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RESOLUCIÓ ADOPTADA 
-CONGRÉS 09.11.2002- 

 
I. El futur de les relacions entre Andorra i la Unió Europea haurà de passar per 
un estatut de País Associat, estatut que comprèn alhora una relació 
«estructural» amb la Unió –amb les transformacions necessàries- i l’establiment 
d’uns períodes d’adaptació que ens estalviarà els traumatismes d’una 
assumpció sobtada, sense períodes de transició, de la normativa comunitària. 
Andorra haurà de treure el màxim benefici del mercat interior europeu de 
mercaderies i serveis, i de la lliure circulació i establiment de persones, 
aprofundint i si cal reconvertint les seves habilitats financeres i transformant 
progressivament els seus sectors productius amb uns clars objectius de 
sostenibilitat i de rendiment extraterritorial. Aquesta clara opció de model 
econòmic ha d’anar acompanyada d’un clar compromís d’obertura a la fiscalitat 
indirecta i a la fiscalitat dels rendiments del capital, tot aplicant progressivament 
el principi de transparència i de cooperació lleial i eficaç amb els Estats veïns i 
amb la Unió. Alhora, el compromís europeu d’Andorra comporta la ratificació de 
la Carta Social Europea revisada i la correlativa assumpció dels drets socials 
reconeguts arreu de l’Europa Comunitària. 

 
 

II. L’oportunitat d’oferir ara un camí concret per inserir-se en la UE ve donat 
també per la necessitat de tenir un model adequat per a posicionar-se en el 
complex món d’unes relacions internacionals marcades per allò que de forma 
convencional s’entén per globalització. Una globalització en la qual hauran de 
moure’s les noves generacions d’andorrans i andorranes que, si no poden 
trobar un lloc de treball a Andorra, han de poder viure i treballar dignament 
arreu d’Europa. 

 
El paper cada dia més protagonista de les empreses andorranes, movent-se - i 
adaptant estratègies- a nivell internacional, i el fet que estigui a punt de 
culminar-se el procés d’ampliació de la UE fa que Andorra hagi de concretar el 
marc de relació institucional amb la Unió Europea atès que estem convençuts 
que Andorra ha de trobar el camí de consolidació del seu futur donant la mà i 
no pas girant l’esquena a Europa. 
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III. La interdependència econòmica, que és l’espina dorsal de la mundialització, 
ja és al cor de la nostra economia. La vinculació d’Andorra a Europa a partir de 
la signatura el juny de 1990 i l’aplicació el primer de juliol de 1991 de l’Acord 
Comercial amb la Comunitat Econòmica Europea es un fet econòmicament 
irreversible. 

 
Competència, respecte als drets de prioritat, llibertat d’empresa, recerca de 
beneficis, aquestes normes i principis que regulen el mercat únic europeu són, 
a Andorra, normes constitucionals. 

 

Però a Europa són equilibrades i compensades per altres normes que fan 
referència als drets socials, a la negociació col·lectiva, a la igualtat en l’accés 
als serveis públics, a la solidaritat, a la cultura. 

 
Les lleis de l’economia no poden decidir, sense contrapartides, les condicions 
de vida sinó que es confronten diàriament a altres lleis que regulen la vida en 
societat. 

 
És per això que volem viure en una economia de mercat però no podem 
suportar més l’actual societat de mercat. 

 
Si només haguéssim de treure una lliçó de la tragèdia que ha significat pel 
benestar dels que vivim i treballem a Andorra la qüestió de la incineració 
d’escombraries, seria la següent: 

 
La política econòmica no es pot limitar a afavorir a curt terme el creixement 
econòmic i l’augment exponencial de la població sinó que s’ha d’inscriure en 
una preocupació per preservar el futur i s’ha d’articular amb uns objectius 
col·lectius, de país, exteriors a l’àmbit econòmic. 

 

Andorra ha d’encarar avui problemàtiques tan diverses com la preservació de 
la qualitat de vida i dels recursos naturals, la sostenibilitat a llarg termini de les 
polítiques econòmiques (tan si es tracta de riscs financers futurs com de la 
consolidació del regim de pensions), el control del riscs naturals o l’accés de 
tots al saber i a les noves tecnologies. 

 
Es tracta d’un ample ventall de preocupacions ciutadanes que es poden reunir 
sota la denominació genèrica de «desenvolupament sostenible» o, si volem 
emprar el terme francès, «desenvolupament durador». 

 
A la vista d’aquestes preocupacions el nivell europeu esdevé el més adequat 
per una acció eficaç. 

 

Tenir, doncs, un model concret per relacionar-se amb el món exterior dóna 
seguretat a la iniciativa privada pròpia i aliena, dóna seguretat i consistència al 
model econòmic i social que es proposa i alhora –mitjançant l’adequació als 
nous requeriments internacionals- permet una progressiva adequació de 
l’estructura econòmica pròpia a les exigències del món actual, amb l’avantatge 
de seguir un model àmpliament contrastat, tot i conservant –per mitjà de la 
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figura de l’associació- característiques pròpies que, hàbilment combinades, 
poden oferir un punt d’arrencada òptim per al reptes del segle XXI. 

 
 

IV. En conseqüència es dóna mandat al Comitè Executiu perquè en coordinació 
amb el Grup Parlamentari i la Comissió d’Economia del Partit enllesteixi dins el 
propers sis mesos la proposta socialdemòcrata de relacions econòmiques i 
socials amb Europa d’acord amb les línies traçades en la present resolució 
donant-ne periòdica informació de l’evolució dels treballs al Comitè Directiu. 

 
 
 

 


