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Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre l’acord comercial d’Andorra amb la CEE, la seva 
negociació i les seves conseqüències. No se tracta d’una proposta pedagògica directament 
per la classe, sinó d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen 
conèixer Andorra. 
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La necessitat d’un acord amb la Comunitat Europea 

 

Amb la petició espanyola d’adhesió a la Comunitat Econòmica Europea (CEE, avui dia 

UE, Unió Europea), l’any 1978, ja tot el sistema comercial andorrà corria perill. 

Primer, amb l’entrada d’Espanya en la CEE desapareixa la base jurídica dels acords 

bilaterals del segle 19 amb Espanya i amb França, ja que, per traspàs al Consell 

Europeu, els hi escaparia la competència de negociar i firmar els acords amb els 

països tercers. Per tant, sigui quin sigui el marc futur, el sistema de les llicències 

d’importació s’acabaria. Segon, sense tractat o acord comercial que els substitueixin, 

Andorra corria el perill de quedar-se dins un buid jurídic que li treuria tots els 

avantatges adquirits des de fa segles. Pitjor, la podrien considerar com un país 

tercer i veure’s aplicar la TEC (Tarifa Exterior Comuna, o drets de duana comunitaris), 

doncs passar d'un règim favorable de lliure-canvi a un encariment de totes les seves 

importacions per culpa de taxes duaneres altes. 

L’entrada d’Espanya a la CEE altera molts elements. A partir de l’entrada, l’oferta 

comercial millorarà a Espanya, amb la introducció directa i progressivament lliure i 

sense aranzels dels productes originaris de la CEE. El diferencial de preus disminuïrà 

progressivament durant el període de transició (que anirà del 1986 al 1993), per 

acabar sent ajustat a la diferència de fiscalitat entre Andorra i els estats veïns. Doncs, 

amb la demanda d’adhesió d’Espanya, mantenir la competitivitat del sector comercial 

en front d’aquestes modificacions ineluctables esdevenia un problema essencial, ja 

que la diversificació de l’economia pren més temps i demana inversions fortes. 

Tampoc Andorra no podia beneficiar del fenomen de frontera entre França i Espanya 

car desapereixeria. En efecte, després de l'adhesió d'Espanya a la CEE, Andorra es 

trobarà totalment immersa dins el territori comunitari i no, com abans, a la seva frontera 

externa. Per tant Andorra podia també triar d’entrar en el Mercat Comú. Però no 

semblava pas una bona solució, car li caldria aplicar ràpidament les normes fiscals i 

comercials comunitàries, fet que eliminava també el seu avantatge comercial. 

Per tant, en qualsevol perspectiva, es necessitava i era vital negociar un acord 

comercial específic Andorra-CEE, per a preservar el millor possible els privilegis 
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adquirits. El Principat tenia tres possibilitats, com a base de negociació : 

- l'adhesió a la CEE, 

- la situació de país tercer, 

- o la negociació d'un acord específic. 

Encara que la més desfavorable, la primera hipòtesi, l’entrada a la CEE, va ser 

seriosament considerada per un grup polític, el Partit Democràtic Andorrà, 

probablement més per a suscitar un canvi polític i social, mitjançant l’inevitable 

harmonització amb els règims dels altres estats, que per raons econòmiques. La 

segona, l’estatut de país tercer sense condicions específiques era a descartar, car era 

suïcida per l’economia andorrana. Quedava doncs a negociar un estatut particular, 

sobre la base dels avantatges anteriorment concedits per França i Espanya, que calia 

fer validar o adaptar per la Comunanitat Europea. 

Era una cosa possible car la CEE ja havia pres en compte les situacions peculiars de 

petits estats, com Mònaco, San Marino o Liechtenstein, com també les de territoris 

dels estats membres que tenien uns estatuts originals : la Groenlàndia danesa havia 

marxat de la CEE, però hi conservava relacions econòmiques ; Gibraltar, tot i sent a 

l’interior de la CEE, era a fora del Mercat Comú per a poder continuar beneficiant de 

la seva situació d’enclavament portuari. Totes les combinacions semblaven doncs 

possibles per a resoldre el cas d’Andorra. 

Curiosament, mentres aquests elements de reflexió eren coneguts i que l'entrada 

d’Espanya i Portugal dins la CEE era ineluctable i pròxima, ningú no semblava 

preocupar-se’n a Andorra, al menys en aparença. En realitat, ni a Andorra ni dins el 

Migdia francès, on es produïen tot sovint manifestacions de pagesos i bloquejos de 

carreteres i autopista, ningú no veia una entrada ràpida d’Espanya dins la Comunitat. 

El nou govern andorrà instal·lat al 1981 en aplicació de la Reforma institucional només 

afirmava la seva intenció de desenvolupar el turisme com a element de diversificació 

de l'economia. 

L’any 1984 però, durant la fase final de les negociacions Espanya-CEE, hi va haver 

una gran inquietud dins l'opinió i el món polític andorrans, exagerada i a la mida de la 

despreocupació dels anys anteriors. Les primeres iniciatives vingueren del sector 

privat, amb l’excel·lent estudi del CEP de Barcelona, Andorra en el context de la CEE 

(1984), finançada pel banc Crèdit Andorrà. 

A tot moment i fins a la firma de l'acord al 1989, la negociació fou envoltada del més 

gran secretisme. Poques filtracions dins la premsa, i sempre interessades i 

manipuladores, una confidencialitat que anava fins a no informar els representants 

elegits del Consell General o dels Comuns i, de temps en temps, uns esclats i unes 

agitacions públiques que feien aflorar a la superfície les turbulències profundes. 
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Una negociació en tres fases. La primera fase : la qüestió de la 

representació i el context franco-espanyol 

 

La primera fase, durant els anys 1984 i 1985, es centra sobre les qüestions 

polítiques de representació i s’acaba amb un report de la negociació. En efecte, 

els representants elegits dels andorrans queden al marge de les negociacions que 

afectaven el país i es feien en nom seu. Fins a l’últim moment Andorra, com a tal (és 

a dir com a estat de ple dret representada pel seu govern i parlament), no va ser 

l’interlocutor de la CEE. 

 

La situació de l’Andorra preconstitucional 

No és gens estrany si es té en compte que, vist des de l’exterior, la repartició de les 

competències entre les diferents autoritats andorranes no és gens clara i és 

d’evidència a favor dels Coprínceps. La sobirania com la representació exterior i 

algunes prerrogatives essencials (moneda, reforma de les institucions, policia i 

seguretat pública, justícia, control del parlament, entre altres) recauen en els 

Coprínceps, que les exercien realment aleshores. La representació exterior pertany 

als Coprínceps, però de fet l’assumeix habitualment el Copríncep francès, President 

de la República Francesa, que pot a tot moment mobilitzar els serveis francesos i 

disposa d’un pes específic dins la CEE, on una actitud o uns interessos francesos 

seran sempre presos en consideració. 

Per tant, la presa en mans directa pels Coprínceps de la negociació d’Andorra amb la 

CEE era conforme al dret i al mètode de funcionament a Europa. Però no era ni hàbil 

ni elegant, car es tractava de qüestions econòmiques que entraven habitualment en 

les competències que els Coprínceps deixaven al Consell General i a les parròquies. 

No és estrany doncs que la Comunitat Europea accepti de negociar amb només els 

Coprínceps, i designi al març del 1985 com a interlocutor dels dos caps d’estat 

andorrans el Copríncep francès. A més dels aspectes jurídics interns, on la CEE no 

s’embolica mai, cal tenir present que les instàncies europees són acostumades al 

pragmatisme i a resoldre problemes concrets i no pas qüestions de fons, que deixen 

als estats. 

 

Els precedents a Europa 

El cas d’estats sobirans (San Marino, Liechtenstein, Mònac), o de territoris autònoms 

(Gibraltar, Illes Anglo-normandes, Illes Feroer, Groenlàndia) representats per un altre 

estat que hi té interessos o relacions històriques és cosa corrent i normal dins l’Europa 

comunitària. 

Dins el passat recent, les negociacions en nom de petits estats com Mònaco i San 

Marino - i amb el seu acord -, havien estat portades per estats membres de la CEE 
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importants, França i Itàlia. El Liechtenstein és relacionat amb la CEE per un acord de 

lliure-canvi que va ser negociat per Suïssa i ampliat a aquest microestat alpí. Notem 

que aquests tres microestats (contràriament a Andorra de l’any 1985) tenien sobirania 

reconeguda internacionalment, institucions pròpies en totalitat i dirigents fins al més 

alt nivell (Príncep, President o Gran Duc) amb només nacionalitat del país, residents i 

sense cap altre càrrec dins un país estranger. 

El cas de les Illes Anglo-normandes, en relació amb el Regne Unit, tenia alguns 

elements que podien aproximar-se a la situació de l’Andorra preconstitucional. Per 

tant, s’entén que el cas d’Andorra fos vist amb prudència des de les institucions 

europees. 

Cal recordar també que el fet de diferir la decisió sobre el tracte a concedir a un petit 

territori i esperar uns anys després que entrés a la CEE l’estat amb qui es relaciona 

tenia un precedent, l’exemple de les Illes Feroer respecte a Dinamarca. 

 

La qüestió de la representació d’Andorra 

La representació d'Andorra és a l’origen del bloqueig de les negociacions. A través 

aquest aspecte formal (qui negocia?), hi havia una qüestió més fonamental : el Govern 

i el Consell General hi van veure una ocasió : 

- d’afirmar-se en front dels Coprínceps i d’adquirir de fet noves competències que els 

mateixos Coprínceps els negaven (paral·lelament, la reforma de les institucions estava 

encallada) ; 

- d'afirmar Andorra en el camp internacional (paral·lelament França, Espanya i els 

estats que les seguien acabaven de refusar l’entrada d’Andorra a diverses 

organitzacions internacionals especialitzades : treball, telecomunicacions). 

Sense cap altra sortida que l’esclat públic, el Cap de govern Josep Pintat criticà 

solemnement davant la premsa "les actituds despòtiques i paternalistes" dels 

Coprínceps. La jugada era clarament política ; deia : "Serem o no serem reconeguts 

com a Estat i acceptats a negociar el nostre avenir?" L'atac anava contra els 

Coprínceps, car llur participació no era més considerada com a andorrana, al·lusió 

directa a la reforma insuficient de les institucions. 

 

El context franco-espanyol 

Mentrestant les negociacions per a l'entrada d’Espanya i Portugal a la CEE eren molt 

dures, oposant fins a l’últim dia els interessos francesos i espanyols, amb les opinions 

públiques mobilitzades i manifestacions violents. Pragmàticament, segons el seu 

costum, la CEE decidí de congelar el cas andorrà i de resoldre´l després de 

l’admissió dels estats ibèrics, durant els dos anys següents, és a dir abans de finals 

del 1987. Es prorrogaven per dos anys els acords de lliure canvi hispano-

andorrans i franco-andorrans anteriors. 

Mentrestant aquests estats entrarien dins el Mercat Comú en 1er de gener del 1986 : 
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els drets de duana començarien a disminuir, les importacions s’alliberarien també. 

Conseqüència immediata per a Andorra, el diferencial de preus aniria 

disminuint. El temps jugava contra ella : era una manera de portar els dirigents 

andorrans a fer concessions, sense que puguin especular sobre loposició França-

espanya, que ja haurien resolt llurs diferències. 

 

Document: “Andorra pot quedar marginada per l’entrada d’Espanya a la CEE” 

Avui, Barcelona, 5 d’abril del 1985 
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Document: “El govern d’Andorra demana avui mandat per a negociar amb la 

CEE”  Avui, Barcelona, 16 d’abril del 1985 
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Document: “Andorra no vol ser colonitzada per França al Mercat Comú” 

Avui, Barcelona, 17 d’abril del 1985 
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La segona fase : la posició andorrana i el bloqueig 

 

La segona fase, durant els anys 1986 i 1987, va començar per la definició de la 

posició andorrana. Els Coprínceps demanen al Govern i al Consell General les seves 

propostes per poder començar una negociació. En sessió extraordinària, el 18 d’abril 

del 1986, el Consell General aprova per unanimitat el text presentat pel nou Cap de 

govern Óscar Ribas (veure aquext integral : document 13). Són exigències 

maximalistes : 

- tot i reivindicant un estatut de país tercer, doncs exterior a la CEE, es volen 

mantenir els avantages adquirits amb França i Espanya, fent-los extensius a tots 

els estats de la Comunitat ; 

- atorgar als turistes i visitants que vénen a comprar a Andorra una franquícia fiscal 

duanera semblant a la que s’atorga pels intercanvis i compres intracomunitaris ; 

- obtenir pels productes industrials andorrans el lliure accés al mercat de la CEE ; 

- no tenir cap limitació quantitativa per les importacions andorranes, vinguin de la 

CEE o dels altres països tercers ; 

- obtenir la llibertat de comerç amb els altres països tercers sense que els productes 

paguin la TEC, i la llibertat de trànsit d’aquestes mercaderies a través del territori 

de la CEE. 

 

Aquest paquet era a negociar pels Coprínceps si continuaven refusant la participació 

andorrana. D’evidència aquesta proposta era inacceptable per la Comunitat 

europea, sobretot les propostes pel comerç amb els països tercers. 

Durant aquest període, el govern espanyol va exercir obertament una forta 

pressió sobre el govern andorrà, condicionant el seu acord al reconeixement del 

sindicat obrer ja constituït al principat, però il·legal i clandestí. El govern andorrà refusà 

de lligar les dues qüestions. Uns  diputats espanyols al Consell d'Europa, del partit 

que governava a Espanya, portaren aquesta institució a interessar-se pel poc respecte 

dels drets humans a Andorra. Habilment el govern andorrà va esquivar l'atac, fent 

aprovar la declaració dels drets de l'home de les Nacions Unides pel Consell General 

i relacionant els drets de la persona, tant dels andorrans com dels estrangers, amb la 

reforma de les institutions, posant doncs la pilota dins el camp dels Coprínceps. 

El termini dels dos anys s’acabà sense cap acord. Per a evitar un buid jurídic, uns 

acords comercials provisionals s’establiren amb França i Espanya, que seguien les 

disposicions anteriors. Però les posicions eren des d’aleshores clares. D'una 

banda el Consell General havia definit propostes i establert contactes amb totes les 

parts i, d’altra banda, era acordat que seria una comissió tripartita Andorra-

Coprínceps, portada pel Cap de govern andorrà, la que negociaria amb la Comissió 

Europea. 
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Document: La posició andorrana 

Document presentat pel Cap de Govern d’Andorra, Òscar Ribas Reig, i aprovat per 

unanimitat pel Consell general en la sessió extraordinària del 18 d’abril del 1986. 
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Document: “Andorre. Une course contre la montre” 

L’Indépendant, Perpinyà, 30 de maig del 1987 
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Document 15 : “L’economia andorrana davant de la CEE” 

Punt Catalunya Nord, Perpinyà, 4 setembre del 1987 

 

 

 

 

La tercera fase : l’acord i l’escenificació de la firma 

 

L'última fase començà al febrer del 1988, amb una entrevista a Brussel·les entre el 

President de la Comissió Europea Jacques Delors i el nou Cap de Govern andorrà 

Josep Pintat. Es va acordar que Andorra havia de presentar una nova demanda més 

moderada, cosa que es va fer i les negociacions reprengueren el 13 de juliol del 1988. 

Durant la negociació de l’acord amb la CEE, hi va haver divergència d’actitud entre 

els governs francès i espanyol en relació amb les condicions especials a consentir 

a Andorra. 
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Posats a fer concessions, el govern espanyol de Felipe González proposava que les 

mercaderies no paguessin cap TEC, però que es fixessin quotes anuals, doncs 

una limitació del volum dels intercanvis. Evidentment buscava limitar el seu dèficit 

comercial amb Andorra (hem vist al punt 3 que, l’any 1987, el sistema comercial i les 

importacions andorranes beneficiaven més a França que a Espanya). Amb el pretext 

de controlar aquestes quotes, podia vigilar estrictament les importacions andorranes i 

exercir eventualment pressions. 

Per la seva part, el govern francès de François Mitterrand no volia cap limitació de 

les importacions andorranes, que malgrat tot haurien de pagar la TEC  (tarifa 

exterior comuna, o drets de duana a carregar sobre els productes en provinença dels 

països no comunitaris), o una TEC reduïda. Per tant donava més avantatges a 

Andorra, posant del seu bàndol les cases fortes andorranes, tot i mantenint el seu 

benefici comercial. D’una altra banda això facilitaria el control a les fronteres ja que, 

per no perdre el reembossament al pressupost andorrà de la TEC cobrada per la CEE 

sobre les mercaderies dels països tercers destinades al Principat, tocaria a Andorra 

de vigilar les seves importacions per a poder justificar les quantitats a abonar. En cas 

de frau o d’una vigilància andorrana insuficient, hi guanyaria la CEE ja que, passi el 

que passi, totes les mercaderies haurien pagat la TEC a la Comunitat a la seva entrada 

a Europa. 

Es veu a través aquestes posicions contrastades i les seves conseqüències bastant 

diferents tota la importància per a Andorra de poder participar directament a la 

delegació per a defensar la seva posició. El punt clau eren les condicions duaneres 

i les repercussions considerables sobre el comerç d’una modificació qualsevol de les 

tarifes i taxes. 

El pre-acord fou firmat a Brussel·les el 14 de desembre del 1989, Andorra 

acceptant les exigències europees pel que fa a la unió duanera, al règim fiscal i a les 

relacions del Principat amb els altres països tercers (pensem que aquest apartat 

només representava el 15% del total de les importacions). El Consell General, reunit 

en sessió extraordinària, aprovà l’acord immediatament. El Consell dels Ministres 

d’Afers Exteriors de la Comunitat Europea també l’aprovà durant la seva reunió del 18 

de desembre. 

Durant els mesos següents, cada ú dels estats de la Comunitat el ratificà. La 

ratificació oficial tingué lloc a Luxemburg el 28 de juny del 1990, entre un ministre 

irlandès - Irlanda assumia aleshores la presidència de torn de la CEE - i la delegació 

andorrana composta del Cap de govern Òscar Ribas i dels Veguers francès i 

episcopal. 

Prudència política, voluntat deliberada, falta d’interès per a Andorra ? no es va voler 

transformar aquesta firma en un reconeixement internacional formal del 

Principal. Llevat del cap de govern, tots els altres firmants concernits es van fer 

representar : els dos Coprínceps François Mitterrand i Joan Martí pels veguers, el 

Primer ministre irlandès pel seu ministre de correus, present a Luxemburg per una 

reunion rutinària de ministres de telecomunicacions, el President de la Comissió pel 

Comissari espanyol per l’Europa mediterrània Abel Matutes. Aquest últim no va creure 

oportú d’aturar mementàniament les seves activitats per assistir a la cerimònia, i obligà 
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la delegació andorrana a deplaçar-se el dia mateix a Brussel·les. Fins i tot es va 

permetre de plantar una banderilla fent notar públicament, amb un humor que molts 

trobaren desplaçat, que era la primera vegada que la Comunitat negociava amb un 

país tercer els representants dels quals eren els seus propis ciutadans. Era ficar el dit 

a la llaga i subratllar l’ambiguïtat fonamental de les institucions andorranes i el principal 

obstacle al reconeixement internacional d’aquest estat. 

 

 

Document: “El copríncep a Madrid” 

Avui, Barcelona, 4 d’abril del 1989 
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Document: “Andorra passa per l’adreçador” 

Avui, Barcelona, 21 de març del 1989 
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Document: “Signatura del conveni” 

Editorial del Correu Andorrà, setmanari editat a Andorra la Vella, 6 de juliol del 1990 
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Document: “Eufòria, però no tant” 

Editorial de Poble Andorrà, setmanari editat a Andorra la Vella, 6 de juliol del 1990 

 

 

  



27 
 

Joan Becat – L’acord amb la Comunitat Econòmica Europea, 1984-1990 

 

Els continguts de l’acord 

 

Encara que una part de l’opinió pública andorrana hagi criticat les condicions de la 

firma (vegeu els editorials dels dos setmanaris andorrans de l’època : documents 18 i 

19), i que alguns òrgans de premsa els hagi interpretat com “passar per l’adreçador”, 

els continguts de l’acord són molt favorables a Andorra, que aconsegueix 

concessions importants sobre tots els punts essencials. 

El títol I estableix una unió duanera per a tots els productes industrials andorrans o 

europeus, com també per a les mercaderies dels països tercers en lliure pràctica (és 

a dir que ja han pagat la TEC). Sobre aquests productes, Andorra ha de suprimir les 

seves taxes anteriors (doncs li caldrà canviar el sistema de la seva fiscalitat) i adoptar 

les disposicions de la CEE en matèria de TVA i els formularis duaners comunitaris. 

Això concerneix el 93% de les importacions andorranes. Andorra manté doncs el 

lliure canvi que ja tenia amb França i Espanya i l’amplia a tota la CEE. No hi ha 

limitacions quantitatives i desapareix el sistema i la trava de les llicències 

d’importació. El diferencial de preus queda més reduït, com ja es sabia, car es limita 

a la diferència entre les fiscalitats, però el comerç serà lliure i sense condicionaments. 

A més a més aquestes disposicions obren possibilitats d’exportació de productes 

industrials andorrans, doncs de desenvolupament potencial d’aquestes branques, 

encara molt reduïdes. 

Com ho calia esperar, la Comunitat Europea imposa les seves condicions per les 

importacions provinents dels països tercers. No hi haurà limitacions quantitatives 

però hauran de pagar els drets de duana comunitaris, que els encarirà : la CEE els 

cobrarà als punts d’entrada i seran posteriorment retornats al Govern d’Andorra. 

Altra obligació : les mercaderies hauran d’entrar físicament a Andorra abans de poder 

ser reexportades cap a la CEE, a l’engròs o mitjançant compradors individuals ; és un 

altre mitjà indirecte de la CEE per a evitar que el Principat es transformi en un cavall 

de Troia per on passarien els productes dels països tercers. 

El títol II concerneix els productes agrícols, que queden fora de la unió duanera. 

Els productes d’origen andorrà continuaran entrant a la CEE sense drets de duana. 

Andorra podrà importar tant com vulgui productes agrícols procedents de països 

tercers, però sense acordar-los un règim més favorable que als productes europeus. 

El títol III precisa les franquícies atorgades als visitants que surten d’Andorra, 

amb una llista donant les quantitats de productes agrícols o agroalimentaris que cada 

persona pot emportar-se sense pagar drets. Pels productes industrials la franquícia és 

el triple del que la CEE acostuma permetre als viatgers des altres països tercers. 

Encara que puguin semblar modestes, aquestes quantitats asseguren la permanència 

del comerç andorrà. Més enllà, s’ha de subratllar que l’acord dóna un marc jurídic clar 

i estable a les sortides de mercaderies pels compradors individuals que, fins 

aleshores, eren condicionades pels capricis dels serveis duaners francesos i 

espanyols, o per la benevolència interessada dels estats veïns. 
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Es preveu un Comitè Mixt per a gestionar aquest conjunt de disposicions i assegurar 

un seguiment. L’acord té una durada illimitada, però és revisable al cap de cinc 

anys per fer-ne el balanç i aportar-hi eventuals modificacions ; en el cas contrari serà 

automàticament prorrogat. 

 

 

Les conseqüències fiscals i econòmiques 

 

Les conseqüències fiscals i el control de les importacions 

Les conseqüències fiscals són considerables. Com hem dit, Andorra ha d’abandonar 

totalment el seu sistema de taxes sobre les importacions, que alimentava per 92,9% 

el pressupost públic de l’estat al 1987, i substituir-lo per una TVA. És cert que el 

reembossament de la TEC sobre les mercaderies provinent dels països tercers 

aportarà recursos nous, però a terme, és la qüestió dels impostos directes sobre les 

persones físiques i sobre les societats que s’ha de plantejar per a cobrir les despeses 

públiques i els equipaments generals. 

Com hem vist, l’acord obliga d’ara endavant Andorra a controlar les importacions i a 

evitar el frau a les fronteres, que li causaria danys i pèrdues. És un canvi considerable 

en les actituds. En els anys que segueixen es construiran dos edificis nous per les 

duanes andorranes, al Pas de la Casa i a la Farga de Moles, i es reforçarà el servei, 

amb un control sistemàtic. 

L’acord no demana cap modificació d’un dels caràcters bàsics d’Andorra, la seva 

situació de paradís fiscal, estrictament reservat als habitants i a les empreses 

andorranes. 

 

Les marques i les empreses industrials 

Directament i indirectament, aquest acord fa obligació a Andorra de canviar, de 

precisar o de crear moltes normatives sobre la propietat industrial i comercial, sobre 

les societats i el comerç, sobre la part de la participació de capital estranger a les 

empreses andorranes. Andorra instaurarà un registre de patents i marques, que 

donarà de retruc una imatge exterior més bona i relacions més fluïdes amb els estats 

regulats que adhereixen als organismes internacionals de protecció de la proprietat 

industrial i comercial. L'article 16 de l'acord hi fa una referència explícita i imposa una 

harmonització reglementària. 

Ho reflecteix el discurs de programa del Cap de govern Òscar Ribas, l’any mateix de 

la firma de l’acord : 
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 “De manera especial, el meu govern tirarà endavant les actuacions 

necessàries amb la finalitat d’evitar conflictes relatius a la propietat comercial 

i industrial. Un instrument necessari, en aquesta òptica, és el registre de 

patents i marques, amb la indispensable relació amb els organismes 

internacionals competents. (...) 

 Es constaten també, importants contradiccions entre la legislació que regula 

les societats mercantils i la normativa específica que és aplicada a l'exercici 

del Comerç per les persones físiques. El meu Govern es proposa treballar 

també, prioritàriament, en la preparació d'una nova llei mercantil que serà 

sotmesa a l'aprovació d'aquesta M.I. Assemblea. 

 D'altra banda, el Reglament de Societats Mercantils del 1983 permetia la 

promulgació d'una normativa específica adreçada a permetre la constitució de 

societats amb majoria de capital estranger sempre que es tractés d'empreses 

declarades d'interés públic o social. Aquesta normativa que no ha estat 

desenvolupada encara, esdevé, avui, més necessària amb l'obertura de la 

nostra economia a l'àmbit europeu. 

 Ben entès, aquesta aportació de capital estranger serà estrictament 

controlada pel Govern tant pel que fa al seu origen com quant a la seva 

incidència dins l'economia andorrana."  

 

 

L'acord amb la CEE ofereix avantatges a les empreses que produeixin bens industrials 

totalment o parcialment elaborats a Andorra : seran en lliure exportació cap als estats 

de la Comunitat sense ser sotmesos a les mateixes condicions reglamentàries de 

producció. També els costos de fabricació i de comercialització dels productes serien 

minorats de la diferència entre les pressions fiscals, sense comptar amb condicions 

salarials i de gestió del personal menys limitatives. Deixa doncs la porta oberta a la 

instal·lació d’empreses que acaben un producte - l’estratègia de l'etiqueta i de 

l'embalatge -, o per ubicar-hi una filial de producció en unes condicions fiscals 

avantatjoses. Però aquesta possibilitat no s’ha desenvolupat fins ara. 

 

Un marc estable 

Més enllà dels aspectes tècnics, aquest acord estabilitza Andorra car, per primera 

vegada en la seva història, té amb els estats estrangers limítrofs un pacte clar i estable, 

la perennitat del qual no depèn més dels capricis dels altres interlocutors sinó d’ella 

mateixa. En efecte, si les clàusules són respectades pel Principat, l'acord és 

reconductible automàticament. 

Les conseqüències sobre l'organització de l'economia es faran notar progressivament, 
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amb més normes econòmiques i socials i un intervencionisme més fort de l'estat. 

 

Les conseqüències polítiques  

 

El primer acte internacional 

Les conseqüències polítiques són més importants encara. Malgrat les limitacions 

formals al moment de la firma, és un primer acte internacional real. Del cantó andorrà 

era important que fos Andorra mateixa, a través dels seus elegits, qui negociés, i que 

fos el Cap de govern qui presideixi la delegació. 

També, per primera vegada a l’època contemporània el català era llengua de 

cancelleria, com a única llengua oficial d’Andorra. 

 

El desencadenament de la Constitució 

És més, les conseqüències sobre la política interior no van trigar gaire. Un tabú 

desapareixeria el mateix any, en les declaracions oficials andorranes com dins la 

premsa : l'expressió moderada i pactista “reforma de les institucions” era substituïda 

per la paraula “constitució”, amb caràcter d’exigència. 

En efecte, per primera vegada en la seva història, Andorra no depenia més per la seva 

economia de les decisions de França i Espanya, els estats dels dos Coprínceps. La 

por de perdre uns avantatges econòmics, o l’amenaça latent - i com hem vist realment 

utilitzada en diverses ocasions - de represàlies econòmiques i de tancament de la 

frontera, doncs la subjecció política, eren substituïdes per una regla del joc inscrita 

dins un tractat internacional, que ningú no podia modificar tant com era vigent i el 

respectava Andorra. D’evidència això canviava del tot el paper dels actors polítics 

i la relació sobirans-subjectes. 

Efectivament, l’any 1990 mateix, es demanava oficialment la negociació d’una 

constitució moderna, que limiti les competències dels sobirans i porti al 

reconeixement internacional del Principat. 

 

 

 

 


