
Ponència 

Reforma del Títol III de la Constitució 

 

Títol IX. De la Reforma Constitucional 

Article 105 

La iniciativa de reforma de la Constitució correspondrà als Coprínceps conjuntament a una tercera 

part dels membres del Consell General. 

Article 106 

La reforma de la Constitució requerirà l’aprovació del Consell General per una majoria de dues 

terceres parts dels membres de la Cambra. 

Immediatament després la proposta serà sotmesa a referèndum de ratificació. 

Article 107 

Superats els tràmits de l’article 106, els Coprínceps sancionaran el nou text constitucional per a la 

seva promulgació i entrada en vigor. 

 

Exposició de motius. 

És de justícia reconèixer el paper històric de la figura del Copríncep Episcopal. Andorra no existiria 

ni hauria pogut mantenir la seva independència, sense dita figura. 

Per què una reforma? 

És evident, la contradicció entre el valors que vol defensar qualsevol constitució democràtica i el 

ideari de l’Església catòlica, entesa com a institució. 

Els valors de l’Estat de dret provenen de la declaració de Drets Universals, que van proclamar 

tant la Revolució Francesa com la Revolució Americana. 

Alguns d’aquests valora, (separació entre institucions religioses i estats, preeminència de la 

legislació civil, igualtat de drets entre les persones, educació neutre i fins i tot la llibertat de 

pensamnet) es contradiuen amb els valors que defineixen a l’Església catòlica. 

El fet de que un bisbe sigui Cap d’Estat, és un anacronisme en ple segle XXI. 

Andorra és una societat secularitzada, hi ha sectors majoritari de la població, (no catòlica, catòlics 

passius, dones, homosexuals) que no es poden sentir representats per un bisbe. 

És impossible que un bisbe actuï com a Cap d’Estat, oblidant la seva condició eclesiàstica. 

Lleis com: avortament, bodes homosexuals, dret d’adopció per a les parelles homosexuals, 

legalització de la prostitució, legalització del consum de drogues i altres, entren en contradicció 

amb la seva condició de Bisbe. 

Difícilment es pot esperar una actitud neutral de part seva, recentment ja ha donat proves del 

seu intervencionisme, per al que fa a la reforma del Codi Penal. 



Hi ha factors conjunturals que podrien afavorir dita reforma: 

✓ Constitució europea 

✓ Tarannà del Copríncep Francès: Jacques Chirac 

✓ Tarannà del Govern espanyol 

✓ Tarannà de l’actual Copríncep Episcopal 

 

Proposta de resolució 

“S’insta al Grup Parlamentari Socialista, a dur a terme una iniciativa de reforma constitucional 

emprant la via prevista en l’article 105 del títol IX, a fi i efecte de derogar la figura del Copríncep 

Episcopal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Rossell 


