 0 0 0

Tresoreria 3.231.193 3.597.545 1.068.209

Ajustaments per periodificació 22.757 37.412 22.678

Total actius corrents 4.346.744 4.860.907 1.893.302

TOTAL ACTIU 46.245.786 58.281.888 53.341.311

PASSIU 2018 2019 2020

PATRIMONI NET

Capital 29.403.324 29.403.324 29.403.324

Prima d’emissió 2.187.984 2.187.984 2.187.984

Reserves 10.395.726 10.095.785 10.746.520

Resultat de l’exercici 433.918 650.735 -2.330.366

Total patrimoni net 42.420.952 42.337.828 40.007.462

PASSIUS NO CORRENTS

Provisions a llarg termini 0 0 0

Deutes a llarg termini 833.266 11.865.033 11.813.269

Subvencions 88.789 76.193 63.597

Total passius no corrents 922.055 11.941.226 11.876.866

PASSIUS CORRENTS

Provisions a curt termini 0 0 0

Deutes a curt termini 987.670 362.862 219.801

Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.915.109 3.639.972 1.237.182

Total passius corrents 2.902.779 4.002.834 1.456.983

TOTAL PASSIU 46.245.786 58.281.888 53.341.311
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ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINÀRIA

DE SEMTEE, S.A. 
DEL 29 DE JUNY DEL 2020



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
DE SEMTEE, S.A. DEL 29 DE JUNY DEL 2020

Escaldes-Engordany, el dia 29 de juny del 2020

El dia de la data, a les 20:30 h, té lloc a Caldea, en primera 
convocatòria, la reunió de la Junta General Ordinària de SEM-
TEE S.A., degudament convocada, amb l’ordre del dia que es 
reprodueix literalment a continuació:

1.- Aprovació del redactat de l’acta de l’Assemblea General 
Ordinària del 25 de juny del 2019.
2.- Ratificació dels membres del Consell d’Administració re-
presentants de les categories A i B.
3.- Estudi i aprovació, si escau, de l’informe d’activitats i de 
gestió del Consell d’Administració durant l’exercici 2019 i pro-
jecte de pressupost per a l’exercici 2020 (amb les afectacions 
causades per la situació d’emergència sanitària causada per 
la pandèmia del SARS-CoV-2).
4.- Estudi dels comptes i del balanç de l’exercici 2019 i apro-
vació, si escau.
5.- Proposta d’afectació del resultat de l’exercici 2019 i apro-
vació, si escau.
6.- Modificació de l’article 4 dels estatuts, “durada de la so-
cietat” que passa a ser indefinida atenent a l’activació de les 
pròrrogues dels contractes amb el Comú d’Escaldes-Engor-
dany fins a l’any 2062.
7.- Designació dels auditors pels dos propers exercicis.
8.- Torn obert de paraules.
Assisteixen a la reunió 42 accionistes que s’han ressenyat 
en el full de presència que s’annexa a aquesta acta, en què 
consta el seu corresponent percentatge de participació en el 
capital social d’acord amb el certificat emès pel vicesecretari 
de la societat.

A l’efecte de quòrum, es fa constar que, d’acord amb el full 
de presència i el certificat referits, el 63,75% del capital so-
cial de la societat assisteix a la reunió, present o representat, 
d’acord amb el detall següent:

- 12.231 accions de la Classe A 
que representen el 25% del capital social.
- 18.960 accions de la Classe C 
que representen el 38,75% del capital social.

També assisteixen a la reunió, ultra el Consell d’Administra-
ció:

El Sr. Miguel PEDREGAL PARDO (director general)
El Sr. Xavier SABOYA LAGRANGE (director financer)
El Sr. Llorenç BALLESTER ECHENIQUE (assessor jurídic 
i vicesecretari no membre del Consell d’Administració)

D’acord amb el que disposa l’article 23 dels estatuts socials, 
la mesa queda constituïda sota la presidència de la Sra. Rosa 
GILI CASALS, presidenta del Consell d’Administració, i fa de 
secretari el Sr. Llorenç BALLESTER ECHENIQUE, vicesecretari 
del Consell d’Administració.

Un cop s’ha comprovat el quòrum legal d’assistència neces-
sari, la presidenta declara vàlidament constituïda la Junta 
General, en primera convocatòria, i amb caràcter ordinari 
d’acord amb el que disposa l’article 24 dels estatuts socials.

Abans d’iniciar el tractament de l’ordre del dia, la presiden-
ta dirigeix unes paraules a tots els assistents, que es trans-
criuen a continuació:

“Senyors accionistes,



49

MEMÒRIA ANUAL 2020

Tot i que en el segon punt de l’ordre del dia, l’assemblea d’ac-
cionistes m’ha de ratificar com a presidenta de SEMTEE, S.A., 
m’han demanat presidir la sessió la qual cosa per a mi és un 
honor.
És un honor fer part d’aquest projecte que ha estat únic i cap-
davanter i que ha fet molt per a Escaldes-Engordany i també 
per a tot el país.
En un principi no va ser entès, però la seva evolució ha de-
mostrat ser un gran èxit.
Començo el meu mandat en un any atípic, celebrant una as-
semblea en unes condicions especials de seguretat.
Tanmateix, tal com veureu en la informació que a continuació 
us presentem, Caldea demostrarà que pot continuar sent un 
projecte capdavanter i, en tot cas, és com ho està treballant 
tot l’equip directiu de l’empresa.

Tot seguit procedim al tractament dels punts de l’ordre del 
dia.

1.- Informació del redactat de l’Acta de la Junta General 
ordinària del 25 de juny del 2019

La presidenta recorda que els socis han pogut accedir a la 
proposta de redactat de l’acta així com a la documentació a 
través a l’apartat de la pàgina web de Caldea.

No es presenta cap esmena per part dels assistents ni se n’ha 
rebut cap mitjançant notificació a la seu social de la societat. 
En conseqüència, es dona per aprovat el redactat de l’acta 
de la Junta General Ordinària del 25 de juny del 2019, que 
recull fidelment els temes tractats i els acords presos, per 
assentiment.

2.- Ratificació dels membres del Consell d’Administració 
representants de les accions de les categories A i B

S’informa els socis que, després del procés electoral als co-
muns del proppassat 15 de desembre del 2019, i d’acord amb 
el que prescriuen els estatuts socials, deixen de ser membres 
del Consell d’Administració:

a) Els representants del Comú d’Escaldes-Engordany (ac-
cions classe A):
- La Sra. Trinitat MARÍN GONZÁLEZ. Presidenta.
- El Sr. Marc CALVET SALA. Secretari.
- La Sra. Núria GÓMEZ COMPTE. Vocal.

b) El representant dels altres Comuns (accions Classe B).
- El Sr. David PALMITJAVILA DUEDRA.

Que després dels corresponents nomenaments de represen-
tants efectuats pel Comú d’Escaldes-Engordany i dels altres 
comuns, rebuts formalment, entren com a membres del Con-
sell d’Administració:

a) Per part del Comú d’Escaldes-Engordany:
- L’Hble. Sra. Rosa GILI CASALS.
- L’Hble. Sra. Meritxell MASSONI ROSSELL.
- L’Hble. Sr. Miquel ALEIX ARENY.

b) Per part dels altres comuns:
- L’Hble. Sr. Marc CASAL TOMÀS.

D’acord amb l’article 39 dels estatuts socials, i de l’acord de 
Consell d’Administració de SEMTEE, S.A., de data 29 de gener 
del 2020, s’acorda nomenar com a vicesecretari del Consell 
d’Administració, no membre, al Sr. Llorenç Ballester Echeni-
que, assessor jurídic de la societat.



En conseqüència, d’acord amb el que estableix l’article 39 
dels estatuts socials, respecte del nomenament de càrrecs, 
l’actual Consell d’administració de la societat queda compost 
per les següents persones i càrrecs:
- PRESIDENTA: Hble. Sra. Rosa GILI CASALS.
- VICEPRESIDENT: ESTACIÓ D’ENCLAR CARBURANTS ANDO-
RRANS, SA, representada pel Sr. Ramon VISENT GARCIA.
- SECRETARI: Hble. Sra. Meritxell MASSONI ROSSELL.
- VICESECRETARI: Sr. Llorenç BALLESTER ECHENIQUE.
- VOCALS:
- Hble. Sr. Miquel ALEIX ARENY.
- Hble. Sr. Marc CASAL TOMÁS.
- Sr. Thierry HORTOLAND FITÉ DE HOSTE.
- Sr. Josep PINTAT MAS.
- Sr. Xavier SORO VENTURA.
- Sr. David MONTANÉ AMADOR.
- Sr. Miquel Àngel ARMENGOL BOSCH.
- CRÈDIT ANDORRÀ, SA, 
representat pel Sr. Guy BAZILE BRINDJONC .
- ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG, SA (ANDBANK), 
representat pel Sr. Josep Maria CABANES DALMAU.
- MÓN IMMOBILIARI, SLU, 
representat per la Sra. Núria ROCAMORA PUJOL.

Sotmesa a ratificació la composició del Consell d’Administra-
ció ans detallada, aquesta és ratificada per la Junta General 
de Socis, per assentiment.

3.- Estudi i aprovació, si escau, de l’informe d’activitats i de 
gestió del Consell d’Administració durant l’exercici 2019 i 
del projecte de pressupost per a l’exercici 2020

Per presentar aquest punt, la presidenta dona la paraula al 
director general de SEMTEE, S.A., el Sr. Miguel Pedregal Par-
do.

El Sr. Pedregal pren la paraula per presentar l’informe d’ac-
tivitats de l’exercici 2019 que està estructurat de la manera 
següent:

Memòria 2019

Caldea compleix 25 anys
El 2019 ha estat l’any de la commemoració del 25 ANIVER-
SARI de Caldea. El projecte gaudeix de molt bona salut: una 
xifra de freqüentació molt elevada, el Club de socis creix a 
molt bon ritme i una rendibilitat satisfactòria amb tendència 
a l’alça.

Futur a llarg termini: pròrroga concessions
Les concessions per explotar el negoci termal per part de 
Caldea, finalitzaven l’any 2042. Fa temps que el Consell d’Ad-
ministració de Caldea i el Comú d’Escaldes-Engordany tre-
ballen per  prorrogar les dites concessions. El desembre de 
2019 es va arribar a un acord per allargar la concessió 20 
anys més, fins al 2062.
Amb aquest acord s’aconsegueix:
- Prolongar la vida del projecte Caldea.
- Permet amortitzar a més llarg termini, millora del resultat.
- Possibilitat de realitzar noves inversions.
- Evita un molt probable conflicte futur entre accionistes de 
SEMTEE, S.A. i el Comú.

Caldea innova
Sense la presentació de novetats en l’oferta de Caldea, la ten-
dència natural pels anys vinents representaria una baixada 
progressiva de la freqüentació. Aquest any hem presentat 
com a gran novetat la llacuna panoràmica, l’objectiu de la 
qual és sostenir i millorar el ritme de freqüentació termal.
En aquesta nova llacuna panoràmica podrem trobar: fons i 
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frontal transparent, jocs d’aigua amb serpentins, jacuzzi i salt 
d’aigua il·luminat.
El Club ha crescut a un ritme molt important. La dimensió 
de les instal·lacions ja no permetia créixer més sense per-
judicar la qualitat percebuda pels socis. L’ampliació del Club 
augmentarà la “xifra cim” dels usuaris. En aquesta ampliació 
del Club trobem: piscina de natació, nova recepció (amb accés 
des de la planta carrer), vestidors amb gran capacitat i sales 
d’entrenament personal.
Potenciar la web de Caldea, el nostre principal canal de ven-
da, ha estat també un dels nostres principals objectius. 

Indicadors clau de l’evolució del negoci
Caldea ha registrat tres anys consecutius una freqüentació al 
voltant de 400.000 clients/any. Es tracta d’una bona “velocitat 
de creuer”, difícilment superable a causa de l’estacionalitat 
habitual del turisme a Andorra.
El tiquet mitjà de les entrades ha estat el factor de creixement 
de la facturació. Ha permès millorar la xifra total de vendes 
amb una freqüentació estable en el darrer trienni. La correc-
ció progressiva dels PVP i la gestió de les promocions són la 
clau de l’augment del preu mitjà. Hem passat d’un tiquet mitjà 
de 31,98 € el 2017 a 33,48 € el 2019.
El Club ha experimentat un creixement exponencial i s’ha po-
sicionat com el club de referència a Andorra, capaç de compa-
rar-se amb els millors clubs esportius i de fitness d’Europa, 
gràcies a la varietat de serveis i prestacions. La incorporació 
de les pistes de pàdel i l’ampliació realitzada el 2019 han es-
tat uns acceleradors de la captació de nous socis. Hem passat 
de 2.259 el 2017 a 3.063 el 2019.
Una bona xifra de freqüentació, l’optimització de la gestió del 
tiquet mitjà, l’augment de socis del Club i els negocis com-
plementaris han possibilitat augmentar significativament els 
ingressos any rere any. La facturació el 2017 va ser de 15.346 
K€, el 2018 de 15.677 K€ i el 2019 de 16.519 K€.

El creixement dels ingressos ha vingut acompanyant d’una 
contenció de les despeses que han impulsat el resultat net 
anual de l’empresa. El resultat net el 2019 ha estat de 650 K€ 
(el 2017 va ser de 245 K€ i el 2018 de 434 K€). 
El flux de caixa s’apropa als quatre milions d’euros (concre-
tament 3.808 K€).

2020, l’any de la COVID-19

Pla de Caldea enfront de la crisi COVID-19
La pandèmia provocada per la COVID-19 ha estat la catàs-
trofe més “global” de les darreres dècades. El confinament 
massiu de gran part de la població mundial ha suposat una 
interrupció abrupta de la productivitat econòmica.
Es tracta d’una catàstrofe sanitària que té també conseqüèn-
cies importants en els àmbits social i econòmic,  i que ha 
transformat l’estil de vida de la població.
La crisi COVID-19 afecta de forma desigual els diferents sec-
tors productius, sent la indústria del turisme, en la que es 
desenvolupa Caldea, una de les més perjudicades.
El sector turístic i els negocis termals són vulnerables davant 
els efectes pandèmics. Tanmateix, SEMTEE, S.A. està ben pre-
parada per superar amb èxit aquesta conjuntura (no té deute 
bancari, té una tresoreria sanejada, té un important capital 
humà i Andorra pot arribar-se a considerar un destí “refugi”).
La temporada d’hivern 19-20 anava pel camí de ser una tem-
porada rècord pel sector turístic d’Andorra. Les vendes supe-
raven àmpliament un pressupost exigent. Els primers dies de 
març es declara la pandèmia i Caldea tanca per decisió pròpia 
el 13 de març. La interrupció de l’activitat és total, per la qual 
cosa les vendes cauen a zero.
Davant la difícil situació que es va plantejar només cabia una 
maniobra defensiva. Estalviar al màxim en els costos opera-
tius de l’empresa per atenuar l’afectació del tancament sobre 



les vendes: renegociació dels contractes de serveis, apagada 
total de l’edifici, interrompre compres, reducció salaris direc-
tius 20%, ERTO equip Caldea, interrompre el pagament del 
lloguer i ajornar les inversions el 2021.
La política d’estalvi ha resultat eficaç i ha possibilitat minorar 
l’impacte del tancament de l’activitat (pressupost de factura-
ció previst pel primer trimestre de l’any: 5,5 MM€ / resultat 
real 2,9 MM€ / la diferència és de -2,6 MM€ / -47%).
El mes de juny vam reiniciar l’activitat amb dos grans objec-
tius de cara els clients: transmetre confiança i provocar il·lu-
sió.
A continuació, projectem un vídeo que enviarem a tots els 
clients que facin reserva amb les mesures de seguretat es-
tablertes.
També s’instal·len noves tanques publicitàries amb la cam-
panya “Vola” destinada a promocionar la nova piscina pa-
noràmica.

Pressupost 2020
El pressupost presentat al Consell d’Administració el mes 
de setembre del 2019 preveia un creixement de la rendibi-
litat de Caldea. Les circumstàncies fan impossible l’execució 
d’aquest pressupost. Per aquest motiu, n’hem plantejat un de 
nou que preveu un resultat neutre, sense registrar pèrdues. 
Per assolir-lo, hem de recuperar progressivament el volum 
de facturació i mantenir una màxima exigència d’estalvi en 
fase de recuperació.

La presidenta demana l’aprovació de l’informe d’activitats i de 
gestió del Consell d’Administració durant l’exercici 2019 i del 
projecte de pressupost per a l’exercici 2020, que es produeix 
per assentiment dels assistents.

4.- Estudi dels comptes i del balanç de l’exercici 2019 i apro-
vació, si escau

Seguidament, la presidenta dona la paraula al director finan-
cer, el Sr. Xavier Saboya, per tal que presenti els comptes i el 
balanç de l’exercici 2019, segons la documentació lliurada als 
assistents, i que s’adjunta a aquesta acta.

El Sr. Saboya comença exposant les partides més rellevants 
del compte de pèrdues i guanys. El resultat de l’exercici és de 
650.735 € amb un flux de caixa de 3.808.184 €.

El balanç de situació reflecteix un total d’actiu de 58.281.888 
€ i total passiu de 58.281.888 €.

Un cop presentats i detallats els comptes, el Sr. Saboya es 
posa a disposició dels accionistes per a donar tota informació 
complementària. No hi ha cap intervenció ni es demana cap 
torn de paraula.
La presidenta demana l’aprovació dels comptes i el balanç de 
l’exercici 2019 presentats pel Consell d’Administració, que es 
produeix per assentiment dels assistents.

5.- Proposta d’afectació del resultat de l’exercici 2019 i 
aprovació, si escau

Seguidament, se sotmet a aprovació l’aplicació o distribució 
del resultat de l’exercici de 2019 d’un import de 650.735 €, 
que es proposa siguin destinats a reserva legal (65.073 €) i 
altres reserves (585.662 €); sense distribució de dividends, 
atesa la situació d’excepcionalitat causada per la pandèmia 
del coronavirus SARS-CoV-2.
La presidenta demana l’aprovació de la proposta d’aplicació o 
distribució del resultat de l’exercici 2019 presentada pel Con-
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sell d’Administració, que és aprovada per assentiment dels 
assistents.

6.- Modificació de l’article 4 dels estatuts, “Durada de la so-
cietat” que passa a ser indefinida atenent a l’activació de les 
pròrrogues dels contractes amb el Comú d’Escaldes-Engor-
dany fins a l’any 2062

D’acord amb el consell dels auditors de la societat i atenent 
a la pròrroga dels contractes entre SEMTEE, S.A. i el Comú 
d’Escaldes-Engordany signada com a addenda dels mateixos 
de data 24 de desembre de 2019 fins al dia 12 de gener de 
2062, es proposa a la Junta General la modificació de l’article 
4 dels estatus socials, fent la vigència de la societat indefinida 
en el temps.

La proposta del nou redactat a aprovar seria la següent:

“ARTICLE 4.- DURADA DE LA SOCIETAT:
La durada de la Societat serà indefinida a comptar del dia en què 
va adquirir personalitat jurídica, sense perjudici que vàlidament 
se n’acordi la dissolució o de concurrència de causa de dissolu-
ció de les legalment establertes.”

La presidenta demana l’aprovació de la modificació de l’arti-
cle 4 dels estatus socials, que és aprovada per assentiment 
dels assistents; que suposa el vot favorable de més de la mei-
tat del capital de la societat d’acord amb l’article 25.4 dels 
estatuts socials.

Seguidament es faculta especialment al vicesecretari de la 
societat, el Sr. Llorenç BALLESTER ECHENIQUE, per tal que 
en nom de la societat SEMTEE, S.A., pugui comparèixer da-
vant de qualsevol notari del Principat, a l’efecte d’elevar a 

públic l’acord precedent i atorgar la corresponent escriptura 
de modificació d’estatuts d’acord amb el redactat aprovat, i a 
dur a terme les actuacions que siguin necessàries per assolir 
l’acord, amb facultat d’esmena i rectificació.

7. Designació dels auditors pels dos propers exercicis

S’exposa que hem consultat tres empreses per dur a terme 
l’auditoria dels dos propers exercicis de SEMTEE, S.A. Des-
prés d’analitzar les ofertes, es proposa l’empresa Crowe –
Alfa Capital. La presidenta explica que els dits auditors són 
els que els darrers anys han auditat i assessorat a SEMTEE, 
S.A. de forma eficaç. Han passat un pressupost molt ajustat 
i raonable des del punt de vista econòmic, que davant la si-
tuació excepcional causada per la pandèmia del coronavirus 
SARS-CoV-2, sembla la més procedent.

La Sra. Montserrat Capdevila demana a quines altres empre-
ses s’ha demanat pressupost.

El director general informa que a Pricewaterhouse i a Deloi-
tte.

La presidenta demana l’aprovació de la proposta de designa-
ció d’auditors a Crowe – Alfa Capital pels dos propers exerci-
cis, que s’aprova per assentiment dels assistents.

8. Torn obert de paraules

La presidenta demana si hi ha alguna pregunta o aclariment 
per part dels assistents, i es produeixen les següents:
- El Sr. Jaume GONZÁLEZ considera que, en vista dels resul-
tats, es podria ser més generós amb els accionistes pel que 



fa al repartiment de dividends; tot i que precisa que la situació 
actual ho canvia tot. Per altra banda, el Sr. González sugge-
reix trobar una solució per facilitar la transmissió d’accions, 
sense que sigui obligatori haver d’anar al notari.

El director general explica que si s’analitza el compte de 
pèrdues i guanys, el flux de caixa és important, però posa de 
relleu que les amortitzacions dels dos centres tenen un pes 
molt important. El Termolúdic ja està amortitzat, però INÚU 
encara no. Indica que, arribat el cas que així s’acordés, es po-
dria distribuir el flux de caixa, però davant la situació no s’ha 
considerat oportú repartir dividends; amb l’aclariment que 
fer-ho més enllà del resultat de l’exercici reduiria les reser-
ves de la Societat.

Per tant, la solució per donar més rendibilitat als socis, s’ha 
de cercar en la millora de resultat que ara com ara, hauria 
de produir-se per l’augment del tiquet mitjà, així com per la 
creació de nous negocis complementaris, com ho demostren 
els resultats cada cop més importants del Club de socis. En 
aquest sentit, exposa que s’estan analitzant altres productes 
complementaris que creïn sinergia amb el producte principal 
termal i que augmentin per tal d’augmentar la facturació.

El Sr. Ramon Visent com a vicepresident de SEMTEE, S.A. in-
tervé per exposar que la voluntat del Consell d’Administra-
ció és la de proposar un repartiment de dividends, però que 
aquest any, a causa de la situació provocada per la crisi sani-
tària, es va considerar prudent no fer-ho.

Pel que fa a facilitar la transmissibilitat de les accions, el 
Sr. Llorenç Ballester, exposa que a Andorra, per imperatiu 
legal, les transmissions d’accions de societats mercantils 
s’han d’atorgar, en tot cas, davant notari a l’efecte de la se-
guretat jurídica i perquè el registre de societats disposi de 

la composició accionarial real de qualsevol societat. Des de 
SEMTEE, S.A. fem tot el possible per facilitar la documentació 
necessària per a les transmissions i assessorar els socis; i 
tot i que és conscient de les dificultats, la societat no pot fer 
altrament.

- El Sr. Sol GUTIERREZ GUTIERREZ demana si es podria fer 
una cessió entre familiars. 
El Sr. Ballester explica que, fins i tot en el cas de donacions 
entre familiars directes, la transmissió sempre s’ha d’atorgar 
davant notari.

- La Sra. Montserrat Capdevila Pallarés pregunta si es poden 
fer transmissions lliures a Societats patrimonials.

El Sr. Ballester explica que, des del 2015, s’han modificat els 
estatuts (article 12) per tal que es puguin fer transmissions 
lliures a una societat mercantil andorrana de caràcter patri-
monial i dedicada exclusivament a la tinença o gestió del pa-
trimoni dels seus socis i que el seu accionariat estigui cons-
tituït en la totalitat per un actual accionista sol o juntament 
amb el seu cònjuge, parella de fet inscrita en el corresponent 
registre, ascendents, descendents o col·laterals fins a un límit 
del tercer grau de parentiu. Situació que s’ha de mantenir per 
un termini mínim de 3 anys, a l’efecte de l’exercici del dret de 
retracte.

Atès que no hi ha cap intervenció, ni més temes per tractar, 
la presidenta agraeix l’assistència als accionistes i, sense cap 
més intervenció, a les 21.30 h, es dona per finalitzada la reu-
nió de la Junta General del 29 de juny del 2020 i aixeca aques-
ta acta, que recull fidelment els temes tractats i els acords 
presos per la Junta General de socis, el redactat de la qual 
se sotmetrà a informació i eventual esmena, en la pròxima 
reunió de la Junta General que se celebri.

La presidenta  El secretari
Rosa GILI CASALS Llorenç BALLESTER ECHENIQUE
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