


Els territoris d’Andorra, Girona, Lleida, Pyrénées Orientales, Haute Garonne i Ariège tenen com a

nexe comú els pirineus i comparteixen la llengua catalana, així com molts trets culturals i

tradicions. Per tal d’enfortir aquests lligams, CCI PIRINEUSMED II es va crear per fomentar la

cooperació econòmica i el desenvolupament d’oportunitats, facilitant els contactes, la mobilitat

i la cohesió dins d’aquests territoris.



CCI PIRINEUSMED II 
CCI PIRINEUSMED II ha estat un projecte impulsat per les cambres de comerç d’Andorra,

Girona, Lleida, Occitanie Pyrénées-Méditerranée i Pyrénées Orientales, cofinançat pel fons

europeu de desenvolupament regional (FEDER) mitjançant el programa interreg V A POCTEFA

(2014-2020) que fomenta les aliances entre pimes, autònoms i microempreses.



Impulsors:

Andorra: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Espanya: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
de Girona

Espanya: Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida

França: Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie
Pyrénées – Méditerranée

França: Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées
– Orientales



+4,8 %
CREIXEMENT PIB

(2015-2017)

IMPORTACIONS

34,8 Billions €

52,5 Billions €
EXPORTACIONS

UN ESPAI TRANSFRONTERER
OBERT, DINÀMIC I  ESTRATÈGIC AL SUD D’EUROPA

264 000
EMPRESES

106 Billions €
PRODUCTE 

INTERIOR BRUT

3,3 M
POBLACIÓ 

1,3 M
LLOCS DE TREBALL

HAUTE-
GARONNE

LLEIDA

ANDORRE

ARIÈGE

GIRONA

PYRÉNÉES-
ORIENTALES



Antecedents:

Les cambres de comerç d’Andorra, Girona, Lleida i Perpinyà s’uneixen el 2012 i creen CCI 

PIRINEUSMED, base del projecte actual, per sumar esforços, promocionar i fomentar les 

relacions empresarials entre aquests quatre territoris.

Després d’un projecte aprovat per l’interreg POCTEFA i amb uns resultats molt exitosos, la 

Cambra d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée se suma a la iniciativa ampliant la zona d’actuació 

i equilibrant el consorci



Objectiu principal

Impulsar i desenvolupar la cooperació econòmica i els 

fluxos  comercials dins l’espai transfronterer: augmentant 

la competitivitat,  la internacionalització i la 

professionalització de les empreses transfrontereres, i 

creant noves oportunitats empresarials



Objectius especifics

• Afavorir la introducció de les empreses transfrontereres en nous 

mercats nacionals i internacionals

• Dinamitzar la regió transfronterera generant i transferint 

coneixement, potenciant les seves fortaleses i creant aliances

• Augmentar la competitivitat de les pimes a través de suport a la 

innovació i el desenvolupament d’oportunitats rurals



Durada

3 anys (2019 - 2022)

1,075,048 €

Pressupost



Accions destacades • Estudi transfronterer

• Benchmarking transfronterer

• Formació de tècnics i d’empreses

• Resolució de consultes

• Pla d’assessorament en desenvolupament de projectes 
en medis rurals

• Pla d’assessorament en innovació 

• Esdeveniments de networking internacional

• Trobades del Club d’empresaris transfronterers



Resultats

• 25 activitats transfrontereres

• Més de 2.600 assistents a activitats

• Més de 1.050 contactes comercials 



Believe in tech, Lleida

Pyrenees Business Summit, França

Knowledge Transfer, Girona

Eines tecnològiques per a les 
empreses turistiques, Andorra

La demanda en temps COVID, Andorra



Budget:



Budget:

Les nostres fortaleses

• Consorci plenament consolidat

• Coneixement en gestió de Projectes

• Bona reputació davant la CTP

• Ampli coneixement en l’organització d’activitats transfrontreres

• Xarxa de contactes establerta

• Eines creades



Budget:

Futur

AVANÇAR CAP AL CCI PIRINEUS MED III 

Transició del territori cap a un model de desenvolupament sostenible, seguint els objectius de 

la UE, reforçant el creixement sostenible i la competitivitat de les PIMES, i la creació 

d'ocupació en aquestes .



Budget:



www.ccipirineusmed.com


