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Llista d’abreviatures
El G-7 més Rússia

ABA

Associació de Bancs Andorrans

G-8

ABE

Autoritat Bancària Europea

G-20	El G-8, més onze països emergents i la UE

AEAPJ	Autoritat Europea d’Assegurances i
Pensions de Jubilació
AELC	Associació Europea de Lliure Comerç
(EFTA, en les sigles en anglès)

IGA

Model Intergovernmental Agreement

IOSCO	Organització Internacional de Comissions
de Valors
IRS

Internal Revenue Service (Estats Units)

LTRO

Long Term Recovery Operations

AEVM

Autoritat Europea de Valors i Mercats

ASB

Associació Suïssa de Banquers

BCE

Banc Central Europeu

OICV	International Organization of Securities
Commissions

CDI

Conveni de doble imposició

OMT

CE

Comunitat Europea

CEE

Comunitat Econòmica Europea

OCDE	Organització per a la Cooperació
i el Desenvolupament Econòmic

CEPS	Centre d’Estudis Polítics Europeus
(Center for European Policy Studies)
Ecofin	Consell d’Economia i Finances
de la UE
EEE

Espai Econòmic Europeu

EFTA	Vegeu Associació Europea de Lliure
Comerç
FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

FMI 	Fons Monetari Internacional
(IMF, en les sigles en anglès)
G-5	Grup dels cinc països més importants de la
UE: Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia i
Espanya

Outright Monetary Operations

PEP	Llei suïssa de l’any 2011 dedicada
a les persones exposades políticament
(politically exposed persons)
QI

Qualified Intermediary

SEAE

Servei Europeu d’Acció Exterior

TIEA	Acord d’intercanvi d’informació fiscal
(Tax Information Exchange Agreement,
en la denominació en anglès)
TUE

Tractat de la Unió Europea

UE

Unió Europea

UEM

Unió econòmica i monetària

G-7	Grup dels set països més industrialitzats
del món
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INTRODUCCIÓ
Andorra ha optat històricament per una estratègia d’acostament gradual i progressiu cap a la Unió
Europea (UE) que en altres ocasions he qualificat d’asimptòtica, en el sentit que cada cop més el
Principat s’acosta a la UE però sense acabar d’accedir-hi del tot. Molt possiblement, aquesta situació
seguirà així fins que la mateixa UE manifesti la voluntat i fixi les regles en relació amb una possible
incorporació dels països europeus de petita dimensió territorial –entre els quals hi ha Andorra– i
aquests països aconsegueixin una adhesió com a membres de ple dret de la UE, adaptada a les
seves necessitats i que els garanteixi la salvaguarda de les respectives especificitats irrenunciables.
Estem lluny d’aquesta hipòtesi.
El procés d’acostament s’ha desenvolupat en tres fases. La primera fase va tenir un caràcter duaner
i comercial, i es va concretar en l’Acord d’unió duanera de 1990. La segona buscava un nou encaix,
amb la negociació de nous àmbits que anessin més enllà de les duanes, i es va concretar en l’Acord
de cooperació signat el 2004. També pertanyen a aquesta segona fase l’Acord sobre fiscalitat de
l’estalvi (2004) i uns arranjaments complementaris (declaració comuna d’intencions, passatge de
fronteres i un nou article en el projecte del tractat constitucional de la UE, recollit més tard en el
vigent Tractat de Lisboa), sobre els estats de petita dimensió territorial en què s’estableixen tres
criteris aplicables a Andorra: relacions i acords específics, petit territori i proximitat, a més de l’Acord
monetari (2011).
La tercera fase, actualment en curs, apunta a l’accés progressiu d’Andorra al Mercat Interior Europeu
–per iniciativa andorrana– i a la revisió de l’acord sobre fiscalitat de l’estalvi del 2004 –per iniciativa
de la UE–. Andorra està acompanyada per Mònaco i San Marino en el camí cap a la participació en
el Mercat Interior Europeu. D’altra banda, Andorrà haurà de procedir a la revisió de l’acord del 2004
sobre fiscalitat de l’estalvi amb la UE, acompanyada en aquest cas de Suïssa, Liechtenstein, Mònaco
i San Marino.
L’autor d’aquest text ha tractat de seguir l’evolució de l’estratègia andorrana d’acostament a la UE
des del principi, que ha reflectit en diversos llibres i articles dedicats a l’estudi de cadascuna de les
fases. El document de treball que ara es presenta pretén ser una anàlisi factual i sistemàtica, breu
i rigorosa alhora, de la situació de la tercera fase del procés d’acostament d’Andorra a la UE a final
del 2013. En definitiva, una eina de reflexió en uns moments de vigília de canvis molt importants de
l’entorn econòmic internacional del Principat.
El procés d’aproximació al Mercat Interior Europeu va començar per iniciativa andorrana el maig del
2010, amb la presentació d’un document informal de reflexió (conegut com a non paper) en què es
demanava un nou acord que suposés un marc de relacions encara més ambiciós que els anteriors i
que propiciés especialment una participació gradual al mercat interior comunitari. (Vegeu quadre 1)
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Quadre 1
Nota sobre les relacions entre Andorra i la UE, 5 de maig de 2010
Document informal de reflexió (‘non paper’) presentat pel Govern d’Andorra a la Comissió
Europea (extracte)

Raons per a un nou acord
Andorra, situada en el continent europeu, vol ara participar de forma adequada en els
processos moderns i inevitables de globalització. En aquesta línia i d’ençà l’any 1989, va
escollir l’apropament a l’Europa Comunitària com la via més idònia per internacionalitzar
la seva economia sense renunciar als trets característics de les valls. És per això que el
1990, es va signar el primer acord amb la Comunitat Europea, que situa Andorra en la Unió
Duanera comunitària, exclosos els productes agrícoles. Més endavant el Protocol veterinari
signat el 1997 i l’Acord de Cooperació del 2004, encara per desenvolupar en el marc de la
realitat jurídica i econòmica andorrana, confirmaven aquesta orientació.
Andorra utilitza l’euro com la seva moneda nacional de facto i va iniciar el 2004 converses
per a establir amb la UE i el Banc Central Europeu (BCE) un acord monetari (signat el 30 de
juny de 2011 i entrat en vigor el 1 d’abril de 2012). D’altra banda, Andorra, a iniciativa de la
UE, va signar un acord que preveu mesures equivalents a les de la directiva europea sobre
Fiscalitat de l’Estalvi el 2004 i ha fet un esforç notable en els darrers mesos per sortir de les
llistes de les anomenades jurisdiccions no cooperants en matèria de fiscalitat internacional.
Paral·lelament ha modificat la seva legislació interna de manera que el nou tarannà en
matèria de cooperació i transparència fiscal s’ha pogut concretar amb la signatura de vinti-un acords d’intercanvi d’informació amb països com França, Espanya, Bèlgica, Països
Baixos, Portugal, Dinamarca, Suècia, Finlàndia i Àustria, entre altres. Això ha permès que,
des del 25 de febrer del 2010, Andorra ja no figuri en la llista grisa de l’OCDE.
En aquesta perspectiva el Govern vol donar una nova orientació general a les relacions amb
la UE ara que Andorra està desenvolupant una activitat internacional intensa i que la mateixa
UE veu completat el seu propi procés de reforma amb l’entrada en vigor, des del primer
de desembre del 2009, del Tractat de Lisboa. Precisament aquest Tractat preveu de forma
explícita la possibilitat d’acords específics d’associació amb els països inserits –com ara
Andorra– en el territori de la Unió.
És en moments de crisi –i de replantejament a escala internacional de les relacions bilaterals
i de les relacions multilaterals– quan es pot obrir una finestra d’oportunitat tant en la UE com
a Andorra per tal d’explorar noves vies que, aprofitant la culminació de les reformes internes
de la UE i la nova dinàmica interna d’Andorra, puguin concretar-se en un marc de relacions
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més ambiciós i més d’acord amb un apropament específic i més intens al mercat que ens
envolta: el mercat intern comunitari.

El marc jurídic actual de les relacions del Principat d’Andorra
amb la Unió Europea
• Acord Comercial amb la Comunitat Europea sobre Unió Duanera deixant fora els
productes agrícoles (1990) i els seus desenvolupaments.
• Protocol veterinari (1997).
• Acord de Cooperació (2004).
• Acord sobre fiscalitat de l’estalvi (2004).
• Protocol de mesures de seguretat (2011).
• Acord monetari, negociacions començades el 2004 (en vigor des del 2012).

Un acord 'ad hoc'
L’acord polític que Andorra demana consisteix a avançar en l’ampliació de les actuals
relacions per a permetre suprimir les fronteres amb la Unió pel que fa al control de
mercaderies i augmentar el grau d’integració econòmica […] Una possible integració
progressiva en el mercat interior comunitari […] Un tractament ad hoc de certs aspectes
de les llibertats de circulació i d’establiment, atès que una aplicació automàtica del cabal
comunitari podria comportar conseqüències molt problemàtiques en un microestat […] Anar
més enllà en el procés gradual d’associació.
Es planteja un nou acord acollint-se a la Declaració 3 de l’article 8 del Tractat de la Unió
Europea (Tractat de Lisboa), que diu així:
“La Unió desenvoluparà amb els països veïns relacions preferents, amb l’objectiu d’establir
un espai de prosperitat i de bon veïnatge basat en els valors de la Unió i caracteritzat per
unes relacions estretes i pacífiques basades en la cooperació. A efectes de l’apartat anterior,
la Unió podrà celebrar acords específics amb els esmentats països. La Unió tindrà en
compte la situació particular dels països de petita dimensió territorial que mantinguin amb
ella relacions específiques de proximitat.”
Font: Govern d’Andorra, ministeri d’Afers Exteriors.1

La resposta de la UE a la nova iniciativa andorrana per a la participació en el Mercat Interior Europeu
que s’acaba d’exposar ha estat favorable.

Nota de l’editor: la correcció dels textos oficials es limita únicament a qüestions ortogràfiques, per mantenir la màxima
fidelitat respecte de l’original.
1

10

|

Les noves negociacions entre Andorra i la Unió Europea

Els calendaris de la doble negociació
Calendari de resposta de la UE a la iniciativa d’acostament d’Andorra sobre un nou acord de
participació en el Mercat Interior Europeu

Juny 2011

El Consell d’Afers Generals de la UE pren nota d’un informe de la
presidència hongaresa de la UE sobre relacions amb el Principat en
què es propicia l’exploració d’un nou marc institucional, un accés
progressiu al Mercat Interior Europeu i un respecte a les particularitats
dels tres microestats interessats (Andorra, Mònaco i San Marino).

Juny 2012

El grup de treball EFTA del Consell de la UE visita Andorra
acompanyat del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) i de la
Direcció General de Mercat Interior (DG MARKT) de la Comissió
Europea. Posteriorment aniran a Mònaco i San Marino.

Novembre 2012

Comunicació de la Comissió Europea al Consell, al Comitè Econòmic
i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre relacions amb
Andorra, Mònaco i San Marino. Document de treball de la Comissió
que acompanya l’anterior comunicació.
La Comissió preveu cinc opcions, però només en recomana dues
(per tant se sobreentén que en desaconsella tres: manteniment de
l’status quo, bateria d’acords sectorials bilaterals seguint el model de
Suïssa i l’adhesió). Les dues opcions aconsellades són: un acord marc
d’associació i la participació en l’EEE.

Desembre 2012

Conclusions del Consell de la UE sobre relacions amb Andorra,
Mònaco i San Marino, en la mateixa línia que la comunicació
esmentada de la Comissió Europea.
El Consell acull favorablement la comunicació de la Comissió i
selecciona dues opcions, que estima com les més viables:
1) la participació dels països de petita dimensió territorial a l’EEE i,
2) la negociació d’un o diversos acords marc d’associació amb
aquests països “amb vista a donar-los accés al mercat interior, a
les mesures d’acompanyament i a les polítiques horitzontals de
la UE, inclosos els mecanismes institucionals sobre el model de
l’acord sobre l’EEE”.
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Març 2013

Visites del SEAE i dels serveis de la Comissió a Andorra, Mònaco i
San Marino.
El SEAE tramet a Andorra un qüestionari sobre mercat interior.

Juny 2013
Juliol 2013

Novembre 2013

Andorra tramet les respostes del qüestionari del SEAE.
Andorra entrega un memoràndum a la Comissió Europea sobre la
integració progressiva en el Mercat Interior Europeu a través de les
dues opcions aconsellades per la UE (l’acord marc d’associació i la
participació en l’EEE).
La Comissió Europea i el SEAE lliuren un informe al Consell, al Comitè
Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre les
relacions de la UE amb Andorra, Mònaco i San Marino amb les dues
opcions amb vista a la seva participació en el mercat interior (entrada
a l’EEE i un o diversos acords marc d’associació).
La Comissió considera com a opció més viable la negociació
d’un o diversos acords d’associació, que podrien ser adaptats per
respondre a les exigències de la UE així com a les especificitats i
a les circumstàncies particulars de cadascun dels països de petita
dimensió territorial. Privilegia també un acord marc multilateral.

Desembre 2013

Primer
semestre 2014
Segon sem. 2014
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Conclusions del Consell de la UE sobre les relacions amb Andorra,
Mònaco i San Marino en què sol·licita una recomanació a la Comissió
i al Servei Europeu d’Acció Exterior abans de final d’abril de 2014 per
iniciar les negociacions per a un o diversos acords d’associació amb
cadascun dels tres països.
Recomanació de la Comissió Europea i del SEAE al Consell.
Mandat de negociació del Consell a la Comissió Europea i al SEAE.
Inici de les negociacions.

Les noves negociacions entre Andorra i la Unió Europea

Calendari per a la revisió de l’acord del 2004
sobre fiscalitat de l’estalvi
Maig 2013

El Consell envia un mandat de negociació a la Comissió per revisar
l’acord en matèria de fiscalitat de l’estalvi amb Suïssa, Andorra,
Liechtenstein, Mònaco i San Marino.

Juliol 2013

El comissari europeu responsable de fiscalitat, el lituà Algirdas
Šemeta, visita Andorra.
La UE i Andorra acorden iniciar les negociacions pel que fa a
l’intercanvi d’informació fiscal.
Primera reunió tècnica exploratòria amb la Direcció General de
Fiscalitat i Unió Duanera (DG Taxud) de la Comissió Europea.

Setembre 2013

Carta de resposta d’Andorra a la UE en què accepta els termes del
mandat de negociació del maig del 2013.

Octubre 2013

La Direcció General de Fiscalitat i Unió Duanera proposa dates per
als contactes negociadors.

Novembre 2013

Primera reunió amb la DG Taxud. Les negociacions queden en punt
mort perquè, d’una banda, la UE està en espera que l’OCDE adopti
un estàndard sobre intercanvi automàtic d’informació que es farà seu
i, de l’altra, perquè Luxemburg demana que es comenci a negociar
amb Suïssa.

Desembre 2013

Conclusions del Consell Europeu en què sol·licita una acceleració de
les negociacions amb els estats tercers.

Febrer 2014

Segona reunió de negociació.
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Ens trobem, doncs, en el començament d’una nova ronda de negociacions entre Andorra i la UE que
hauria de conduir, d’una banda, a la signatura d’un nou acord d’accés progressiu al Mercat Interior
Europeu (a través d’un o diversos acords d’associació inspirats en l’EEE i adaptats als microestats,
negociant Andorra conjuntament amb Mònaco i San Marino) i de l’altra, a un nou acord sobre fiscalitat
de l’estalvi que Andorra negociaria, com a país tercer, juntament amb Suïssa, Liechtenstein, Mònaco
i San Marino, com ja es va fer en l’acord sobre fiscalitat de l’estalvi del 2004, en vigor des del 2005.
Les negociacions sobre la revisió de l’acord de fiscalitat ja han començat, mentre que es preveu per
a la segona meitat del 2014 l’inici de les converses per a un o diversos acords d’associació en relació
amb el Mercat Interior Europeu.
Les dues negociacions (mercat interior i fiscalitat), encara que de contingut diferent, avançaran en
paral·lel, com ja va ser el cas de les negociacions que van conduir als acords de fiscalitat i de
cooperació del 2004.
Tot això es produeix, d’una banda, dins d’un marc europeu caracteritzat per la crisi de la zona
euro acompanyada d’altres crisis relacionades dins de la mateixa UE (crisi de governança, crisi de
relat, crisi de legitimitat, crisi de lideratge), que Brussel·les tracta de superar, a curt termini, amb la
progressiva construcció de la unió bancària i la unió fiscal. I d’altra banda, hi ha un marc global en
el qual institucions com el G-8, el G-20 o l’OCDE cerquen, particularment des del 2009, l’augment
de la transparència i la cooperació fiscal internacionals com un instrument de la lluita contra la crisi
financera i econòmica internacional.
El Govern andorrà fa dècades que treballa per una política de convergència cap a la UE i d’adequació
al marc global. Darrerament, ha optat de manera decidida per l’obertura econòmica, l’adopció de
reformes internes encapçalades per la reforma fiscal i l’accés progressiu cap al Mercat Interior
Europeu. L’objectiu és actuar en un doble marc: legal (per dotar el país de les mateixes eines i regles
de joc que la resta de territoris, level playing field) i factual (adequat a les especificitats pròpies del
Principat).
Tot sembla dirigit al naixement d’un nou model econòmic de desenvolupament a Andorra, caracteritzat
per l’obertura econòmica i l’homologació amb Europa de caràcter diferencial, és a dir que suposi
una adaptació fins on sigui necessari i convenient i que també permeti seguir gaudint d’una sèrie
d’especificitats per part del Principat, tant per raons econòmiques i socials com d’identitat.
Aquest informe, dedicat a presentar l’estat de situació de la tercera fase d’acostament del Principat
a la UE a final de 2013 i a apuntar-ne les expectatives, pretén ser un instrument d’anàlisi i reflexió per
als agents econòmics, polítics i socials andorrans –també per al conjunt de la població– amb vista
als plantejaments estratègics que s’hagin d’adoptar davant el canvi de model que s’entreveu i de les
noves rondes negociadores amb la UE.
L’informe s’ha elaborat a través d’entrevistes mantingudes principalment a Brussel·les i a Andorra al
llarg de l’any 2013, així com de la consulta de documentació especialitzada.
L’autor expressa el seu agraïment a totes les persones consultades i de manera especial al ministre
d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i a l’ambaixadora davant de la UE, Eva Descarrega.
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Capítol 1
L’ACOSTAMENT PROGRESSIU D’ANDORRA A LA UE
1.1. Les tres fases en les relacions entre Andorra
i la Unió Europea (UE)
1a fase: de caràcter duaner i comercial, es va desenvolupar al voltant de l’Acord d’unió duanera
parcial (l’agricultura en va quedar exclosa), signat el 1990 i en vigor des del 1991.
2a fase: amb la cooperació com a objectiu negociador, es va materialitzar amb l’Acord de
cooperació (signat el 2004 i en vigor des del 2005). També s’inclouen en aquesta segona fase l’Acord
sobre fiscalitat de l’estalvi (2004), una sèrie d’arranjaments complementaris (declaració comuna
d’intencions, passatge de fronteres i un article sobre els estats de petita dimensió territorial inclòs en
el projecte de tractat constitucional i recollit més tard en el Tractat de Lisboa, en vigor des del 2004)
i l’Acord monetari, signat el 2011 i en vigor des del 2012.
L’Acord monetari, que suposa per a Andorra la facultat d’encunyar moneda, podria representar un
primer pas cap al Mercat Interior Europeu, en la mesura en què preveu la incorporació progressiva
del cabal normatiu europeu en matèria bancària, financera i monetària. Es preveu que Andorra pugui
fer a partir del 2014 una emissió de monedes per un màxim anual de 2,3 milions d’euros.
Pel que fa a les repercussions de les dues primeres fases,
• L’Acord duaner del 1990 segueix funcionant de manera molt satisfactòria per als interessos del
Principat.
• L’Acord de cooperació del 2004, que preveu la participació andorrana en certes polítiques i
programes comunitaris, té uns resultats limitats però que van donant els seus fruits.
• L’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi de 2004, negociat a instància de la UE, s’ha anat aplicant
correctament i ha permès mantenir una de les especificitats de l’economia andorrana, però la
mateixa UE ha plantejat la conveniència de revisar-lo i d’arribar a un nou acord de fiscalitat amb
tots els països firmants, que precisament forma part de la tercera fase d’acostament.

Quadre 2
Les relacions entre Andorra i la UE vistes des de Brussel·les
1. Unió duanera. La UE ha conclòs un Acord amb Andorra en què estableix una unió
duanera per als productes industrials. L’Acord funciona bé i l’any 2011 es va concloure un
Protocol estenent-lo a mesures de seguretat duanera.
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A més, un Acord de Cooperació facilita un marc de cooperació en àmbits diversos,
especialment referits a política regional en els Pirineus. L’any 1997 la UE i Andorra varen
concloure un Protocol Veterinari amb l’objectiu de mantenir el flux tradicional de comerç
d’animals vius i de productes animals tot garantint l’aplicació dels estàndards de la UE.
2. Schengen. Andorra no forma part de l’espai Schengen. Existeixen controls fronterers
a les fronteres entre Andorra i els seus veïns França i Espanya. No obstant això, Andorra
coordina els seus requisits de visats amb l’espai Schengen i accepta els visats Schengen.
Gràcies a una pràctica acceptada pels estats membres de Schengen, els nacionals
andorrans es beneficien d’un sistema de passatge pels controls fronterers similar al dels
ciutadans de la UE i dels països EFTA dins l’espai Schengen.
3. Relacions bilaterals amb els veïns. Andorra manté relacions privilegiades amb
França i Espanya, i també amb Portugal, a través d’acords en diferents àmbits com la lliure
circulació de persones i establiment, educació, i justícia i afers interiors.
4. La política europea d’Andorra. Andorra ha mostrat un fort interès i una clara voluntat
d’avançar en el seu procés d’integració a la UE.
L’any 2010 el Govern andorrà va elaborar un non-paper en què anunciava el seu desig de
una cooperació més intensa. El 2011, Andorra va presentar un memoràndum a la UE en
què detallava les àrees on percep obstacles a l’accés al mercat interior. El 2012, Andorra ha
adoptat una llei revisada per a obrir encara més la seva economia a la inversió estrangera.
Andorra busca unes relacions més profundes amb la UE a través de la negociació d’un nou
acord que prengui en consideració que Andorra està geogràficament situada dins de la UE,
enclavada entre dos estats membres, així com les especificitats d’Andorra, la possibilitat
d’aplicar períodes transitoris i/o clàusules de salvaguarda en determinades àrees, inclosa la
lliure circulació de persones, i també la participació d’Andorra en els programes i agències
de la UE.
Font: Comissió Europea. Comunicació sobre relacions amb Andorra, el Principat de Mònaco i la República de
San Marino, Brussel·les, 20.11.2012.

3a fase: participació en el Mercat Interior Europeu i revisió de l’Acord de fiscalitat:
• negociació de l’accés progressiu al Mercat Interior Europeu, segons el model ja existent de l’Espai
Econòmic Europeu (EEE) per part d’Andorra en una iniciativa conjunta amb Mònaco i San Marino i,
• la revisió de l’anterior Acord de fiscalitat sobre les rendes de l’estalvi, que la UE negociarà amb un
conjunt de països tercers: Suïssa, Liechtenstein, Mònaco, San Marino i Andorra.
Aquesta tercera fase d’acostament presenta un marcat paral·lelisme amb la situació viscuda fa deu
anys, quan Andorra cercava un nou encaix amb la UE. Aleshores i a iniciativa de la mateixa UE, va
sorgir la necessitat de negociar un acord sobre fiscalitat de l’estalvi mentre que per part andorrana
es volia un acord de cooperació amb la UE que suposés un pas endavant en relació amb l’Acord
d’unió duanera del 1990.
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Actualment, la UE porta la iniciativa per a la revisió de l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi que substitueixi
el del 2004, mentre que Andorra –juntament amb Mònaco i San Marino– duu la iniciativa de negociar
un acord d’accés al Mercat Interior Europeu.

Capítol 2
EL MERCAT INTERIOR EUROPEU I L’ESPAI ECONÒMIC
EUROPEU
2.1. Presentació
El Tractat de Roma de 1957, constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (CEE), va popularitzar
l’expressió mercat comú. A partir de 1985, aquest concepte va evolucionar gradualment cap al de
mercat interior, formalment introduït per l’Acta Única Europea (1986) sota l’impuls de l’aleshores
president de la Comissió Europea Jacques Delors. Es tractava de constituir un gran mercat interior
en el si de la UE i al llarg del període 1985-1992.
En termes polítics i econòmics, el mercat interior es pot definir com un espai integrat, obert i
competitiu, que afavoreix la mobilitat, la competitivitat i la innovació. En termes jurídics, el mercat
interior es defineix com un espai sense fronteres interiors en el qual la lliure circulació de mercaderies,
persones, serveis i capitals (les quatre llibertats) hi està assegurada. El nou enfocament (nouvelle
approche) introduït per l’Acta Única Europea es basava en l’harmonització de les legislacions
nacionals combinada amb l’aplicació del principi del reconeixement mutu.2
L’Acord de l’Espai Econòmic Europeu va ser conclòs el 1992 entre la UE i els països de l’EFTA
(Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein) i va entrar en vigor el 1994 –Suïssa no hi va accedir
després del referèndum en contra–, amb el propòsit que els membres de l’EFTA es poguessin
beneficiar del Mercat Interior Europeu malgrat no ser membres de ple dret de la UE.
A l’origen va ser concebut com una alternativa a l’adhesió a la UE i per a diversos estats membres
de l’EFTA, es va convertir ràpidament en una curta etapa prèvia a l’adhesió. Actualment, l’EEE està
format pels estats membres de la UE i per només tres estats membres de l’EFTA (Noruega, Islàndia
i Liechtenstein), ja que la resta han optat per l’adhesió a la UE.
L’EEE és un acord molt particular, en el sentit que organitza allò que gairebé és irrealitzable: la
integració de països no membres de la UE en els àmbits que constitueixen el nucli dur (mercat
interior) de les activitats de la Comunitat Europea.3

2. 2. El Mercat Interior Europeu i les quatre llibertats
Les quatre llibertats de circulació (persones, béns, serveis i capitals) formen part principal de la
noció de mercat interior en l’Espai Econòmic Europeu. A més, per al seu bon funcionament, ha estat
2
3

Pou, Víctor (2011) Andorra-Unió Europea . Pàg. 89
Ídem. Pàg. 210
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necessari incloure-hi certes polítiques horitzontals i d’acompanyament en determinats àmbits, com
ara política social, protecció dels consumidors, medi ambient, estadístiques i dret de societats, entre
d’altres. Tot plegat constitueix un paquet que supera àmpliament la meitat del cabal de dret material
de la UE.
Alguns àmbits importants del cabal de la UE, però, no es troben inclosos en el cabal de l’EEE:
política agrària i pesquera comunes, la unió duanera i la política comercial, la política fiscal, la política
monetària, la política estrangera i de seguretat comuna, i la justícia i afers interiors.
Els elements clau de l’Espai Econòmic Europeu són dos:
1. la lliure circulació de persones, mercaderies, capitals i serveis, i
2. les polítiques horitzontals.
La lliure circulació de mercaderies és la llibertat més antiga i més sòlidament establerta. En el cas
de la UE, és completa, mentre que a l’EEE està restringida essencialment als productes no agrícoles;
els productes transformats són objecte d’un protocol que organitza un comerç preferencial en el si
de l’EEE. Si bé la UE conforma una unió duanera, l’EEE és una zona de lliure canvi des del punt de
vista de la lliure circulació de mercaderies.
La lliure circulació de persones comporta la lliure circulació dels treballadors i la llibertat
d’establiment. Pel que fa a la lliure circulació de treballadors, si Andorra desitja conservar les
seves especificitats, hauria de demanar un període transitori del mateix tipus que l’obtingut per
Liechtenstein, que ha acabat sent una derogació temporal. Andorra també hauria de flexibilitzar
la seva reglamentació sobre el treball transfronterer. Al mateix temps, s’hauria de procedir a una
coordinació dels règims de seguretat social i al reconeixement de qualificacions. En matèria de lliure
establiment, Andorra es trobava fins fa ben poc allunyada dels estàndards de l’EEE però la nova
normativa sobre inversions estrangeres aplana el camí de la necessària homologació.
La lliure prestació de serveis substitueix l’obstacle important de la imposició d’una retenció en
origen sobre les prestacions de serveis, que en el cas d’Andorra afecta sobretot els intercanvis amb
Espanya i França (un dels aspectes que es vol evitar amb la reforma fiscal i la signatura de convenis
de doble imposició).
La llibertat de circulació de capitals és àmpliament aplicada a Andorra però amb algunes
restriccions sobre les inversions directes i sobre les inversions immobiliàries en sectors clau
i estratègics, com succeeix a tot arreu, i que poden ser objecte de negociació en funció dels
precedents en determinats països membres de l’EEE.
Pel que fa a les polítiques horitzontals –per exemple, política social, protecció de consumidors,
medi ambient, estadístiques i dret de societats, entre d’altres–, s’haurien de negociar cas per cas.
La dimensió institucional de l’EEE és complexa. Jurídicament, l’Acord de l’EEE és un acord
d’associació entre la UE i els estats de l’EFTA (Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein). Un país de
petita dimensió territorial com Liechtenstein ha demostrat la capacitat d’aprofitar-se de pertànyer a
un mercat interior tan gran com l’europeu.
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2.3. Accés al Mercat Interior Europeu. Les cinc opcions de la UE
per a Mònaco, San Marino i Andorra
La Comissió Europea va publicar una comunicació el novembre del 2012 sobre les relacions de la
UE amb Mònaco, San Marino i Andorra en què va posar de manifest un “possible i desitjable objectiu
d’un nivell més alt d’integració dels estats de petita dimensió territorial en el Mercat Interior Europeu,
sempre tenint en compte les especifitats de cadascun”. El document també recollia les cinc opcions
plantejades per a aquests estats. (Vegeu quadre 3)

Quadre 3
Opcions considerades per la Comissió Europea per aconseguir una més gran integració
d’Andorra, Mònaco i San Marino a la UE.
• Opció primera: manteniment de l’status quo
• Opció segona: acords sectorials, tipus Suïssa
• Opció tercera: acord marc d’associació, seguint el model de l’Espai Econòmic
Europeu
• Opció quarta: participació en l’Espai Econòmic Europeu, via EFTA
• Opció cinquena: adhesió
Font: Comissió Europea, Comunicació del 20.11.2012
La Comissió Europea va desaconsellar aleshores les opcions primera, segona i cinquena, mentre
que presentava com a viables la tercera i la quarta. Actualment, l’única opció que preveu és la
tercera, d’un acord marc d’associació.
Breument, s’exposen els arguments de Brussel·les per a cadascuna de les alternatives plantejades.
Començarem per les opcions descartades:
• 1a opció: mantenir l’status quo. La Comissió Europea rebutja aquesta alternativa perquè considera
que significaria perllongar la situació existent sense concloure cap nou acord relacionat amb el
Mercat Interior Europeu. “El resultat seria que els estats de petita dimensió territorial continuarien
amb un accés molt limitat al mercat interior i, per tant, aquesta opció tindria repercussions en
les relacions globals amb la UE. La seva disposició a negociar nous acords d’interès per a la UE
quedaria afectada de manera negativa. Els acords existents perpetuarien una incertesa legal per
als ciutadans i els operadors econòmics en diversos àmbits.”
• 2a opció: acords sectorials, com Suïssa. La Comissió estima que faria falta negociar i concloure
fins a divuit acords relatius als diferents àmbits del mercat interior (llibertat de circulació de
persones, d’establiment, de moviment; de serveis; unió duanera i lliure circulació de mercaderies,
polítiques d’acompanyament i mesures horitzontals). “Els inconvenients són diversos. Primer,
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la UE no té l’interès de negociar i concloure un nombre tan gran d’acords, l’esforç negociador
seria molt superior al d’un sol acord. Segon, l’enfocament sectorial no permetria solucions
omnicomprensives als problemes i no permetria adaptar-se a reptes futurs. Tercer, si cada estat
de petita dimensió territorial adoptés l’enfoc sectorial, en resultaria una proliferació d’acords
desconnectats i difícils de gestionar. L’experiència de la UE en les seves relacions amb altres socis
comercials importants ha demostrat que els desavantatges suposen una complexitat dòcilment
manejable i incertesa il·legal.” El camí dels acords sectorials és el seguit amb Suïssa, un soci
comercial molt important de la UE. Tot i això, la UE ha evidenciat darrerament una fatiga davant
Suïssa en relació amb aquest tipus d’acords.
• 5a opció: adhesió a la UE. Desestimada per la Comissió especialment per dues dificultats
importants: d’una banda, les institucions de la UE no estan actualment adaptades al possible
accés d’estats de petita dimensió territorial; de l’altra, la capacitat administrativa limitada d’aquests
estats tindria un impacte significatiu a l’hora d’aplicar l’acquis communautaire (el cabal comunitari:
normativa i polítiques) i de complir amb les obligacions dels estats membres.
Vegem ara les altres dues opcions aconsellades:
• 3a opció: acord marc d’associació. La Comissió considera que amb aquesta alternativa s’ofereix
als estats de petita dimensió territorial un alt nivell d’integració, que inclou un accés progressiu
al mercat interior de la UE, així com a les seves mesures d’acompanyament i a les polítiques
d’acompanyament, a més de facilitar la participació en altres àrees de l’activitat de la UE. Aquest
acord marc d’associació podria consistir en un únic tractat multilateral entre la UE i els tres estats
de petita dimensió territorial (Mònaco, San Marino i Andorra), possiblement seguint el model de
l’Espai Econòmic Europeu.
Quant a la possibilitat d’un tractat bilateral amb cadascun dels tres estats, tot i que Brussel·les el
veu com a teòricament possible, també el considera no desitjable, per la complexitat addicional i
la tendència a una diferenciació innecessària.
L’acceptació d’aquesta opció suposaria haver de dissenyar un marc institucional que es basés en la
credibilitat i l’eficiència de les estructures ja existents. S’haurien de definir alguns arranjaments sobre
el sistema per gestionar l’acord (per exemple mecanismes de consulta sobre propostes legislatives
de la UE que fossin particularment rellevants per als estats de petita dimensió territorial), com també
la participació com a observadors en programes i agències de la UE. En qualsevol cas, s’hauria de
trobar una solució que garantís l’aplicació homogènia de l’acquis communautaire en aquests països.
• 4a opció: participació en l’Espai Econòmic Europeu. Aquesta opció permetria la integració total
en el Mercat Interior Europeu en els mateixos termes que els països actualment membres de
l’EEE (Noruega, Islàndia i Liechtenstein). Entre els avantatges d’aquesta via hi hauria la utilització
del marc institucional ja existent. No obstant això i tenint en compte que l’acord de l’EEE va ser
conclòs entre dues àrees econòmiques i comercials preexistents (la UE i l’EFTA), en principi
caldria que els tres petits països esdevinguessin membres d’alguna d’aquestes dues àrees. En
aquest sentit, un cop desestimada l’adhesió (opció 5), només els quedaria accedir a l’EFTA,
els països membres de la qual haurien de discutir-ne l’ampliació i els impactes que tindria en el
funcionament de les institucions implicades.
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En relació amb aquesta quarta opció, una qüestió que evidentment s’ha de tenir en compte és
la consideració que pot merèixer als actuals tres estats membres de l’EEE (Noruega, Islàndia i
Liechtenstein) la possibilitat d’adhesió de tres nous estats de petita dimensió territorial (Andorra,
Mònaco i San Marino). Pel que fa a Liechtenstein, està molt satisfet de la seva pertinença a l’EEE
i sempre s’ha mostrat favorable a l’entrada d’Andorra.
El 20 de desembre de 2012 el Consell de la UE va donar el vistiplau a la comunicació de la Comissió
Europea amb les cinc opcions esmentades i va convidar-la a mantenir consultes immediates amb
Andorra, Mònaco i San Marino, així com a presentar un informe abans de final de 2013 amb l’anàlisi
de l’impacte i les principals implicacions institucionals, polítiques i econòmiques de les dues opcions
aconsellades, a més de recomanacions sobre el camí a seguir a continuació.
Paral·lelament, el Consell es comprometia a analitzar els esforços de reforma realitzats per aquests
tres països amb vista a la convergència cada vegada més gran de les legislacions respectives amb
el mercat interior de la UE.

2.4. La posició de Mònaco, San Marino i Andorra
Pel que fa a la posició dels tres estats interessats, val a dir que no són pas exactament les mateixes.
Andorra ha manifestat la voluntat clara de formar part del Mercat Interior Europeu.
Mònaco acompanya el procés i està a l’expectativa del que pugui proposar la UE, sempre tenint en
compte les seves relacions específiques amb França, que són determinants.
I en el cas de San Marino, és important assenyalar que va convocar un referèndum sobre l’adhesió
amb el resultat del 50,26% dels vots a favor. Aquest percentatge representava el 20,22% del cens,
molt lluny del 32% necessari per tirar endavant la iniciativa. Aquesta falta de quòrum, tanmateix, és
una circumstància recurrent al país i una de les causes principals del seu estancament polític a l’hora
d’introduir reformes. Les diferents forces polítiques negocien la possible abolició del quòrum.

2.5. Les negociacions per a l’accés al Mercat Interior Europeu
La UE està disposada a obrir les portes del seu mercat interior a Mònaco, San Marino i Andorra. El
camí cap al Mercat Interior Europeu va començar, com s’ha dit anteriorment, per iniciativa andorrana
el maig de 2010, quan el Principat va presentar un document informal de reflexió (non paper)4 a la
UE en què demanava un nou acord acollint-se a l’article 8 del Tractat de Lisboa, que preveu que la
UE “desenvoluparà amb els països veïns relacions preferents, amb l’objectiu d’establir un espai de
prosperitat i de bon veïnatge basat en els valors de la Unió i caracteritzat per unes relacions estretes
i pacífiques basades en la cooperació. […] a efectes de l’apartat anterior, la Unió podrà celebrar
acords específics amb els països esmentats”. L’article es va completar amb una declaració segons
la qual “La Unió tindrà en compte la situació particular dels països de petita dimensió territorial que
mantinguin amb ella relacions específiques de proximitat”. Els criteris que la UE pren en consideració

4

Vegeu quadre 1, pàgina 7.
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envers els països com Andorra són: relacions i acords específics, petita dimensió territorial i proximitat
geogràfica.
A partir de la iniciativa andorrana, es comença a moure la maquinària institucional de la UE,
particularment el grup de treball de l’EFTA al Consell, en què es debaten les relacions específiques
amb Andorra. L’octubre del 2010, sota presidència belga, el Consell de la UE va presentar unes
conclusions sobre les relacions amb els països de l’EFTA en què es parlava d’una integració
progressiva cap al Mercat Interior Europeu, i el juny del 2011 es feia públic un informe sobre les
relacions amb Mònaco, San Marino i Andorra en què s’apuntaven dos aspectes clau:
1. La incorporació progressiva cap al Mercat Interior Europeu respectant les particularitats
dels tres estats, d’acord amb la Declaració de la UE sobre l’article 8 del Tractat de la Unió
Europea (TUE).
2. L’establiment d’un nou marc institucional.
I pel que fa als següents passos, recomanava: “Tenint en compte l’avaluació realitzada i l’interès
mostrat per Andorra, San Marino i Mònaco d’estrènyer les seves relacions amb la UE, el Consell
convida el SEAE [Servei Europeu d’Acció Exterior] i la Comissió a continuar la seva anàlisi i reflexió
sobre el desenvolupament futur de les relacions de la UE amb els tres països […] i els convida a
presentar les seves conclusions al Consell abans de la fi de 2013 sobre possibles nous passos, que
podrien conduir a una integració progressiva d’aquests països en el mercat interior.”
A partir d’aquest moment, s’esdevé una successió de fets que culmina el juliol del 2013, quan el
Govern d’Andorra entrega un memoràndum a la Comissió Europea sobre la integració progressiva
del Principat al Mercat Interior Europeu.5 Les principals conclusions del memoràndum són:
1. Andorra ha adoptat una clara política de convergència cap a la UE.
2. Andorra ha endegat un procés de reformes internes que concorden amb l’objectiu d’avançar
cap a un accés progressiu al Mercat Interior Europeu. Són dues cares de la mateixa moneda:
es tracta de dos processos en paral·lel o, si es vol, alineats.
3. Cal trobar un equilibri entre, d’una banda, l’harmonització necessària i progressiva que
situï Andorra en el mateix terreny de joc (level playing field) que els seus competidors i, de
l’altra, el manteniment temporal de determinades especificitats que garanteixin una transició
harmoniosa (derogacions, períodes transitoris, clàusules de salvaguarda…).
4. L’accés progressiu d’Andorra cap al Mercat Interior Europeu ja és una realitat, car s’està
implementant degudament tot el que fa referència a aspectes duaners i comercials a través
de l’aplicació de l’Acord duaner del 1990 i de l’Acord monetari en vigor des del 2012.
5. El precedent de Liechtenstein és encoratjador, ja que demostra l’èxit de la pertinença d’un
estat europeu de petita dimensió territorial en el si de l’Espai Econòmic Europeu salvant les
seves especificitats vitals.
6. Qualsevol de les dues opcions ofertes per la UE (acord marc d’associació i entrada a l’Espai
Econòmic Europeu) són satisfactòries per a Andorra.

5
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No obstant això, més enllà de les conclusions d’aquest memoràndum, val a dir que el Govern andorrà
s’ha mostrat més aviat favorable a una nova forma de l’EEE aplicable de manera específica als estats
europeus de petita dimensió territorial. Es tractaria de crear una mena d’Espai Econòmic Europeu
dels microestats europeus (EEmEE), segons l’expressió del ministre andorrà d’Afers Exteriors, Gilbert
Saboya, que seria resultat d’un acord d’associació. Mònaco i San Marino sembla que participarien
del mateix punt de vista.
Per a Brussel·les, l’accés directe a l’EEE seria l’opció ideal, tenint en compte que és una fórmula
que ja existeix, molt rodada, amb resultats positius i amb l’avantatge addicional que inclou entre els
membres un petit estat (Liechtenstein). Però el cert és que la UE també vol el consens entre els tres
països implicats, amb la qual cosa la fórmula de l’associació cap a l’EEmEE semblaria la més realista.
El novembre del 2013, la Comissió Europea i el Servei Europeu d’Acció Exterior van lliurar un informe
al Consell, en què recomanaven l’opció d’un o diversos acords d’associació com la més viable de les
dues opcions abans considerades. I el desembre del 2013 el Consell emet unes conclusions en què
recomana iniciar les negociacions amb Andorra, Mònaco i San Marino per a un acord d’associació.
(Vegeu quadre 4)

Quadre 4
Les conclusions del Consell de la UE sobre les relacions amb Andorra, Mònaco i San Marino
consten dels cinc punts següents:
1. El Consell dóna la benvinguda a l’Informe de la Comissió al Parlament Europeu, el Consell,
el Comitè Econòmic i Social i el Comitè de les Regions sobre les relacions de la UE amb el
Principat d’Andorra, el Principat de Mònaco i la República de San Marino. Aquest Informe
tracta de les opcions per la seva participació en el Mercat Interior, que va ser sotmès en la
línia de les conclusions del Consell de 20 de desembre de 2012 sobre relacions de la UE
amb aquests països. El Consell pren bona nota de les conclusions i recomanacions d’aquest
informe.
2. El Consell reafirma que una associació més estreta d’Andorra, Mònaco i San Marino
amb la UE és també d’interès de la UE. Hauria de contribuir a superar mancances i
inconsistències en les relacions, que actualment són fragmentades i són diferents entre els
països. A més, una participació més important dels tres països en el mercat interior podria
tenir un impacte positiu, encara que limitat, particularment en relació amb l’ocupació a les
regions veïnes i amb l’activitat transfronterera.
3. Sobre futures relacions, el Consell, basat en l’anàlisi i les recomanacions de l’Informe
abans esmentat de la Comissió, afirma que la negociació d’un o diversos Acords
d’Associació és l’opció més viable per estrènyer les relacions amb Andorra, Mònaco i San
Marino. L’abast i el contingut d’aquest Acord o Acords haurien de seguir els requeriments de
la UE, tenint al mateix temps en compte la situació particular de cadascun dels tres països,
en la línia de la Declaració sobre l’Article 8 del Tractat de la Unió Europea (TUE).
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4. L’Acord o els Acords a negociar es basaran sobre valors compartits i els compromisos
que suposen, particularment amb referència a l’Article 2 del Tractat de la Unió Europea
(TUE). A més, comprendran provisions sobre temes institucionals en relació amb l’adaptació
dinàmica de l’acquis, així com mecanismes de resolució de conflictes i supervisió
independent i control judicial, de cara a garantir la seguretat legal i el bon funcionament del
Mercat Interior Europeu.
5. En relació amb l’expressat anteriorment, el Consell convida la Comissió i l’Alta
Representant (si és el cas apropiat) a sotmetre al Consell, abans de final del mes d’abril de
2014, una Recomanació per obrir negociacions amb el Principat d’Andorra, el Principat de
Mònaco i la República de San Marino sobre un o diversos Acords d’Associació.
Font: Consell de la UE, 16.12.2013

Abans de final d’abril del 2014, la Comissió Europea i el SEAE haurien de sotmetre al Consell la
recomanació i el Consell atorgaria el mandat de negociació a ambdós organismes. Comencen les
negociacions.

2.6. L’opció recomanada per la UE: negociar un o diversos acords
d’associació
En l’informe del novembre de 2013, la Comissió Europea analitzava les dues opcions aconsellades
(participació en l’Espai Econòmic Europeu i negociació d’un o diversos acords marc d’associació),
i recomanava concretament la segona.
Pel que fa a la participació en l’Espai Econòmic Europeu, a continuació s’exposa l’anàlisi que en va fer:
• Avaluació: aquesta opció implicaria la participació dels estats de petita dimensió territorial a
l’Espai Econòmic Europeu sobre la mateixa base que els membres actuals de l’EEE que són també
membres de l’EFTA (Noruega, Islàndia i Liechtenstein). Els països de petita dimensió territorial
haurien d’esdevenir primerament membres de l’EFTA i ser acceptats per unanimitat dels seus
membres, que són Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein. Després, haurien d’entrar en l’EEE.
Però és el cas que els països de petita dimensió territorial no han pas demanat l’adhesió a l’EFTA
i que els estats membres de l’EFTA no han examinat tampoc oficialment aquesta possibilitat.
• Posició dels països de petita dimensió territorial: Andorra s’ha mostrat oberta a una
possible participació en l’EEE a condició que estigui fonamentada sobre un marc institucional
estable que prengui en compte la seva situació específica. San Marino també s’ha mostrat
disposat a examinar aquesta opció. Mònaco ha descartat aquesta opció, difícilment adaptable a
les circumstàncies particulars.
Quant a l’opció segona, de negociació de diversos acords marc d’associació, l’anàlisi va ser la
següent:
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• Avaluació. Permet la participació en el mercat interior així com la cooperació sobre altres àmbits,
com ara la justícia i afers interiors, l’agricultura, la pesca, la política regional i la política exterior.
Aquesta opció gaudeix de l’avantatge de la flexibilitat, ja que els acords d’associació permeten
adaptar-se a les necessitats específiques de la UE i dels països interessats. A més, és possible
d’elaborar un marc institucional apropiat que estigui a la base dels acords.
• Posició dels països de petita dimensió territorial. Andorra s’ha mostrat disposada a l’examen
d’un acord d’associació amb la condició que estigui fonamentat sobre un marc institucional
estable i prengui en consideració la seva situació específica. Mònaco i San Marino s’han mostrat
igualment oberts a aquesta fórmula, sempre que les seves particularitats siguin plenament preses
en consideració. Andorra i San Marino accepten la possibilitat d’un acord d’associació multilateral
que impliqui els tres països interessats. Mònaco no ha exclòs aquesta possibilitat, però prefereix
un acord bilateral amb la UE que s’adapti a la seva situació específica i tingui en consideració les
seves estretes relacions amb França.
• Un o diversos acords. Inicialment, la Comissió va considerar preferible un acord d’associació
multilateral únic entre la UE i els tres països, més que no pas tres acords diferents, que podrien
crear una situació complexa i engendrar una diferenciació inútil. No obstant això, la Comissió es
mostra oberta a considerar l’opció de tres acords diferents.
• Qüestions horitzontals i institucionals. Qualsevol tipus d’acord ha d’abordar els aspectes
següents:
a) adaptació dinàmica a l’evolució de l’acquis communautaire,
b) interpretació uniforme,
c) supervisió independent i execució de decisions de justícia, i
d) solució de diferències.
En relació amb l’adaptació dinàmica, l’acord d’associació podria seguir el model de l’EEE. Seria
útil estudiar la possibilitat de compartir informacions entre el secretariat de l’Associació Europea
de Lliure Comerç (EFTA) i els tres països interessats.
L’informe de la Comissió Europea desenvolupa tres aspectes més: adaptació a l’acquis communautaire
(cabal comunitari) i capacitats administratives; anàlisi econòmica, i conclusions i recomanacions finals.
• Adaptació a l’‘acquis communautaire’ i capacitats administratives. Es tracta d’una
condició prèvia fonamental per a la participació dels tres països interessats al mercat interior.
Fins ara, l’adaptació a l’acquis ha estat limitada a determinats aspectes (unió duanera, acord
monetari, etc.). Els tres països haurien de fer també un esforç per augmentar les seves capacitats
administratives. Andorra compta actualment amb uns 5.800 empleats a la seva administració
pública per a una població d’uns 76.000 habitants.
• Anàlisi econòmica. Des d’un punt de vista macroeconòmic, la incidència potencial de la
participació dels tres països interessats sobre el Mercat Interior Europeu seria molt limitada, amb
una població total d’uns 145.000 habitants (0,03 per cent de la població de la UE, uns 508 milions
d’habitants) i un PIB total d’uns 8.000 milions d’euros (0,07 per cent del PIB de la UE, uns 13 bilions
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d’euros). En canvi, la incidència de la participació en el mercat interior sobre les economies dels
tres països interessats seria molt important. L’economia andorrana, en particular, es basa sobre
l’activitat turística, la venda al detall i els serveis financers (s’estima en 9 milions el nombre de
visitants cada any, que representen un 80 per cent del PIB). En el cas de San Marino, l’impacte del
turisme és menor i l’economia és més diversificada (la indústria representa un 40 per cent del PIB).
L’economia de Mònaco es basa essencialment sobre els serveis (especialment els serveis financers
i el turisme) i sobre una indústria lleugera d’alt valor afegit (8 per cent del PIB i 9 per cent de la
població activa ocupada). Els serveis financers representen el 16 per cent del PIB d’Andorra, el 15
per cent de Mònaco i l’11 per cent de San Marino. Aquest sector juga doncs un paper significatiu
sense arribar, però, a ser primordial. La supervisió és efectuada per les autoritats nacionals de
supervisió en el cas d’Andorra (INAF) i de San Marino (banc central), mentre que a Mònaco aquesta
activitat és a càrrec de l’Autoritat de Control Prudencial (ACP), que és un organisme francès. No
obstant això, els tres països no són pas actius en tots els sectors de serveis financers. Per exemple,
no hi ha cap banc estranger a San Marino. A Andorra, un dels sis bancs és filial d’una societat de
la UE. A Mònaco, tots els bancs són sucursals o filials de grups estrangers (principalment originaris
de la UE o de Suïssa).
La situació econòmica a Andorra i a San Marino s’ha deteriorat sensiblement després del
començament de la crisi econòmica. El PIB de San Marino ha conegut una davallada del 25 per
cent entre 2008 i 2011. A Andorra la davallada ha estat del 15,2 per cent en el mateix període de
temps. A Mònaco, després d’un descens de l’11,2 per cent l’any 2009, el PIB ha repuntat amb un
creixement del 3,2 per cent l’any 2010 i del 8 per cent l’any 2011, fins a retrobar un nivell semblant
al de l’any 2008. La crisi és una de les causes que han conduït Andorra –com també Mònaco i
San Marino, encara que menys– a adaptar i/o a reconsiderar els models econòmics respectius.
En conseqüència, avui es mostren més inclinats a estrènyer les seves relacions econòmiques
amb la UE.
Malgrat la crisi econòmica, l’atur és feble en els tres països (San Marino té la xifra d’atur més
elevada dels tres, amb un 5,3 per cent). Això es pot explicar per dos elements. En tots tres països,
existeix una població important d’ajustament, constituïda per treballadors temporals o estacionals,
així com de fronterers residents a les regions veïnes de països limítrofs, que no figuren a les xifres
d’atur quan perden la seva feina. També es dóna el cas que en els tres països existeix un mercat
de treball molt protegit, que atorga preferència als autòctons i als residents, i que exigeix una
autorització dels poders públics per a la implantació i/o l’exercici de nombroses activitats.
Quan les tres economies gaudeixen de bona salut, els efectes benèfics de la seva oferta de treball
es fan sentir més enllà de les seves fronteres en els estats membres de la UE limítrofs. A Mònaco,
quasi 40.000 dels 50.000 treballadors viuen a França o a Itàlia. En el cas d’Andorra, són 1.600
treballadors (de 36.000) que fan el trajecte cada dia des d’Espanya o França. A San Marino, les
empreses donen feina a 5.500 italians (d’un total de 20.500).
Els residents estrangers –la majoria ciutadans europeus– representen aproximadament un 18,5
per cent de la població de San Marino (6.000 persones de 32.400), un 55 per cent a Andorra
(42.000 de 76.000) i el 80 per cent a Mònaco (29.000 de 36.300).
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En cas de la seva incorporació al Mercat Interior Europeu, un gran nombre dels nous llocs de
treball creats seria sens dubte ocupat per no-autòctons (principalment ciutadans de la UE), atès
que l’oferta de mà d’obra local a disposició dels empresaris és limitada.
El país més poblat dels tres, Andorra, està voltat de zones estructuralment més pobres, de tal
manera que l’impacte positiu podria ser considerable a la província espanyola veïna de Lleida,
com també als departaments francesos de Pyrénées-Orientales i de l’Ariège.
Des de l’any 2007, la UE registra un excedent comercial amb San Marino (183 milions d’euros
l’any 2011). El 2011 el total d’importacions i d’exportacions de la UE amb San Marino s’elevava a
323,5 milions d’euros. Al llarg del mateix període, la UE ha tingut també un excedent comercial
amb Andorra (1.105 milions d’euros l’any 2011). L’any 2011 el total d’exportacions i d’importacions
cap a Andorra va suposar un total de 1.158 milions d’euros. Els intercanvis entre la UE i Mònaco
són més difícils d’avaluar, ja que tenen lloc principalment a França. Actualment, el 95 per cent
de les exportacions de San Marino van a Itàlia i la majoria de les exportacions d’Andorra es
destinen a Espanya. En cas de participació en el Mercat Interior Europeu, les exportacions de
la UE cap a aquests països no hauria pas d’augmentar sensiblement, ja que, d’una banda,
existeixen unions duaneres bilaterals amb Andorra i San Marino i, de l’altra, Mònaco és part del
territori duaner de la UE.
En resum, la consolidació dels llaços econòmics no hauria de tenir més que una incidència
marginal sobre l’economia de la UE. En canvi, a escala regional i local, sobretot a les regions de
la UE limítrofs amb aquests països, l’impacte benèfic podria ser més pronunciat, particularment
sobre el mercat de treball.
• Conclusions i recomanacions. La Comissió està disposada a establir unes relacions més
estretes amb Andorra, Mònaco i San Marino, particularment a través de la seva participació en
el Mercat Interior Europeu. Aquesta participació podria ser beneficiosa per a les dues parts. La
Comissió ha avaluat les dues opcions retingudes pel Consell a les seves conclusions de desembre
de 2012: la participació d’aquests països en l’EEE i la negociació d’un o de diversos acords marc
d’associació, en vista al seu accés al mercat interior, tot respectant les seves especificitats. La
Comissió estima que la negociació d’un o de diversos acords marc d’associació és la més viable
de les dues opcions.
Encara que no es digui de manera explícita, la Comissió preferiria un acord únic d’associació amb
els tres països de petita dimensió territorial (Andorra, Mònaco i San Marino). Caldrà que Andorra ho
tingui en compte, encara que prefereix un acord únic. És palès que la situació és diferent als tres
països: Andorra i San Marino podrien eventualment ser objecte d’un sol acord, mentre que Mònaco
és un cas ben diferenciat dels altres dos i possiblement requeriria un tractament específic.

2.7. L’experiència de Liechtenstein en l’Espai Econòmic Europeu
Després de conèixer situacions de desconfiança i preocupació inicials, provinents especialment de
les professions liberals, i de dues dècades de pertinença a l’EEE, l’opinió general a Liechtenstein
és que la pertinença a l’EEE ha estat molt positiva i convenient per als interessos del país.
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Els temors inicials sobre les repercussions negatives en les activitats de serveis no s’han materialitzat,
sinó que pertànyer a l’EEE ha obert la porta a noves oportunitats de negoci i a nous mercats als
emprenedors de Liechtenstein, com ho recull l’estudi recentment editat a Brussel·les pel think tank
CEPS (Centre d’Estudis Polítics Europeus): “L’entrada de Liechtenstein a l’EEE l’any 1995 ha provat
ser una estratègia molt exitosa, malgrat els temors inicials i la manca d’experiència d’una capacitat
administrativa al respecte.”
L’entrada a l’EEE ha tingut naturalment el corresponent cost administratiu, que va suposar un total de
28 milions de francs suïssos en el període que va del 1995 al 2009. El país es va dotar d’una petita
unitat administrativa dedicada únicament a l’EEE i que treballa de manera eficaç (pot ser un model
a seguir per Andorra).
A més, Liechtenstein va saber negociar molt bé les seves especificitats abans d’entrar a l’EEE: va
aconseguir una derogació important al principi de la lliure circulació de persones físiques, tant de
treballadors com de persones que no exerceixen una activitat assalariada, ja que les instàncies de
l’EEE van admetre l’especificitat de Liechtenstein com a estat de reduïda dimensió territorial –“disposa
de poca superfície habitable de caràcter rural i compta amb un percentatge inhabitualment elevat
de residents i empleats no nacionals del Principat”–, i van admetre que és “d’un interès vital […]
conservar la seva identitat nacional pròpia”.

Capítol 3
ANDORRA I L’ACCÉS AL MERCAT INTERIOR EUROPEU
Andorra considera que l’estratègia d’acostament cap a la UE forma part d’una estratègia global de
reformes internes, d’obertura econòmica i d’adaptació a les pràctiques internacionals.
En relació amb la incorporació al Mercat Interior Europeu, el Govern d’Andorra considera dos
elements de vital importància:
• La salvaguarda de la identitat i de determinades especificitats, segons està explícitament
reconegut per part de la UE en la declaració 3 sobre l’article 8 del Tractat de la Unió Europea
(TUE), i com ho ha aconseguit el Principat de Liechtenstein. Així, arribat el cas, caldria negociar
derogacions, períodes transitoris i clàusules de salvaguarda.
• Caràcter progressiu de l’accés.
La convergència cap al mercat interior es podria materialitzar en alguns àmbits sense obstacles
majors a curt termini, atès que la legislació andorrana existent ja s’inspira en la legislació comunitària.
• Pel que fa a la lliure circulació de mercaderies, Andorra i la CEE van concloure el 1990 l’Acord
d’unió duanera que n’excloïa els productes agrícoles. Aquell acord es va completar amb el
Protocol de 1997 sobre qüestions veterinàries i el Protocol estenent l’acord a mesures duaneres
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de seguretat, signat el 2011. Aquest marc jurídic constitueix una bona base sobre la qual es pot
aprofundir en el principi de la lliure circulació de mercaderies.
Altres àmbits, com per exemple transports i medi ambient, i altres polítiques d’acompanyament dins
dels camps turístic, de suport a les PIME i protecció civil també podrien ser implementats de manera
ràpida. En canvi, sectors d’activitat sobre els quals caldria realitzar un esforç legislatiu considerable
serien, per exemple, la protecció dels consumidors i la propietat intel·lectual.
En altres àrees determinades, la convergència cap al mercat interior podria exigir canvis legislatius
profunds, l’evolució dels quals es fonamenta sobre el concepte d’obertura econòmica promoguda
per l’actual Govern andorrà. Alguns exemples són els següents:
• Lliure circulació de persones. En aquest àmbit es necessitarà adoptar certes derogacions,
particularment la possibilitat de manteniment de quotes d’immigració que responguin a les
especificitats del territori i de la població. Igualment, s’hauran d’establir les condicions que
permetin als andorrans d’estudiar, treballar i instal·lar-se en els estats membres de la UE, així
com la seva participació en els programes comunitaris d’educació i formació. Els andorrans es
beneficiaran de l’accés al mercat de treball i al mercat educatiu de la UE, més enllà dels acords
bilaterals existents amb Espanya, França i Portugal.
• Lliure circulació de capitals. Caldrà reflexionar sobre les adaptacions necessàries als efectes d’una
obertura total a les inversions estrangeres i sobre possibles distorsions del mercat immobiliari, en
virtut de la dimensió del país i de les seves característiques pròpies.
• Dret de societats i protecció social. Caldrà un desenvolupament legislatiu important que permeti
l’adopció gradual del cabal comunitari.
• Dret d’establiment i lliure circulació de serveis. Caldrà anar obrint gradualment aquests àmbits
amb els períodes transitoris que calguin.
Segons el cap de Govern, Antoni Martí, “el futur acord amb la UE ha de permetre als nostres ciutadans
i a les nostres empreses accedir al Mercat Interior Europeu en condicions de competir, que no és el
cas ara. Estem parlant de desenvolupar una sòlida economia de serveis, així com del creixement de
nous sectors i d’accés al mercat educatiu i laboral als nostres joves”.

3.1. El procés d’acostament al Mercat Interior Europeu: la doble
estratègia d’Andorra
Andorra ha apostat des del 2009 per una doble estratègia de liberalització: la interna, basada en la
reforma fiscal i l’obertura econòmica, i l’externa, fonamentada en la participació en el Mercat Interior
Europeu. Amb tot això pretén flexibilitzar definitivament el mercat, obrir les portes al talent i al capital
estrangers, estimular la diversificació, promoure la competitivitat, estimular la iniciativa i la innovació
econòmiques, i impulsar una utilització apropiada del diferencial fiscal.
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L’acceleració de les reformes es produeix a partir de l’avís, el 5 de febrer de 2009, per part de
l’aleshores president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Nicolas Sarkozy, que podria
dimitir com a tal copríncep si Andorra no feia els deures que li pertocaven en matèria de transparència
fiscal. Aquest avís suposa el factor desencadenant dels esdeveniments posteriors en matèria de
relacions amb la UE i amb l’entorn internacional.
El Govern andorrà va emetre una nota el mes de març de 2009 segons la qual: “Andorra es
compromet a aprovar una llei a fi d’aixecar el secret bancari en cas d’intercanvi d’informacions en el
marc d’acords bilaterals d’intercanvi d’informació fiscal que es concloguin amb els països. També,
Andorra es compromet a fomentar negociacions d’un conveni que eviti les dobles imposicions amb
intercanvi d’informació amb França i amb altres estats tan bon punt la reforma fiscal estigui assolida.”
La reunió del G-20 de 2 d’abril de 2009 va afirmar clarament la voluntat de la comunitat internacional
d’avançar cap a una transparència de l’activitat financera.
A la vista dels esdeveniments, Andorra es va apressar a aprovar, el 7 de setembre de 2009, una
Llei d’intercanvi d’informació en matèria fiscal sota demanda prèvia. A partir de l’adopció d’aquesta
llei, Andorra va començar a signar una llarga llista d’acords d’intercanvi d’informació fiscal amb
nombrosos països i va començar a preparar la signatura de convenis de doble imposició. Al mateix
temps, Andorra va anar completant la creació d’un nou marc fiscal. Actualment, el conveni de doble
imposició amb França ja s’ha signat i està pendent de ratificació, mentre que d’altres estan avançant
(Espanya, Portugal, Luxemburg, Liechtenstein, etc.).
En un discurs pronunciat el mes d’octubre del 2011, l’actual cap de Govern, Antoni Martí, va declarar
el següent: “El nou marc fiscal ha de permetre la signatura d’acords internacionals que acabin amb
la retenció que grava les exportacions de serveis des d’Andorra […] Aquest procés ha d’anar de la
mà d’una clara i planificada obertura a la inversió estrangera.”
El 2012 es va aprovar la Llei d’inversió estrangera, que permet l’obertura al capital exterior amb
una liberalització del 100 per cent de les inversions a tots els sectors, així com la simplificació del
procediment de creació d’empreses.
En el debat sobre orientació política global del mes de juny de 2013, el cap de Govern, Antoni Martí,
va declarar que “Andorra continuarà avançant cap a l’homologació i la transparència. L’estratègia
és: marc fiscal homologable, intercanvi d’informació i aixecament de la doble imposició […] En el
pla extern cal una integració progressiva del nostre país al Mercat Interior Europeu, tot respectant
certs particularitats […] Les reformes endegades els últims anys –reforma fiscal, acord monetari,
llei d’obertura econòmica, regulació de la competència...– són exemples inequívocs de la voluntat
ferma d’Andorra d’avançar cap a un terreny de joc amb normes equitatives, i un terreny de joc que
comença a Europa”.
En el seu discurs de 16 de setembre de 2013 davant la Cambra de Comerç, el cap de Govern va
manifestar que “després de dos anys llargs de legislatura, el full de ruta del Govern no amaga cap
secret: completar un model fiscal homologable i de tipus moderats, signar convenis per aixecar la
doble imposició, obertura a la inversió estrangera, identificació i regulació de nous sectors d’activitat i
reforçament dels sectors tradicionals […]. Els agents econòmics demanen un model fiscal previsible,
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que no amagui sorpreses, i el Govern ho ha dit diverses vegades: amb l’IRPF es tanca el model
fiscal […] Els convenis de doble imposició han de permetre a les nostres empreses a créixer fora
d’Andorra, això és vital […] Mai no s’havien dut a terme tantes reformes en tan poc temps […] no
tenim cap alternativa realista”.

Capítol 4
LA UE I LA REGULACIÓ SOBRE FISCALITAT DE L’ESTALVI
4.1. De la primera a la segona directiva sobre la fiscalitat
de l’estalvi
La fiscalitat de l’estalvi a la UE es remunta al 1989, quan es planteja una primera proposta que no
culminarà fins al 2003. Aleshores es va arribar a un acord polític sobre el paquet fiscal que comprenia
tres parts: 1) un codi de conducta per eliminar sistemes fiscals interns empresarials de caràcter
perjudicial; 2) fiscalitat de l’estalvi, i 3) mesures per eliminar la imposició sobre interessos i royalties
entre empreses mare i filials. Havien calgut catorze anys per arribar a l’entesa i obrir així les portes a
una futura directiva sobre fiscalitat de l’estalvi.

QUADRE 5
El camí de la UE cap a l’aprovació d’una directiva sobre fiscalitat de l’estalvi
1989 Primera proposta sobre fiscalitat de l’estalvi
1998 Segona proposta i primer projecte de directiva: model de coexistència
2000 Consell Europeu de Santa Maria de Feira (Portugal): eliminació del model de
coexistència (retenció a l’origen i intercanvi d’informació) i adopció de l’alternativa
consistent en l’intercanvi d’informació
2003 Compromís polític i retorn al model de coexistència: retenció a l’origen per a alguns i
intercanvi d’informació per a uns altres
2005 La directiva entra en vigor
Font: Comissió Europea

La Directiva 2003/48/EC sobre fiscalitat de rendes de l’estalvi va entrar finalment en vigor l’1 de
juliol del 2005. Segons la directiva, els estats membres de la UE adoptarien l’intercanvi automàtic
d’informació el 2015, excepte Bèlgica, Luxemburg i Àustria, que aplicarien una retenció en origen en
lloc de facilitar informació sobre els estalviadors.
En virtut dels acords que la UE va signar amb Suïssa, Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San Marino,
aquests cinc països han aplicat mesures equivalents a les previstes en la directiva.6 Les mesures
Guernsey, Jersey, l’illa de Man i els set territoris del Carib fan el mateix, sota acords bilaterals amb cadascun dels estats
membres responsables.

6
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equivalents es van traduir en una retenció en origen sobre els interessos pagats als estalviadors i
que és transferida al país de residència de l’estalviador, fórmula per la qual han optat els cinc països
esmentats.
La directiva de 2005 es va voler esmenar el 2008 amb vista a ampliar-ne la definició i l’abast, però
el projecte va quedar aturat perquè la UE pretenia ampliar-ne el camp d’acció cap a les persones
jurídiques, organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris i trusts, fundacions, societats
d’inversió, nous productes financers (estructurats, etc.) i determinats unit links (assegurances, etc.).
A començament de 2013, Luxemburg i Bèlgica van anunciar que a partir del primer del 2015 ja
no s’acollirien al període transitori de retencions en origen i que aplicarien l’intercanvi automàtic
d’informació a determinades figures fiscals (rendes al treball, retribucions especials i pensions). Així
doncs, dins de la UE només quedava Àustria per decidir-se definitivament per l’intercanvi automàtic
d’informació, pendent de les eleccions generals del 30 de setembre de 2013. Després de celebrades,
i amb la constitució del nou govern, se suposa que Àustria podria seguir el mateix camí que Bèlgica
i Luxemburg.

4.2. Plantejament de la negociació
La reunió de l’Ecofin del 14 de maig de 2013 va discutir l’esborrany d’una nova directiva sobre
fiscalitat de les rendes de l’estalvi, amb les conclusions següents:
1 Reiterar la importància de la lluita contra l’evasió fiscal i el frau fiscal.
2. S’han de fer esforços en aquest sentit tant en el marc global com en el marc de cada estat.
3. Suport als esforços fets a escala nacional, UE, G-8, G-20, OCDE i global sobre l’intercanvi
automàtic d’informació.
4. Es pren nota dels acords intergovernamentals entre estats membres de la UE i tercers països
sobre intercanvi automàtic d’informació.
5. Es dóna la benvinguda als treballs de França, Alemanya, Itàlia, Espanya i el Regne Unit encaminats
a la creació d’una facilitat multilateral pilot sobre intercanvi d’informació, utilitzant com a base un
model acordat amb els Estats Units, basat en la llei FACTA (Foreign Account Tax Compliance
Act). La UE donarà suport a l’adopció d’estàndards a escala global, i celebra el compromís dels
territoris britànics d’ultramar, l’illa de Man i el fort interès demostrat per Guernsey.
6. Es reafirma la necessitat de col·laboració amb l’OCDE i el G-20.
En aquesta mateixa reunió l’Ecofin va aprovar el mandat perquè la Comissió negociés esmenes als
acords de la UE sobre fiscalitat de les rendes de l’estalvi amb Suïssa, Liechtenstein, Mònaco, Andorra
i San Marino. L’objectiu era que aquests cinc països continuessin aplicant mesures equivalents a la
directiva de la UE sobre fiscalitat de les rendes de l’estalvi (que estava sent revisada) amb la finalitat
d’ampliar el camp d’aplicació de la directiva del 2003 per incloure-hi tota mena de rendes de l’estalvi,
així com d’identificar de manera més apropiada els beneficiaris.
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Luxemburg reconeix que l’intercanvi automàtic és l’estàndard internacional adoptat i que perquè
aquest estàndard es pugui aplicar amb eficàcia, és primordial assegurar-ne una gran aplicació
geogràfica que salvaguardi la competitivitat europea. Es tracta del level playing field (terreny de joc
comú), aplicat no només a escala europea sinó també mundial, alhora que comunica que ja aplicarien
l’intercanvi automàtic d’informació a determinades figures fiscals (rendes al treball, retribucions
especials i pensions).
En la reunió dels ministres de Finances de la UE del 10 de desembre de 2013, Àustria i Luxemburg
manifesten que solament estaran disposades a acceptar noves regles sobre secret bancari i evasió
fiscal si la Comissió Europea aconsegueix acords equivalents amb Suïssa, Liechtenstein, Mònaco,
Andorra i San Marino. A més, Luxemburg hi afegeix que no signarà la nova directiva si abans no
s’arriba a un acord amb els 34 estats membres de l’OCDE.
Davant el veto d’Àustria i Luxemburg, el 20 de desembre de 2013 el Consell Europeu va decidir
ajornar en principi fins al març del 2014 l’aprovació de la directiva revisada, amb la qual la UE
pretén avançar cap a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. Igualment, els 28 estats membres
van demanar a la Comissió que accelerés les negociacions amb països tercers (Suïssa, Mònaco,
Liechtenstein, Andorra i San Marino) i que presentés un informe de situació en la cimera del març a fi
de poder aprovar aleshores sense més dilacions la directiva. El Consell Europeu també va demanar
als ministres de Finances que arribessin a un acord polític a principi de 2014 sobre la directiva
revisada de cooperació administrativa perquè l’intercanvi automàtic d’informació arribi als dividends,
els guanys de capital, totes les altres formes d’ingressos financers i els balanços dels comptes
bancaris. Finalment, el Consell Europeu saluda els esforços fets per l’OCDE per crear un estàndard
internacional sobre l’intercanvi automàtic d’informació.7
Després de la visita a Andorra, el juliol del 2013, del comissari europeu responsable de Fiscalitat,
Unió Duanera i Lluita contra el Frau, el lituà Algirdas Šemeta, el Govern andorrà considera que
l’entorn internacional europeu i americà avancen de manera decidida cap a l’intercanvi automàtic
d’informació fiscal i que cal donar temps al sector financer andorrà perquè pugui adaptar-se als
canvis que això suposa. El Govern considera que Luxemburg constitueix un exemple particularment
interessant per al sector financer andorrà i que s’hauria d’aconseguir per als productes financers
andorrans un tractament semblant als que reben els productes financers luxemburguesos.
En aquests sentit, els experts recomanen a Andorra els objectius negociadors següents:
- Que l’ampliació de la directiva en vigor sobre fiscalitat de l’estalvi sigui raonable i assumible per
Andorra.
- Que el calendari per adoptar sigui suficientment flexible.
- Seguir atentament la negociació de Suïssa amb la UE i alinear-se amb les posicions negociadores
suïsses, com ja es va fer en les negociacions de l’anterior acord sobre fiscalitat de l’estalvi entre
Andorra i la UE.
El mateix juliol, Andorra arriba a un acord amb la UE per iniciar les negociacions pel que fa a la nova
directiva i tot seguit té lloc la primera reunió tècnica exploratòria amb la Direcció General de Fiscalitat
i Unió Duanera de la Comissió Europea (DG Taxud). Més endavant, al setembre, Andorra envia una
La nova Directiva sobre fiscalitat de l’estalvi ha estat adoptada el març del 2014. Àustria, Bèlgica i Luxemburg s’alineen amb
la resta d’estats membres de la UE sobre l’intercanvi automàtic d’informació i s’acceleren les negociacions amb Andorra,
Mònaco i San Marino per a l’acord en la matèria.
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carta de resposta a la UE en què accepta els termes del mandat de negociació aprovat al maig i ja
al novembre es convoca la primera reunió de negociació amb la DG Taxud. Les converses, però,
queden en stand by, en espera que la mateixa UE aclareixi les posicions internes i perquè Luxemburg
demana l’inici immediat de les converses amb Suïssa.

4.3. El paper de Suïssa en les negociacions sobre fiscalitat
de l’estalvi
A partir de la crisi financera i econòmica internacional del 2007, Suïssa ha notat una forta pressió
internacional sobre el seu sistema tradicional de secret bancari, especialment provinent dels Estats
Units però també de la Unió Europea i dels organismes internacionals competents com l’OCDE i el
G-20.
Suïssa és un soci econòmic i comercial molt important per a la UE. Les relacions entre Suïssa i la
UE s’institucionalitzen a través d’acords bilaterals, que en conjunt formen un acord d’associació.
La relació d’acords bilaterals i sectorials és àmplia i constitueix, com hem vist anteriorment, una de
les cinc opcions que la Comissió Europea desaconsella en el cas dels estats de petita dimensió
territorial, com Andorra, però que ha acceptat en el cas de Suïssa (cada vegada de menys bon
grat) per la seva importància com a soci econòmic i comercial i les seves excel·lents capacitats
negociadores.
El paper de Suïssa pot resultar molt important en el curs de les negociacions de revisió de l’acord
sobre fiscalitat de l’estalvi de 2004, com ja va resultar determinant en les anteriors negociacions
desenvolupades entre 2001 i 2004 sobre la mateixa qüestió, que varen desembocar en els acords
del 2004, en vigor des del 2005, entre la UE i un conjunt de països tercers, entre els quals Suïssa i
Andorra, juntament amb Mònaco, San Marino i Liechtenstein.
El mes de febrer de 2013, Suïssa va acceptar la implementació de la Foreign Accounts Tax Compliance
(FACTA), una legislació extraterritorial que exigeix als bancs estrangers que facilitin informació
automàticament sobre la riquesa offshore dels ciutadans dels Estats Units i que ha portat les entitats
bancàries helvètiques a revisar les seves polítiques d’acceptació de clients nord-americans.
La UE ha buscat inspiració en les propostes contingudes en la llei FACTA, i en aquesta direcció, els
cinc estats membres més importants de la UE –Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia i Espanya–
també treballen per establir un sistema d’intercanvi automàtic d’informació en el marc de l’OCDE.
Suïssa, de la seva banda, ha posat en marxa l’estratègia d’elevar l’intercanvi d’informació fiscal a
escala mundial, amb la implicació de tots els països de l’OCDE. Fruit d’aquesta estratègia va fer
un primer pas amb la firma de la Convenció multilateral sobre assistència administrativa mútua en
matèria fiscal (Mutual Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) de l’OCDE i
del Consell d’Europa, com a mostra “del seu compromís amb la lluita global contra el frau fiscal i
l’evasió fiscal amb el propòsit de salvaguardar la integritat i la reputació del centre financer del país”,
segons declaracions del mateix govern helvètic. Es convertia així en el país número 58 que signava
la Convenció, que més endavant també van subscriure Xile i Andorra. En aquesta mateixa línia, les
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autoritats suïsses van acceptar participar en un programa dissenyat pel departament de Justícia dels
Estats Units que apunta cap als ciutadans nord-americans amb comptes al país.
Finalment, el desembre del 2013 Suïssa va adoptar el mandat de negociació amb la UE sobre
fiscalitat de l’estalvi, complementat amb un altre per posar al dia el sistema d’implementació dels
seus acords bilaterals amb la UE.8
Però malgrat les pressions rebudes, el secret bancari no és qüestionat pels mateixos suïssos, que
el veuen com un principi propi de la seva societat, i la banca privada helvètica s’està reinventant
per adaptar-se a les noves circumstàncies. Segons alguns experts, les mesures de transparència
adoptades, sobretot de cara als Estats Units i la Unió Europea, irònicament podrien acabar resultant
un reforç de la fortalesa de la banca privada suïssa.

4.4. El paper de Mònaco, San Marino i Liechtenstein
Mònaco
L’Estat de Mònaco, fundat el 1215, és una monarquia constitucional que presideix el príncep. Mònaco
ha establert una sèrie d’acords amb França que impliquen que el Principat, en determinats casos,
ha d’aplicar les mateixes normes que els estats membres de la UE. La llengua oficial és el francès.
Mònaco no té agricultura, no obstant això, la seva economia és diversificada. El producte interior brut
és de 4.400 milions d’euros. Dins de l’estructura econòmica monegasca destaquen cinc sectors:
finances (22 per cent del PIB ); turisme (22 per cent); indústria (9/10 per cent) distribuït per terços
entre l’activitat farmacèutica i cosmètica, accessoris per a l’automòbil i nínxols industrials de punta
(fabricacions per a Airbus, espectròmetres, etc.); comerç a l’engròs i finalment comerç al detall.
Mònaco no té un acord global amb la UE, a diferència de la resta d’estats europeus de petita dimensió
territorial com Andorra; només hi manté acords parcials:
1) Convenció monetària, a través de França (2002).
2) Acord sobre l’aplicació de determinats actes de la Comunitat en el territori del Principat de
Mònaco, que estableix l’aplicació d’actes legals de la UE a les àrees de medicines d’ús humà
i veterinari, productes cosmètics i aparells mèdics (2004).
3) Acord sobre fiscalitat de les rendes de l’estalvi (2005).
Segons l’ambaixador monegasc davant la UE, “aviat haurem de començar a negociar dos nous
acords amb la UE: un sobre fiscalitat i un altre d’accés al Mercat Interior Europeu.” Sobre fiscalitat,
“La UE vol anar cap a l’intercanvi automàtic d’informació i, per tant, eliminar els diners no declarats.
Les grans instàncies internacionals, com l’OCDE i el G-20, també ho volen així, no ens hem pas
d’enganyar, aquesta és la tendència que sembla imparable. El futur no és off shore, sinó in shore.
Mònaco està disposat a negociar respectant aquesta tendència. A Mònaco no tenim secret bancari.
A Mònaco apliquem les lleis franceses i no tenim bancs monegascs.”
8

El gener del 2014 va tenir lloc la primera reunió de negociació per revisar l’acord en materia de fiscalitat de l’estalvi.
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Sobre l’accés al Mercat Interior Europeu, “Mònaco no té un acord global amb la UE i ens convé
tenir-lo. L’Espai Econòmic Europeu és massa ambiciós per a nosaltres, per tant preferim un acord
d’associació específic inspirat en l’EEE. Una qüestió molt important és no perdre de vista que només
tenim 8.000 nacionals en el Principat i que no podem perdre la nostra essència com a col·lectivitat
negociant defectuosament la lliure circulació de persones.”9

San Marino
San Marino té una extensió de 61,2 quilòmetres quadrats i una població superior als 30.000 habitants.
El seu territori és envoltat totalment per l’Estat italià, amb el qual San Marino ha desenvolupat llaços
polítics, socials i econòmics molt estrets.
Segons l’ambaixador davant la UE, “l’estructura econòmica de San Marino és molt diversificada.
Darrerament el sector financer ha perdut pes, a causa de les difícils relacions viscudes amb Itàlia els
darrers anys. Abans representava un 17 per cent del PIB i ara menys. L’amnistia fiscal adoptada per
Itàlia va propiciar una fugida important de capitals. Hem negociat un acord de doble imposició amb
Itàlia que encara no ha estat ratificat. El marc actual de relacions amb la UE consisteix en tres acords:
1. Acord de Cooperació i Unió Duanera, signat el 16 de desembre de 1991 i en vigor des d’abril
de 2002, després d’un llarg període de ratificacions, que estableix una unió duanera cobrint
tota mena de productes i proporcionant una cooperació en determinats àmbits
2. Convenció Monetària amb Itàlia en representació de la Comunitat Europea, en vigor des del
primer d’abril de 2001.
3. Acord sobre fiscalitat de les rendes de l’estalvi, en vigor des del primer de juliol de 2005.
San Marino va adreçar una demanda d’adhesió a la UE el 27 d’agost de 2007. La resposta va ser una
no-resposta, el mes d’octubre de 2013 es realitzarà a San Marino un referèndum sobre la demanda
d’adhesió a la UE. Si la resposta de la població és positiva, es presentarà de manera formal una
demanda d’adhesió a la UE.
És clar que la UE ja ha dit d’alguna manera que l’adhesió no és el camí a seguir.
En relació amb el futur acord de fiscalitat a negociar amb la UE, la normativa que persegueix Europa
sobre la fiscalitat de l’estalvi pretén ampliar el tipus de productes gravats, es vol que també afecti les
persones jurídiques i no únicament les físiques, i es vol controlar les persones residents en territori
comunitari però que cobrin interessos a través d’intermediaris establerts fora de la UE. Hem de
reconèixer que les coses han canviat i que ens hem d’adaptar al nou entorn internacional.
Quant al futur acord d’accés al Mercat Interior Europeu, el Mercat Interior Europeu ofereix noves
oportunitats, caldrà estar a l’alçada per tal d’aprofitar-les. No tenim una altra alternativa, no podem
tornar al passat. No podem quedar aïllats. Segurament que avançarem cap a un acord d’associació
que ens permetrà entrar en el Mercat Interior Europeu, i no pas cap a un accés directe a l’Espai
Econòmic Europeu”.10
9

Manifestacions de l’ambaixador de Mònaco davant la UE, Gilles Tonelli, en una entrevista a Brussel·les el 3 de juliol de 2013.

Paraules de l’ambaixador de la República de San Marino davant la UE, Gian Nicola Filippi Ballestra, en una entrevista a
Brussel·les el 2 de juliol de 2013.
10
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Liechtenstein
El Principat de Liechtenstein té 157 quilòmetres quadrats i una població d’uns 30.000 habitants.
Segons l’ambaixador davant la UE, “Liechtenstein està satisfet de la seva pertinença a l’Espai
Econòmic Europeu, que li permet està present en el Mercat Interior Europeu. La indústria suposa
un 40 per cent del nostre PIB, i això és un rècord a Europa. L’accés al mercat europeu és clau per a
nosaltres des d’aquest punt de vista. La indústria i els serveis necessiten l’accés a un gran mercat.”
Pel que fa a la fiscalitat, “el període de retencions en origen està esgotat i es va cap a l’intercanvi
automàtic d’informació. L’important és acceptar la tendència i tractar de ser competitius dins del nou
context.”11

Capítol 5
EL MARC GENERAL DELS NOUS ACORDS
5.1. El marc europeu
1. La crisi de la zona euro
L’adopció de l’euro l’any 1999 va suposar certament un gran pas endavant en el procés de construcció
d’una Europa unida i responia tant a raons econòmiques (un mercat interior exigia una moneda
comuna) com a raons polítiques (visió estratègica, vocació de potència global, una Europa unida
més competitiva en el si de la globalització). Tanmateix la moneda única europea ha hagut de fer front
a alguns obstacles polítics i econòmics:
• Disseny inicial defectuós. Es tractava d’una zona monetària incompleta, sense unió econòmica ni
fiscal ni política. L’euro neix sense un veritable banc central ni un veritable govern econòmic.
• Primers deu anys de funcionament (1999-2008) en què no es van notar els defectes congènits de
la moneda única tot i que subterràniament les tensions es van anar acumulant, els comportaments
dels països van ser diferents i les economies dels membres de la zona euro van començar a divergir.
• Canvis substancials amb l’inici de la crisi financera (juliol 2007) i, sobretot, a partir del 2010, quan
es planteja amb tota la seva cruesa la crisi del deute sobirà.
• Des del 2010 fins a mitjan 2012, s’improvisen solucions per fer front a la crisi en un context de gran
desconcert.
• A partir de mitjan 2012 i fins avui es tracta de fer front a la crisi amb una estratègia decidida
de salvació de l’euro i d’avançament cap a una unió bancària que trenqués el bucle pervers
entre deute sobirà i deute bancari, i una unió fiscal. La unió bancària comportaria de retruc la
transferència de la supervisió bancària a una autoritat europea.

11

Manifestacions de l’ambaixador de Liechtensteix davant de la UE, Kurt Jaeger, recollides el 4 de juliol de 2013.
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2. El full de ruta cap a la unió política
El full de ruta cap a la unió política ve marcat per l’aprofundiment de la unió econòmica i monetària
(UEM) i preconitza una Europa a dues velocitats, amb un nucli dur format per l’Eurogrup, el conjunt de
països membres de la zona euro.12 L’objectiu és la signatura d’arranjaments de caràcter contractual
entre els països de l’Eurogrup i les institucions europees per tal de tirar endavant reformes estructurals
i avançar cap a processos de presa de decisions més ràpids i eficaços, així com una representació
externa de caràcter “unificat”, sota la supervisió del Parlament Europeu. Alguns estats membres de
la UE, especialment els que no ho són de la zona euro amb el cas més rellevant del Regne Unit, han
avisat sobre el perill d’aprofundir en la divisió entre els països in i els països out de l’euro.
El document elaborat per Van Rompuy, president del Consell Europeu, preveu tres fases de
realitzacions:
1) 2012-2013: assegurar l’estabilitat fiscal i trencar la relació entre bancs i deute sobirà.
2) 2013-2014: completar el marc financer integral i promoure reformes estructurals sanes.
3) Després de 2014: creació de mecanismes d’absorció de shocks a escala central europea.
Sobre la base de les reformes de la governació de l’euro que la crisi ha fet inevitables, els experts
conclouen que es pot anar construint una Europa unida, encara que sigui a una velocitat certament
lenta.

5.2. El marc global
En el marc global, destaca la importància de l’activitat d’un conjunt d’institucions, entre les quals les
més rellevants són el G-20 i l’OCDE.

El G-20
Constituït pels set països més industrialitzats (G-7) i Rússia (G-8), onze països emergents de totes les
regions del món i la UE, el G-20 és un fòrum de cooperació i consultes entre els estats participants
sobre temes relacionats amb el sistema financer internacional.
Des del 2009, ha desplaçat el G-7 i el G-8 com a fòrum de màxima importància sobre qüestions
d’economia mundial, ja que reconeix de manera clara en la seva composició la importància creixent
dels països emergents.
La reunió del 2 d’abril de 2009 a Londres va marcar un abans i un després en l’organització, que des
d’aleshores ha centrat el discurs en la necessitat de combatre l’evasió fiscal, tancar els paradisos
fiscals i prohibir l’enginyeria fiscal de les corporacions multinacionals. Els països reunits en la darrera
cimera, a Sant Petersburg (Rússia) el setembre de 2013, que representaven el 90 per cent del PIB
i més de dues terceres parts de la població mundials, van insistir en la creació d’una nova llista
negra de paradisos fiscals, canviar el model de l’acord d’intercanvi d’informació i fer-lo automàtic,
i elaborar una llista negra d’empreses que promoguin pràctiques de planificació fiscal agressiva.
12
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La més anticipada de les decisions del darrer G-20 és la creació d’una estructura vertaderament
internacional que impedeixi l’evasió d’impostos per part de les grans multinacionals. Es tracta d’una
mesura favorable per garantir una major governabilitat del procés de liberalització.

L’OCDE
L’OCDE va néixer l’any 1960 i és actualment un fòrum, amb seu a París, on els governs dels estats
membres treballen conjuntament per abordar els reptes econòmics, socials i mediambientals de
la globalització. És un dels fòrums econòmics mundials més influents. Els països membres es
comprometen a aplicar els principis de la liberalització, no-discriminació, tracte nacional i tracte
equivalent. El principal requisit per esdevenir membre és liberalitzar progressivament els moviments
de capitals i de serveis.
L’activitat de l’OCDE en matèria de transparència i intercanvi d’informació fiscal es va accelerar
particularment a partir de l’any 2009. Andorra va ser eliminada de les llistes de paradisos fiscals de
l’OCDE el mes de febrer del 2010.
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ANÀLISI DAFO
Les repercussions que per al futur d’Andorra comportarà la negociació ara en curs amb la UE, sobre
l’accés del país al Mercat Interior Europeu, són motiu per a una diagnosi global de l’estat de situació.
Es tracta de proporcionar al lector elements suficients d’anàlisi a partir d’una matriu DAFO que
serveixi per intentar minimitzar les debilitats internes i les amenaces que es puguin veure de l’exterior
alhora que es consolidin les fortaleses pròpies del país i les oportunitats externes.

DEBILITATS

FORTALESES

1. Dimensió

1. Obertura econòmica d’Andorra

2. Burocràcia (estructura administrativa
rígida)

2. Fiscalitat

3. Resistència al canvi
4. Internacionalització
5. Enclavament geogràfic
6. Dèficit mà d’obra qualificada en el
mercat interior

3. Accés / proximitat administrativa
4. Flexibilitat
5. Qualitat de vida
6. Seguretat ciutadana
7. Tradició democràtica – estabilitat política

AMENACES

OPORTUNITATS

1. Pèrdua de les especificitats

1. Amplitud Mercat Interior Europeu (el més
important del món)

2. Interpenetració de mercats favorable a
les empreses europees
3. Adaptació poc gradual al Mercat
Interior Europeu

2. Diversificació activitat econòmica
3. Facilitat per als nacionals andorrans
d’accedir
al mercat laboral europeu
4. Durada i estabilitat i durada del nou acord
amb la UE
5. Millora de la seguretat jurídica
6. Participació en programes de la UE
7. Estímul a la internacionalització
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CONCLUSIONS
1. La tercera fase de l’acostament d’Andorra a la UE ja ha començat. La primera reunió de negociació
per revisar l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi de 2004 ha tingut lloc el mes de novembre de 2013 i la
segona, el febrer de 2014, les dues de caràcter molt tècnic. D’altra banda, la Comissió Europea ha
confirmat al Govern d’Andorra que hi haurà un mandat de negociació, abans de final del mes d’abril
de 2014, sobre un nou acord d’associació amb Andorra amb vistes a la participació del Principat en
el Mercat Interior Europeu, inspirat en el funcionament de l’EEE; és una negociació més política. Les
dues negociacions, que poden tenir una durada aproximada d’entre un i dos anys, són de contingut
diferent i no estan interrelacionades, tot i que coincideixin en el temps.
2. La situació actual de les relacions entre Andorra i la UE guarda un paral·lelisme amb la que es va
conèixer els anys 2003-2004, quan Andorra buscava un nou encaix amb la UE en forma d’un Acord
de cooperació que anés més enllà de l’Acord d’unió duanera de 1990 i arribava des de la UE una
proposta de negociació d’un primer acord sobre fiscalitat de l’estalvi. Actualment, Andorra busca un
acord d’associació que permeti la seva participació al mercat interior de la UE inspirat en el ja existent
Espai Econòmic Europeu –del qual ja formen part Noruega, Islàndia i Liechtenstein– que s’adapti a
les especificitats dels tres estats de petita dimensió territorial interessats –Andorra, Mònaco i San
Marino–; d’altra banda, a iniciativa de la UE, Andorra està negociant la revisió de l’Acord sobre
fiscalitat de l’estalvi de 2004, de la mateixa manera que ho fan Suïssa, Mònaco, Liechtenstein i San
Marino.
3. La revisió de l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi apunta a una ampliació de l’àmbit d’aplicació
de l’acord de 2004, que es limitava a l’adopció de retencions en origen a interessos de comptes
corrents de persones físiques no residents. L’acord d’associació apunta a estrènyer les relacions
entre Andorra i la UE a través de l’establiment d’un acord d’associació entre Andorra i la UE centrat
en la participació en el Mercat Interior Europeu. Aquest acord d’associació pot ser específic entre
Andorra i la UE o, comú entre la UE i els tres estats interessats: Andorra, Mònaco i San Marino.
4. El contingut dels documents produïts fins al moment actual per la Comissió Europea i el Servei
Europeu d’Acció Exterior (SEAE) sobre la participació d’Andorra en el Mercat Interior Europeu a través
d’un acord d’associació són clarament favorables a la voluntat negociadora andorrana, així com a la
ja llarga trajectòria d’acostament d’Andorra a la UE a través d’una primera fase d’acostament (Acord
d’unió duanera de 1990) i d’una segona fase d’acostament (acords de cooperació i de fiscalitat de
2004 i Acord monetari de 2011).
5. La proposta d’associació oferta per la UE a Andorra, Mònaco i San Marino en relació amb el
mercat interior europeu és un cas únic, no n’existeix cap precedent i per tant constitueix un èxit
diplomàtic per als tres països.
6. Les reformes internes andorranes d’aquests darrers anys –reforma fiscal, acords sobre intercanvi
d’informació fiscal, obertura econòmica– van unides a l’estratègia andorrana de participació
progressiva en el Mercat Interior Europeu i avancen en paral·lel. L’accés al Mercat Interior Europeu és
un complement a l’obertura econòmica.
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7. Caldrà analitzar en profunditat el cas exitós de Liechtenstein, un estat europeu de petita dimensió
territorial que ja fa anys que és membre del Mercat Interior Europeu a través de l’Espai Econòmic
Europeu.
8. Pel que fa a la negociació per a la revisió de l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi, caldrà seguir molt
de prop les posicions negociadores de Suïssa, que poden ser determinants.
9. La proposta per part de la UE a Andorra d’accés al seu mercat interior s’ha de llegir també a la llum
de la valoració molt positiva per part de la UE dels esforços realitzats per Andorra aquests darrers
anys en matèria de transparència i de cooperació fiscals.
10. Els agents econòmics i socials andorrans es veuen, per tant, confrontats amb la perspectiva
d’un canvi radical de model econòmic caracteritzat per l’obertura econòmica del Principat i la seva
inserció en un mercat interior europeu de cinc-cents milions d’habitants, el més important del món.
Gaudeixen de l’avantatge principal que les regles de funcionament d’aquest mercat interior europeu
són actualment conegudes, tenint en compte que ja fa dècades que estan en funcionament.
11. Les organitzacions empresarials andorranes han de seguir de prop la marxa de les negociacions
que formen part d’aquesta tercera fase d’acostament del Principat a la UE, amb vista al plantejament
de noves estratègies d’adaptació a un entorn internacional tan canviant.
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