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“Sempre hem cregut en l’acostament a Europa, com a procés natural i
lògic per a Andorra”
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Confederació Empresarial
Andorrana (CEA) i Empresa Familiar Andorrana (EFA)
“L’aproximació a la UE no pot ser d’una altra manera que per mitjà d’un
tractat d’associació”
Òscar Ribas, ex-cap de govern d’Andorra
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Introducció

Andorra ha optat històricament per una estratègia d’acostament gradual i progressiu cap a la Unió Europea (UE), respectuosa de les especificitats
econòmiques i de la identitat política del Principat.
El procés d’acostament es va encetar al començament de la dècada
dels anys noranta del segle passat amb un acord comercial d’unió duanera
(1990). Andorra semblava repetir aleshores la mateixa seqüència del procés integrador europeu (Comunitats Europees), que va començar els anys
cinquanta precisament a partir de la construcció d’una unió duanera entre
els primers sis estats membres i que va culminar a final dels seixanta,
després d’onze anys de període transitori (1957-1968).
Es tracta d’una estratègia que l’autor d’aquest llibre ha qualificat en
diverses vegades d’asimptòtica, en el sentit que el Principat es va acostant
cada vegada més a la Unió, sense pretendre entrar-hi com a estat membre
a través d’un procés formal d’adhesió. L’objectiu cap al qual tendeix l’actual fase d’acostament és l’associació d’Andorra a la UE. Com veurem més
endavant, el denominador comú dels acords d’associació de la UE és l’ambició d’establir una estructura legal i institucional per al desenvolupament
de relacions privilegiades entre les parts, inclosa una estreta cooperació
política i econòmica.
L’ajornament d’un procés formal d’adhesió probablement seguirà fins
que la mateixa UE manifesti la voluntat i fixi regles sobre una possible
incorporació com a membres de ple dret dels països europeus de petita
dimensió territorial –com Andorra, Liechtenstein, Mònaco o San Marino–
i aquests, per la seva banda, en pretenguin efectivament l’adhesió a la UE,
que hauria d’adaptar-se naturalment a les seves especificitats. Estem lluny
d’aquesta hipòtesi.
En el moment actual, Andorra està negociant un acord d’associació
que, si arriba a bon terme, suposarà un nivell històric de màxima aproximació a la UE. La previsió (estiu de 2019) és que les negociacions puguin
durar encara, com a mínim, dos anys més.

13

Quan es parla d’aproximació d’Andorra a la UE, l’ex-ministre d’Afers
Exteriors, Gilbert Saboya, ens recorda que es tracta d’una expressió tant
retrospectiva com prospectiva. (1) Retrospectivament, Andorra s’ha anat
aproximant a la UE de dues maneres: una més lligada a la realitat de la
necessitat d’adaptar el conjunt normatiu andorrà “pel fet de viure al bell
mig d’Europa” i, l’altra, més vinculada a l’expressió d’una “voluntat política d’una integració més gran a la UE” per part del Principat.
Des d’un punt de vista prospectiu, tant la necessitat d’adaptació a l’entorn com la voluntat política són també els dos principals elements que
cal tenir en compte. Tot plegat fa de l’aproximació d’Andorra a la UE “una
realitat evolutiva.”
En relació amb el primer element –adaptació del conjunt normatiu
andorrà al seu entorn–, es tracta d’una tendència que ha estat present en
molts àmbits de la vida del Principat i que sempre ha estat associada a una
idea bàsica: la necessitat d’homologació de la legislació andorrana al seu
entorn europeu.
Sobre l’altre vessant de l’aproximació d’Andorra cap a la UE –expressada per la voluntat política d’una integració més gran a la UE–, Andorra ha
fet passos concrets cap a establir acords directes amb la UE, com són els
casos, per exemple, de l’Acord d’unió duanera (1990), l’Acord de cooperació (2004), l’Acord sobre la fiscalitat de l’estalvi (2004), l’Acord monetari
(2011), l’Acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal (2016) o l’encetament d’unes negociacions per a un acord d’associació (2015) que encara
duren. Els tres acords de contingut probablement més determinant per al
Principat són el d’unió duanera (1990), el monetari (2011) i el d’intercanvi
automàtic d’informació fiscal (2016), que ha suposat el final del secret
bancari al Principat. Comentarem tots aquests acords en aquesta obra i
examinarem els moments actuals del procés d’acostament a la UE.
Al llarg dels darrers deu anys (2009-2019), l’expressió política d’una
integració més gran a la UE ha anat estretament vinculada a un procés
d’obertura i diversificació econòmica d’Andorra. Això és així perquè les
autoritats andorranes havien constatat “un cert esgotament del model
econòmic tradicional andorrà”, del qual es derivava la necessitat de renovar els sectors econòmics tradicionals i d’obrir un procés de reformes
internes i externes que conduïssin a una diversificació de l’economia andorrana via l’obertura econòmica. Tot plegat hauria d’acabar portant a un
estadi més elevat d’integració a la UE, centrat en l’accés al mercat interior
europeu, el més gran del món –això és el que pretén essencialment l’acord
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d’associació en curs de negociació– tot respectant les particularitats de
l’economia andorrana. Aquesta és la filosofia que inspira la fase actual
d’acostament d’Andorra a la UE, que en aquesta obra es considera com la
tercera fase del procés.
Andorra necessita per competir un cert grau d’homologació, que no vol
pas dir homogeneïtzació, al mateix temps que el manteniment de tot un conjunt d’especificitats que puguin ser factors d’èxit. Es tracta d’avançar, doncs,
cap al que es podria denominar una homologació diferencial. Aquest doble
esforç –homologació i preservació dels fets diferencials– és el que probablement pot garantir millor la supervivència en un marc de competició global
del qual Andorra difícilment es pot escapar. L’homologació necessària la proporciona essencialment la UE, que a la vegada s’homologa ella mateixa amb
estàndards provinents del sistema multilateral del qual forma part, com és,
per exemple, el cas dels estàndards fixats per l’OCDE en matèria fiscal.
Al llarg d’aquesta obra veurem que, dins del procés d’acostament gradual i progressiu del Principat cap a la UE, es poden observar tres fases
clarament diferenciades.
La primera fase va tenir un caràcter duaner i comercial, centrada al
voltant de l’Acord d’unió duanera signat el 1990 i en vigor des del 1991,
al qual ja hem fet referència. Es tracta d’un acord comercial signat amb
l’aleshores Comunitat Econòmica Europea que inclou una unió duanera
per als productes industrials (capítols 25 a 97 del Sistema Harmonitzat).
Els productes agrícoles queden exclosos de la unió duanera però no de
l’acord, i els productes agrícoles originaris d’Andorra es beneficien d’una
exempció dels drets a la importació a la UE. Es tracta d’una fase molt reeixida, per les qualitats intrínseques d’aquest acord duaner, ben negociat i
de resultats clarament favorables per als interessos econòmics andorrans.
La segona fase buscava un nou encaix entre Andorra i la UE per mitjà
de la negociació sobre nous àmbits que anessin més enllà de les duanes i
de les qüestions comercials. Aquesta segona fase es va concretar en l’Acord
de cooperació, amb caràcter de conveni marc, signat el 2004, que ampliava les relacions amb la UE en àmbits com el medi ambient, l’educació o la
política regional, entre d’altres. Va ser impulsat per iniciativa andorrana i
Andorra va ser, fins i tot, la que va sotmetre a la UE l’esborrany inicial del
text que es va acabar signant segons les orientacions previstes pel govern.
També pertany a aquesta segona fase l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi, igualment signat el 2004, que és el precursor de la situació actual
d’intercanvi automàtic d’informació fiscal. A diferència del de cooperació,
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l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi responia a una iniciativa de la UE i preveia efectuar retencions a l’origen sobre els interessos de l’estalvi pagats a
Andorra a persones físiques residents dels estats membres de la UE, com
a mesura transitòria a canvi de no facilitar dades. El que semblava una
amenaça important per a Andorra va acabar essent un acord d’escassa
repercussió.
Finalment, també formen part de la segona fase un conjunt d’arranjaments complementaris (declaració comuna d’intencions; facilitats per als
andorrans en el passatge de fronteres; i el text d’un nou article en el projecte del tractat constitucional de la UE, recollit posteriorment en el vigent
Tractat de Lisboa de 2009, sobre els estats de petita dimensió territorial en
què s’estableixen tres criteris aplicables a Andorra des del punt de vista de
la UE: relacions i acords específics, territori de petita dimensió territorial i
proximitat), a més de l’Acord monetari, d’ampli contingut financer, que es
va acabar signant força més tard, el juny del 2011.
No es pot pas dir que l’Acord monetari constituís precisament un final
previst en els inicis de la segona fase. El que va començar sent una contrapartida positiva, de caràcter favorable per a Andorra, concedida per la
UE a l’Acord de fiscalitat, consistent a encunyar euros andorrans, es va
transformar anys més tard (2011) en un text de gran contingut, l’Acord
monetari avui vigent. Aquest acord permet efectivament a Andorra utilitzar l’euro com a moneda oficial i accedeix a encunyar euros andorrans,
però, en contrapartida, compromet a transposar cap a la legislació nacional normes de l’àmbit de la prevenció del blanqueig de diner, prevenció
del frau i falsificació de moneda, legislació en matèria financera i bancària, així com legislació sobre recopilació d’informació estadística. Aquesta
transposició, a més, té caràcter automàtic –i no pas progressiu, negociat i
dinàmic– de la normativa financera europea. Tot plegat ha merescut crítiques en el Principat.
La diplomàcia andorrana va negociar hàbilment durant aquesta segona fase –val a dir que com en la primera– i aquesta vegada en un doble
sentit. D’una banda, desactivant l’amenaça d’un acord fiscal amb la UE
que va acabar tenint una repercussió molt inferior a la temuda; de l’altra, aconseguint en paral·lel un Acord de cooperació que pujava de grau
les relacions bilaterals Andorra-UE, fins aleshores de naturalesa només
comercial i duanera. Malauradament, l’Acord de cooperació no ha estat
implementat segons les expectatives inicialment despertades. Hi va contribuir la manca d’un protocol financer des del primer moment.
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La tercera fase, en curs, ja ha significat el nou Acord sobre fiscalitat de
l’estalvi, signat el febrer de 2016, que revisa l’anterior de 2004. El text de
2016 estableix l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional, en vigor des de 2017,
i significa el final del secret bancari, un esdeveniment de gran importància
en el Principat. Això ha arribat després de fortes pressions internacionals
en matèria d’homologació i transparència financeres, especialment a partir de 2009.
Altrament, Andorra va iniciar a partir del 2010 un ambiciós procés
de reforma del model econòmic i fiscal que ha de conduir a una diversificació més gran de l’economia. Davant de l’amenaça de les dificultats
inherents al manteniment de l’statu quo, en virtut de l’esgotament detectat del model econòmic tradicional, Andorra opta per llançar un procés
d’obertura econòmica i d’homologació internacional que li ha de permetre fer front als reptes de futur i competir en igualtat de condicions amb
la resta de països.
El nou acostament a la UE en forma d’acord d’associació és part d’una
doble estratègia del Principat: es vinculen de forma estreta la necessitat
d’obertura i de diversificació de l’economia andorrana amb l’aproximació
a Europa basada en la idea d’una plena participació en el mercat interior
de la UE, que és el que pretén essencialment l’acord d’associació. Són dues
estratègies que es volen complementàries.
La tercera fase d’acostament suposa, a més d’un nou acord de fiscalitat
(que actualitza el primer en aquesta matèria, de 2004), unes negociacions que haurien de permetre l’accés d’Andorra al mercat interior europeu.
Aquest acord significaria la coronació de tot el procés anterior de reformes
vers un nou model econòmic.
Andorra negocia l’acord d’associació conjuntament amb Mònaco i San
Marino (els països anomenats AMS, en l’argot negociador). Sobre el diferencial de pes demogràfic i econòmic entre les dues parts negociadores,
és interessant recordar dades com les següents: la població total d’aquests
tres estats de petita dimensió territorial és d’unes 145.000 persones, en
comparació dels 508 milions de la UE, i el PIB europeu representa 1.625
vegades més que el PIB conjunt d’Andorra, Mònaco i San Marino.
En el moment de tancar l’edició d’aquest llibre (estiu de 2019) l’arquitectura general de l’acord, el marc institucional i el capítol corresponent
a la llibertat de circulació de mercaderies estan avançats en la negociació
i se’ls pot considerar pràcticament tancats. Queden per completar la lli-
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bertat de circulació de persones, serveis i capitals, així com les polítiques
d’acompanyament i els annexos sobre la incorporació del cabal comunitari (acquis communautaire) en la normativa interna andorrana.
Després de celebrades, el 7 d’abril de 2019, les eleccions generals
andorranes i, a final de maig, les europees, les converses per a l’acord
d’associació, que ja fa quatre anys que duren, enfilen la darrera etapa amb
nous equips negociadors, tant a Brussel·les com a Andorra la Vella.
El govern andorrà persegueix dos objectius en aquests moments. El
primer és una ambiciosa campanya d’informació sobre les negociacions
i el significat de l’acord d’associació adreçada a la població en conjunt
i a les associacions i col·lectius empresarials i econòmics, davant l’interès creixent detectat per la marxa de les negociacions, acompanyat
sovint d’interrogants i neguits sobre el seu impacte. D’aquesta manera
es vol aconseguir que tothom es formi una opinió pròpia sobre què hi
ha en joc i com adaptar-se a noves situacions competitives. El segon
objectiu apunta a aconseguir un pacte d’estat amb totes les forces polítiques abans de reprendre les negociacions, l’octubre de 2019. “No
es pot demanar a la ciutadania un acte de fe ni confiar cegament en
el criteri del govern”, ha declarat Landri Riba, nou secretari d’Estat
d’Afers Europeus.
De la seva banda, els agents econòmics del Principat, a través de les
organitzacions representatives, han aprofitat l’ocasió per traslladar al govern les seves preocupacions i la necessitat d’aprofitar estratègicament els
moments de pausa –electoral i postelectoral, així com vacacionals– previs
a la fase final de negociació per arribar a un acord que respongui de manera més adequada a les seves recomanacions i expectatives. A la tardor
de 2019 es proposen fer públics diversos informes amb els posicionaments
respectius sobre les negociacions.
Òscar Ribas, ex-cap de govern andorrà i públicament defensor de
l’acord, considera que “l’aproximació a Europa que convé al Principat no
pot ser d’una altra manera que per mitjà d’un tractat d’associació” i que
no és solament l’objectiu de participar en el mercat interior europeu el
que justifica el nou tractat amb la UE, car “hi ha altres aspectes no menys
importants i urgents que cal tenir en compte”. “Per ser viable, Andorra
necessita el seu desenclavament polític i geogràfic. El polític fa vint-icinc anys que va començar (constitució de 1993) i que cal culminar (amb
l’acord d’associació). El físic i econòmic no han començat encara. Consolidat el tractat d’associació, seria bo implicar la UE en la inversió per a les
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comunicacions. A més, Andorra no solament ha de participar en el mercat
únic, sinó que també ha d’aspirar a liderar una expansió econòmica de la
regió pròxima del Pirineu (en territori francès i espanyol)”. (2)
L’Acord duaner de 1990 ha funcionat i segueix funcionant de manera
molt satisfactòria per als interessos del Principat. Tenia per objectiu resoldre des del punt de vista de la Unió el fet que Andorra es trobés llavors
enclavada entre dos estats membres, des que Espanya n’havia esdevingut
membre el 1986. Curiosament, per resoldre aquella situació la Unió va
negociar amb una Andorra que en aquells moments no era encara un estat
de dret reconegut internacionalment.1
L’Acord sobre la fiscalitat de l’estalvi de 2004 és el precursor de la situació
actual d’intercanvi automàtic d’informació fiscal. Era amenaçador però al final va quedar reduït simplement a l’adopció de retencions a l’origen sobre els
interessos de productes d’estalvi pagats a Andorra als beneficiaris efectius,
persones físiques residents en un dels estats membres de la UE, com a mesura compensatòria provisional a canvi de no facilitar dades. Aquell acord
incloïa Suïssa, Liechtenstein, Mònaco, San Marino i Andorra. En el cas de
l’intercanvi automàtic d’informació fiscal, el text que la UE ha negociat amb
els petits estats europeus –en l’actual tercera fase del procés d’acostament a
la UE– es basa en el model OCDE (Competent Authorities i Common Reporting Standard, CRS), amb el fet destacat que la mateixa UE se sotmet a una
regla multinacional i els acords derivats en preveuen l’actualització en funció
de l’evolució que puguin tenir els estàndards multilaterals de l’OCDE.
El plantejament de la necessitat de reformes que permetin diversificar
i obrir l’economia, així com assolir una integració més gran cap a la UE,
especialment al voltant de la idea de l’accés al mercat interior tenint en
compte les particularitats d’Andorra, ha anat fent camí de manera molt
especial a partir del 2009. S’ha anat concretant amb diverses normes sobre
reforma fiscal, transparència financera, obertura econòmica i liberalització de les inversions estrangeres, que suposen el naixement d’un nou
model econòmic i social al Principat.
Però val a dir que la modernització d’Andorra comença molt abans
del 2009. El creixement del Principat durant la primera meitat del segle

1. La UE també manté acords duaners amb altres estats tercers: així, la unió duanera amb Turquia cobreix,
com en el cas d’Andorra, els capítols 25 a 97 de l’aranzel comunitari europeu i no inclou els productes agrícoles; amb San Marino s’estén a tots els capítols, de l’1 al 97, inclosos els productes agrícoles.
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passat va ser espectacular. (3) L’economia era bàsicament agrària, de subsistència, igual que a la resta del Pirineu. En molt pocs anys, la població va
augmentar de 7.000 habitants en els anys cinquanta fins als 75.000 actuals.
L’economia seguia en expansió, cosa positiva també per a les economies
pirenaiques veïnes. (4)
El recorregut no ha estat fàcil ni casual. La transformació tan ràpida
del Principat ha estat possible gràcies a la capacitat dels seus actors econòmics per adaptar-se molt ràpidament als canvis del mercat. Un mercat
que en els seus inicis es limitava a comercialitzar productes que aleshores
eren molt innovadors a Espanya. Ja endinsats en els anys seixanta del
segle passat, el turisme d’hivern i el sistema financer van passar a ser els
primers elements que estructuraven el PIB andorrà. A la capacitat dels
ciutadans, s’hi ha d’afegir l’estabilitat política institucional avalada pel
transcurs de vuit segles. L’estructura en forma de coprincipat –el president de la República Francesa i el bisbe d’Urgell en són el cap d’estat únic
i indivís–, amb el Parlament més antic d’Europa –aquest any se celebra el
600è aniversari del Consell de la Terra–, ha propiciat que les institucions
originàries hagin perdurat, sense sobresalts, fins avui. Gràcies a aquestes
institucions, Andorra no ha sofert cap guerra ni ha sigut mai ocupada.
Òscar Ribas, en el seu repàs de la història del Principat, recorda que
sempre “el pragmatisme dels andorrans ha estat molt patent”. Quan els
resultats de la Revolució Francesa trastornaren el món, aboliren el feudalisme i declararen solemnement els drets humans, els andorrans van
suplicar a Napoleó que restablís les relacions tradicionals entre els coprínceps i el poble andorrà. I és aquest pragmatisme el que va fer, tan sols dos
segles després, que decidissin adaptar-se al món modern. Fins aleshores,
l’aïllament, el passar desapercebuts del que es denomina món internacional
suposava una defensa de la seva independència. Les doctrines universalistes o globalitzadores que apareixen a la segona meitat del segle xx no
solament constitueixen una amenaça a les llibertats, sinó un problema seriós al desenvolupament econòmic. No és fins a la dècada dels 90 que el poble
andorrà decideix, per avançar en un món complex i en plena transició,
actualitzar les institucions atorgant-se una Constitució escrita (anteriorment, l’ordre institucional es basava en el costum, a l’estil del Regne Unit),
votada en referèndum i proclamada el 14 de març de 1993. Adaptada als
temps d’avui, la Carta Magna conserva, per voluntat dels andorrans, en la
cúpula de l’estat i amb funcions constitucionals específiques, la figura dels
coprínceps: el president de la República Francesa i el bisbe d’Urgell.
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Actualitzades les institucions, s’imposava garantir el teixit econòmic
del país, per mitjà de la diversificació i la internacionalització. Semblava
evident que per assolir aquests objectius era indispensable la possibilitat
de participar en el mercat únic europeu.
L’acostament a Europa comença immediatament després del reconeixement internacional d’Andorra en ingressar a les Nacions Unides, el 28
de juliol de 1993, amb precisament Òscar Ribas com a cap de govern. Han
passat 25 anys d’encontres i estudis per part andorrana i de la UE, que
finalment en descarta la possibilitat d’ingrés com a membre de ple dret i
proposa un acord d’associació ampliat amb Mònaco i San Marino, similar
al vigent amb l’espai econòmic europeu (EEE), format per Noruega, Islàndia i Liechtenstein.
Mentrestant, al llarg d’aquests darrers 25 anys Andorra ha anat adaptant-se progressivament a les regulacions econòmiques i financeres
mundials. Després d’haver estat exclosa, el 2017, de la llista negra de paradisos fiscals de la UE per l’Ecofin (consell de ministres d’Economia i
Finances de la UE), el desembre de 2018 ha superat el darrer escull per
convertir-se en un país cooperador en la lluita contra el frau fiscal i el
blanqueig de capitals. Aquesta aposta per la transparència ha permès la
internacionalització del sector financer, un sector clau del país.
Tot aquest procés transformador es preveu que conclogui amb l’acord
d’associació, en el qual s’han de tenir en compte, segons el mandat de
la Comissió Europea i la voluntat del govern d’Andorra, les especificitats
pròpies d’un petit estat que suposin, per als tres petits estats europeus esmentats, la derogació total, parcial o temporal de les anomenades quatre
llibertats de circulació (persones, mercaderies, serveis i capitals), regulades exhaustivament en la legislació del mercat únic europeu.
D’aquesta manera, és en el vint-i-cinquè aniversari de la Constitució que es pot afirmar que Andorra tanca una primera època en el seu
desenvolupament econòmic per obrir-ne una altra que li permeti seguir
progressant i controlant el seu creixement.
Val a dir que progrés i creixement no són sinònims, sovint són oposats. La
política andorrana s’orienta cap a una diversificació econòmica, selectiva i
controlada. Són inimaginables –per impossible– grans indústries, que necessiten ocupar centenars de treballadors; la limitació del territori no ho permet.
Però sí que poden ser idònies empreses amb molt valor afegit o d’altres que
poden complementar el tradicional sector turístic-comercial, com són els
sectors educatiu, de la salut i de la recerca. El país està preparat per rebre’ls.
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Passem ara de la perspectiva històrica als darrers esdeveniments.
Aquesta obra examina el procés recent de modernització del Principat,
dedica una atenció especial a la tercera fase d’acostament a la UE –encara
inacabada, ja que les negociacions de l’acord d’associació no estan tancades– i examina la situació actual de les relacions amb la UE.
El procés de reformes iniciat el 2009 va començar formalment amb
la presentació, el maig de 2010, d’un document informal de reflexió (non
paper) a la Comissió Europea en què es demanava un marc de relacions
encara més ambiciós que els anteriors i que propiciés una participació
gradual en el mercat interior europeu. El document, datat del 5 de maig
de 2010, es titulava Nota sobre les relacions entre Andorra i la UE. Document informal de reflexió (‘non paper’) presentat pel Govern d’Andorra a la
Comissió Europea. (5)
La tercera fase d’acostament hauria d’acabar amb l’acord d’associació
entre Andorra i la UE en els propers dos o tres anys. Les converses es
reprendran la tardor de 2019, després de la pausa estiuenca, amb la voluntat de les dues parts –nou executiu andorrà i nous responsables a les
institucions comunitàries– de tancar finalment un text que es va començar
a negociar el 2015.
Segons el govern d’Andorra, aquestes eren les raons principals per
a un nou acord expressades en aquell non paper: “Andorra, situada en
el continent europeu, vol ara participar de forma adequada en els processos moderns i inevitables de globalització. 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 del
Tractat de Lisboa, que precisament contempla de forma explícita la possibilitat d’acords específics d’associació amb els països inserits −com ara
Andorra− en el territori de la Unió.” (6)
Al llarg de la darrera dècada, els governs successius han manifestat
que volen fer de l’obertura econòmica l’eix de les legislatures respectives. S’han perseguit dues estratègies en paral·lel, a les quals ja s’ha fet
referència anteriorment: a) en el pla intern, obertura a l’exterior, transparència i homologació financeres; nou marc fiscal i convenis de doble
imposició amb països veïns; i b) en el pla extern, una voluntat de participació en el mercat interior europeu. En una dècada, el Principat ha
passat de ser una economia sense impostos directes, amb secret bancari i pràcticament tancada a la inversió estrangera a desplegar un nou
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model impositiu amb una tributació directa de tipus reduït, plenament
cooperant en matèria fiscal i en la qual la inversió estrangera ha anat
guanyant importància.
L’entrada de l’economia andorrana en un nou paradigma d’obertura,
diversificació i transparència hauria de consolidar-se els propers anys amb
l’entrada en vigor de l’acord d’associació amb la UE, que permeti al Principat formar part del mercat interior europeu.
La darrera sessió negociadora sobre l’acord d’associació ha tingut lloc
al començament de juliol de 2019. El secretari d’Estat d’Afers Europeus,
Landry Riba, s’ha reunit posteriorment amb els grups parlamentaris i amb
les organitzacions empresarials andorranes per informar-los dels resultats
i de l’estat actual de les converses.
Riba n’ha destacat els punts següents:
1) L’objectiu de l’acord és diversificar l’economia mitjançant la participació en el mercat interior europeu, que ha d’obrir noves oportunitats a
empresaris, professionals i estudiants;
2) la negociació es divideix en diversos blocs, que inclouen el marc
institucional i les quatre llibertats de la UE (llibertat de circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals);
3) s’ha aconseguit una excepció per al tabac pel que fa a la unió duanera, recollida en el protocol específic de l’acord dedicat a Andorra;
4) es mantindran les franquícies ja aconseguides en l’Acord duaner de
1990;
5) pel que fa a la lliure circulació de persones, s’està negociant per tal
de mantenir el sistema de quotes vigent;
6) el compromís de crear la secretaria d’Afers Europeus apunta a millorar la tasca de comunicació del govern envers la ciutadania sobre la
negociació i els avantatges de l’acord;
7) les opinions de la ciutadania i de les organitzacions econòmiques
i socials seran tingudes en compte, especialment en la fase final de les
negociacions, que començarà la tardor de 2019 i que podria durar uns dos
anys; i
8) l’objectiu principal és que l’acord d’associació sigui ben acollit per la
societat andorrana. (7)
Aquest darrer punt és essencial, més tenint en compte que el nou govern andorrà ha ratificat la intenció de convocar un referèndum sobre
l’acord.
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Notes de la introducció
(1) Govern d’Andorra. Discurs de Gilbert Saboya, ministre d’Afers Exteriors d’Andorra. Andorra la Vella, 26 d’abril de 2016
(2) Ribas Reig, Òscar. “La darrera oportunitat (I) i (II)”. Diari d’Andorra, 7 i 8 de maig de 2019
(3) Id. “L’evolució espectacular d’Andorra”. La Vanguardia, 21 de març de 2019
(4) Pou, Víctor. La balança de fets i pagaments del Principat d’Andorra. Una aproximació als
mecanismes d’equilibri amb l’exterior de l’economia andorrana. Andorra la Vella: Govern d’Andorra. Ministeri d’Afers Exteriors, 2005
(5) Govern d’Andorra. Nota sobre les relacions entre Andorra i la UE. Document informal de
reflexió (‘non paper’) presentat pel Govern d’Andorra a la Comissió Europea. Andorra la Vella,
5 de maig de 2010
(6) Id. Andorra-Unió Europea. Tercera fase del procés d’acostament del Principat a la Unió Europea. Cap a la integració en el mercat interior europeu. Andorra la Vella: Crèdit Andorrà, 2012
(7) Riba, Landry. “El punt sobre l’acord d’associació”. Bon Dia. Diari d’Andorra. El Periòdic
d’Andorra, 10 de juliol de 2019
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1.
La progressiva internacionalització
del Principat

El primer acte internacional del Principat d’Andorra com a subjecte de
dret internacional va ser l’adhesió a dos textos internacionals: la Convenció universal sobre drets d’autor (1952) i la Convenció de la Haia sobre la
protecció de béns culturals, en cas de conflicte armat (1954). (1)
L’evolució de les relacions internacionals d’Andorra està marcada, sobretot, per l’aprovació de la Constitució, l’any 1993, la primera de l’època
moderna, que va implicar no tan sols canvis polítics interns, sinó també
d’externs. Aquell document bàsic va ser un catalitzador de la reforma i
la modernització de les estructures institucionals, jurídiques i polítiques
d’Andorra. L’ímpetu fonamental per a la transformació política andorrana
va provenir d’una recomanació del Consell d’Europa de 1990.
Anteriorment, l’organització del poder públic a Andorra reposava
essencialment sobre dos textos del segle xiii: els pariatges de 1278 i de
1288. Els pariatges es completaven mitjançant uns privilegis i decrets
emanats de diferents senyors feudals i pels costums andorrans. (1)
Aquesta transacció de dret feudal ha sobreviscut set segles d’història i
és un dels més antics documents que han tingut aplicació fins fa poc.
L’origen dels coprínceps es remunta al pariatge de 1278, una sentència
arbitral que es va fer “per acabar amb les diferents qüestions, reclamacions i disputes que tenen lloc des de fa força temps” entre el comte de
Foix i el bisbe d’Urgell.
Malgrat que sobretot des del costat francès imperava la idea que
Andorra no constituïa un estat ni tenia personalitat en el dret internacional, abans d’adoptar la Constitució de 1993 Andorra ja tenia –com
proclama el jurista Pierre Raton– tots els elements d’un estat, tot i
que encara amb estructures medievals difícilment compatibles amb la
noció moderna d’estat. El professor Karl Zemanek també va escriure
al començament dels anys vuitanta del segle passat que “Andorra és
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una entitat distinta de dret”, però cal “modificar l’estructura de poders
públics per a consolidar la posició d’Andorra a la comunitat internacional”. (2), (3)
El procés de reforma de les institucions andorranes es va engegar
amb el nomenament, el 15 de gener de 1982, d’un consell executiu –amb
funcions de govern– elegit pel Consell General de les Valls i que n’era
responsable. La creació del Consell Executiu és tan important per a la
història d’Andorra com ho foren la creació del Consell de la Terra el
1410 o de la Nova Reforma del 1866. El professor Zemanek podia afirmar que aleshores Andorra es trobava en una situació pre-Montesquieu,
d’indefinició clara dels límits entre els poders executiu, legislatiu i judicial. Li calia, doncs, una constitució moderna que fes dels coprínceps
uns sobirans que regnessin però que no governessin, que creés la figura
d’un govern amb totes les prerrogatives que pertoquen a un òrgan amb
aquest nom, i un poder judicial autònom i separat dels òrgans legislatiu, executiu i administratiu. “Llavors els andorrans –podia concloure
Pierre Raton– seran els amos del seu destí i Andorra, un estat modern,
més d’acord amb el desenvolupament econòmic i demogràfic dels últims
decennis i que podrà ser reconegut sense equívocs ni problemes per la
comunitat internacional”.
A partir de 1993, Andorra s’ha anat normalitzant internacionalment.
La Constitució obliga el Principat a emprendre un gran nombre d’accions
per tal de respectar els codis i les regles inherents al reconeixement internacional de l’estat andorrà. El ministeri de Relacions Exteriors es va crear
l’any 1993 i començava aleshores un procés d’obertura al món, d’aproximació a les organitzacions internacionals i, de manera específica, cap a la
Unió Europea. (4)
La Constitució de 1993 és la primera constitució escrita d’Andorra de
l’època moderna, que converteix el Principat en un estat independent, de
dret, democràtic i social, amb una clara definició de competències entre
institucions. La divisió de poders és clara entre l’executiu, el legislatiu i el
judicial. Andorra és un estat de dret modern, un coprincipat parlamentari
i una democràcia parlamentària que manté els dos coprínceps com a caps
d’estat amb uns poders limitats, que no inclouen el dret de vetar els actes
governamentals. Abans del 1993, molts drets, encara que reconeguts i respectats de fet, no estaven garantits per cap text de manera explícita. A més,
des del punt de vista polític, Andorra no podia establir relacions directes
amb països estrangers, que eren confiades als coprínceps.
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També l’any 1993 Andorra es va incorporar a les Nacions Unides, a la
Unesco i a l’OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual) i va
firmar el Tractat de bon veïnatge, amistat i cooperació amb la República
Francesa i el Regne d’Espanya. Més tard van arribar l’adhesió al Consell
d’Europa (1994), a l’OMT (Organització Mundial del Turisme, 1996), a
l’OSCE (Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, 1996),
a l’OMS (Organització Mundial de la Salut, 1997) i a l’OMD (Organització
Mundial de Duanes, 1998).
L’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees el 1986 va actuar com a
catalitzador del replantejament de les relacions del Principat amb Europa.
Andorra es veia per primera vegada totalment envoltada de territori comunitari europeu. La signatura de l’Acord duaner el 1990 va ser la resposta a
aquest repte i va marcar l’inici de l’acostament del Principat a la Unió, així
com l’entrada en el seu règim comercial. En paraules de l’ex-cap de govern
Josep Pintat, va ser la primera plataforma de sortida” cap a Europa.
Avui el Principat és un estat plenament reconegut en el concert de les
nacions. Segons declaracions successives dels darrers governs, el Principat té la intenció d’aproximar-se a la velocitat més ràpida possible a
l’economia i les legislacions dels estats europeus i dels més desenvolupats
en general. El país és conscient que l’èxit de la seva evolució futura requereix necessàriament una internacionalització progressiva i intensa tant de
l’economia com de la situació política. (5)
En considerar en conjunt l’evolució històrica, alguns analistes
conclouen que Andorra és com “un miracle al cor de les muntanyes”. Efectivament, “en el mosaic canviant de les fronteres d’Europa, la minúscula
taca andorrana ha romàs intacta deu segles, fruit insòlit de l’equilibri entre
les ambicions de dos senyors feudals, l’habilíssima diplomàcia dels representants comunitaris (les parròquies andorranes), l’aïllament geogràfic,
una humilitat congènita i un pessic de bona sort. El miracle andorrà ha
estat també la conseqüència d’una cultura fonamentada en la paraula i el
compliment dels pactes, en el respecte als veïns i en la defensa radical del
país i dels seus privilegis. El 1993 el poble andorrà va votar la seva primera
Constitució, que convertia Andorra en un coprincipat parlamentari, en
un estat independent, de dret, democràtic i social, tot recollint el llegat
singular del passat per projectar-lo al futur”. (6)
Andorra està feta de temps i de memòria. La seva única força en el
complex món internacional és precisament la seva pròpia història. I aquí
és obligat assenyalar que l’actual coprincipat va ser precedit d’un embrió
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de poder polític que va subsistir durant segles. Provenia dels poders sobre
els recursos naturals, vigents en els territoris dels comtats visigòtics que
a Andorra va originar un règim de democràcia directa en forma de gestió
assembleària, tant local (parroquial) com en l’àmbit del conjunt de les
seves valls. En aquest darrer àmbit va cristal·litzar un règim de gestió representativa exercida per un organisme, creat al segle xv, denominat amb
propietat Consell de la Terra.
Sota la jurisdicció del bisbe d’Urgell, a la vegada ell mateix sota l’empara papal, a partir de 1133 Andorra inicia un procés de formació d’una
identitat pròpia, diferenciada del context comtal carolingi. Les infeudacions posteriors condueixen al cosenyoriu del comtat de Foix, implementat
pel pariatge de 1278, que delimita les funcions tributàries, militars i judicials, aquestes últimes sota la regla del simul et comuniter (conjuntament
i indivisa) dels dos senyors, i estableix un vassallatge del comte en relació amb el bisbe. El cosenyoriu va passar a denominar-se coprincipat a
partir dels segles xvi-xvii i queda consolidat en el procés constituent del
1990 abans comentat. La Constitució del 1993 atorga als coprínceps ser
“garants de la permanència i continuïtat d’Andorra, així com de la seva
independència”. Es pot ben afirmar, doncs, que el coprincipat és garantia
de la independència d’Andorra. (7)

Notes del capítol primer
(1) Mateu, Meritxell. Luchaire, François. La Principauté d’Andorre, hier et aujourd’hui. París:
Ed. Economica, 1999
(2) Zemanek, K. Le Statut International d’Andorra. Situation actuelle et perspectives de reforme. Andorra la Vella: Casa de la Vall, 1981
(3) Raton, Pierre. L’Estatut Internacional del Principat d’Andorra. Andorra la Vella: Govern
d’Andorra, 1981
(4) Pou, Víctor. Negociacions Andorra-Mercat Comú Europeu., Andorra la Vella: Crèdit Andorrà, 1986.
(5) Id.
(6) Villaró, Albert. Miracle al cor de les muntanyes, Andorra la Vella: Confederació Empresarial Andorrana (CEA), 2017
(7) Bartumeu Martínez, Isidre. “El Coprincipat, garantia de la independència d’Andorra”.
La Vanguardia, 4 d’abril de 2019
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2.
Situació anterior a l’acord
Andorra-CEE del 1990

Les relacions comercials entre Andorra i la UE anteriors a l’any 1990 se circumscrivien a les relacions bilaterals Andorra-França i Andorra-Espanya. Amb
els dos estats veïns ja existien documents signats el 1867 en forma d’intercanvi
de cartes, i les relacions comercials es basaven en els punts següents: (1)
Andorra-França
• Els productes d’origen andorrà exportats a França eren considerats
en lliure pràctica en territori francès i no pagaven cap dret quan
s’enviaven a d’altres països comunitaris. Si no estaven en lliure pràctica, necessitaven un document de trànsit intern.
• Els productes exportats d’Andorra a França que no eren d’origen
andorrà pagaven la TEC (tarifa exterior comuna) i estaven sotmesos
a la PAC (política agrària comuna).
• Les mercaderies d’origen francès o en lliure pràctica a França no
necessitaven cap autorització especial per entrar a Andorra com a
mercaderies d’exportació.
• Als turistes que entraven a França provinents d’Andorra se’ls aplicava la franquícia atorgada als viatgers provinents de països tercers.
Andorra-Espanya
• Establiment de règims de contingentació, tant per a les importacions com per a les exportacions, incompatibles amb les normes
comunitàries.
• Existència de limitacions i contingentacions del trànsit cap a Andorra procedent de països tercers.
• Situació preferencial atorgada per Andorra al tabac espanyol.
Tots aquests règims bilaterals, francès i espanyol, eren contradictoris
amb el Tractat de Roma –constitutiu de la CEE– i, per tant, havien d’adaptar-se a les exigències comunitàries. També eren sovint contradictoris amb
les normes del GATT.
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La situació es va fer insostenible amb l’adhesió d’Espanya i Portugal
a la Comunitat Europea, el 1986, ja que Andorra quedava encerclada totalment per territori comunitari. S’acabaven els temps en què el país era
l’aparador de productes del nord que enlluernaven una Espanya encara no
integrada a Europa.
Aleshores Andorra es va plantejar l’estudi de cinc hipòtesis en relació
amb la possible signatura d’un acord amb la CEE: l’adhesió a la Comunitat Europea, la inclusió per mitjà d’un estat membre, l’associació, un
acord de lliure canvi i un acord comercial. (2), (3)
Andorra, crec que de manera encertada, va triar el camí d’un acostament progressiu i gradual amb la CEE, que s’inclinava per la darrera de
les cinc hipòtesis assenyalades, un acord comercial. L’argumentació de
l’aleshores cap de govern, Josep Pintat, l’estratega savi i prudent de l’Acord
d’unió duanera, era la següent: (4)
“La meva opinió és que avui no és el moment oportú per demanar l’adhesió, ni per pensar en la integració. Primer regulem les nostres relacions
comercials, amb respecte mutu i responsabilitat. Després d’un període
de funcionament, i un cop conclòs el procés de reforma institucional, els
andorrans podran formular aquesta petició, si així ho creuen conforme
als seus interessos presents i futurs. Aquest és el camí que han seguit els
països membres fundadors de la CEE: primer s’han signat convenis de
col·laboració o d’associació i després d’un període d’adaptació, s’ha passat
a la integració plena.
“Ara es tracta, doncs, de presentar davant vostre la primera plataforma
de sortida, fonamentada en principis clars que han de permetre iniciar el
procés que es clourà amb la definició del règim comercial per a Andorra.
“De l’anàlisi dels documents de treball i assessorament rebuts el Govern creu que és indispensable que Andorra conservi els drets històrics
adquirits i que es pugui canviar l’statu quo actual per un nou tractat
especial que li permeti mantenir la seva personalitat i especificitat, en un
marc harmonitzat amb la CEE.
“El punt de partida que proposo a la vostra consideració es fonamenta
en aspectes jurídics i històrics. Els acords negociats pel síndic Plandolit
l’any 1867 amb els governs d’Isabel II d’Espanya i de Napoleó III de França romanen jurídicament en vigor. Aquests acords històrics de contingut
lliurecanvista han estat modificats al llarg dels anys per disposicions unilaterals fins arribar a la situació actual, que es caracteritza pel fet que els
dos sistemes de relacions comercials que ens apliquen França i Espanya
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són del tot incompatibles amb les regles comunitàries. Andorra era un
país tercer quan es van negociar els acords de 1867. Avui, Andorra roman
un país tercer i vol negociar una convenció dins el marc de l’article 113 del
Tractat de Roma.
“Andorra ha de ser respectada com a país tercer, i això no a partir de la
situació de fet actual, sinó amb tots els drets que li pertoquen i que la CEE
i els estats membres han de reconèixer, restablir i aplicar.
Aquesta és una exigència que afecta els següents punts:
• Lliure accés d’Andorra al mercat mundial. Això comporta l’eliminació de la pràctica actual de les duanes comunitàries; és a dir, que se
cessi de fer pagar la TEC (tarifa exterior comuna) a les mercaderies
destinades a Andorra.
• Que es respectin els acords internacionals a què té dret Andorra.
Això vol dir que els països comunitaris respectin l’article 5 del GATT
relatiu a la llibertat de trànsit.
• Aplicació efectiva del principi de llibertat i abandó de tot tipus
d’obstacle de contingentació o de tipus administratiu.
• Que tots els estats membres de la Comunitat respectin efectivament
els acords existents entre Andorra i els seus dos veïns en aplicació
de les normes comunitàries, fins que els textos de 1867 romanguin
vigents. Els acords de lliure canvi de l’any 1867 amb França i Espanya hauran d’ampliar-se pel que fa al lliure accés dels productes
andorrans al conjunt de l’espai comunitari.
Amb aquests quatre punts s’allibera el conveni de 1867, actualment en
vigor, de les seves desviacions contràries al dret comunitari i al dret internacional. Es retroba així l’esperit de llibertat inicial”.
El 14 d’abril de 1986, el Govern d’Andorra, fidel als plantejaments anteriors de Josep Pintat i anticipant-se a una possible iniciativa unilateral
per part de França o d’Espanya sobre les seves noves relacions amb la
Comunitat Europea després de l’adhesió espanyola, va aprovar una sèrie de principis directrius en relació amb el futur acord comercial que es
pretenia negociar amb Brussel·les. El text acaba afirmant: “S’ha arribat a
aquesta posició amb sentit pragmàtic, volem alhora preservar la nostra
identitat, l’especificitat i els llaços històrics i d’amistat que existeixen amb
les dues nacions veïnes. Aquestes són les directrius essencials que inspiren
avui el Govern.” (5)
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Quadre 1
Principis directrius sobre el futur acord comercial amb Brussel·les
“Introducció
Andorra ha de ser respectada com a país tercer, i això no a partir de la situació
de fet actual, sinó amb tots els drets que li pertoquen i que la CEE i els estats
membres han de reconèixer, restablir i aplicar. Aquesta és una exigència que
afecta els quatre punts següents: 1) Lliure accés d’Andorra al mercat mundial.
Això comporta l’eliminació de la pràctica actual de les duanes comunitàries; és
a dir, que se cessi de fer pagar la TEC (tarifa exterior comuna) a les mercaderies destinades a Andorra. 2) Que es respectin els acords internacionals a què
té dret Andorra. Això vol dir que els països comunitaris respectin l’article 5 del
GATT relatiu a la llibertat de trànsit. 3) Aplicació efectiva del principi de llibertat
i abandó de tot tipus d’obstacles de contingentació o de tipus administratiu.
4) Que tots els estats membres de la Comunitat respectin efectivament els
acords existents entre Andorra i els seus dos veïns en aplicació de les normes
comunitàries, fins i tant els textos de 1867 romanguin vigents. Els acords de
lliure canvi de l’any 1867 amb França i Espanya hauran d’ampliar-se pel que
fa al lliure accés dels productes andorrans al conjunt de l’espai comunitari. Els
acords de lliure canvi de l’any 1867 amb França i Espanya s’hauran d’ampliar
pel que fa al lliure accés dels productes andorrans al conjunt de l’espai comunitari, eliminant les desviacions contràries al dret comunitari i al dret internacional, retrobant-se així l’esperit de llibertat inicial.
Per a mantenir un bon nivell econòmic i defensar la qualitat de vida dels habitants del Principat s’han de complir certes exigències. L’economia actual del
país és un conjunt d’activitats on els factors productius s’apliquen en funció
dels principis propis de les economies i societats liberals. Es tracta de defensar el comerç turístic, preparar una determinada industrialització com a
motor de diversificació i, sobretot, gaudir d’una fiscalitat nacional autònoma i
moderada.
Comerç turístic
A causa del fet que Andorra es troba envoltada pels països comunitaris, el
comerç turístic es debilitarà forçosament. Andorra ha de pal·liar aquests efectes negatius previsibles, la qual cosa es pot concretar en els següents dos
punts. Cal garantir la llibertat d’aprovisionament en tots els productes, i molt
particularment en aquells que serveixen per al consum i l’aprovisionament dels
turistes en productes agrícoles. Andorra està disposada a concedir un tracte
preferencial als productes comunitaris i a entendre’s amb la CEE pel que fa a
l’aprovisionament d’aquests productes al mercat mundial. Cal situar la franquícia fiscal duanera que s’acorda als passatgers en l’àmbit comunitari.
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Activitat industrial
A causa de l’evolució regressiva del turisme comercial, Andorra es veu obligada a encetar una política d’industrialització. La manca de recursos naturals
i la nostra situació geogràfica, amb dificultats d’accés i allunyats dels grans
centres de consum europeus, són factors extremadament desfavorables per a
conduir una verdadera diversificació. També cal preveure un esforç en la formació professional, en els sistemes de finançament i la defensa del patrimoni
natural. Això requereix un règim d’intercanvis internacionals favorable als productes andorrans, permetent l’accés franc a la Comunitat, així com la llibertat
de trànsit i la plena aplicació de l’article cinquè del GATT perquè els productes
andorrans puguin accedir al mercat mundial. Andorra també necessita l’extensió i ampliació dels acords en els camps complementaris al sector industrial,
com per exemple els transports. També la inserció d’una clàusula evolutiva i
de salvaguarda en funció dels canvis que puguin aparèixer en les condicions
interiors i exteriors.
Autonomia fiscal
És essencial defensar el principi d’autonomia fiscal, ja que és el fonament de
la nostra identitat econòmica i la veritable garantia de futur.”

Notes del capítol segon
(1) Pou, Víctor. Andorra, el GATT i la nova Organització Mundial del Comerç (OMC). Andorra
la Vella: Crèdit Andorrà, 1994
(2) Pou, Víctor. Negociacions Andorra-Mercat Comú Europeu. Anàlisi i documentació sobre les
relacions entre Andorra i la CEE. Andorra la Vella: Crèdit Andorrà, 1986
(3) Pou, Víctor. Andorra, el GATT i la nova Organització Mundial del Comerç (OMC). Andorra
la Vella: Crèdit Andorrà, 1994
(4) Pintat, Josep. Discurs davant del Consell General. Andorra la Vella, 18 d’abril de 1986. Objectius negociadors d’Andorra amb les Comunitats Europees. Document del Govern d’Andorra.
Andorra la Vella, abril de 1986
(5) Objectius negociadors d’Andorra amb les Comunitats Europees. Document del Govern
d’Andorra, Andorra la Vella, abril de 1986.
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3.
El procés d’acostament
del Principat d’Andorra a la Unió Europea

3.1. La primera fase: l’Acord CEE-Andorra de 1990
La Declaració comuna número 9 entre la Comunitat Europea i Espanya sobre el règim futur dels intercanvis amb Andorra, continguda en el
Tractat d’adhesió d’Espanya a la Comunitat Europea, de 12 de juny de
1985, deia textualment que “en un termini de dos anys, a comptar des de
l’entrada en vigor de l’Acta d’Adhesió, s’establirà un règim que reguli les
relacions comercials entre la Comunitat i Andorra, destinat a substituir els
règims nacionals actualment en vigor. Aquests règims continuaran essent
aplicats fins a l’entrada en vigor del règim abans esmentat”.
En el discurs programàtic del president del govern andorrà, Josep
Pintat, el 5 de febrer de 1986, es parlava del següent:
“1) De la voluntat manifestada pels Excms. Srs. Coprínceps perquè Andorra negociï directament amb la Comunitat.
2) Del Tractat signat el 12 de juny de 1985 a Madrid, que ens deixava
dos anys, a comptar de l’1 de febrer de 1986, per establir un nou règim
comercial comunitari.
3) De determinar conjuntament amb els Serveis dels Coprínceps la
composició de la comissió negociadora andorrana.
4) Era voluntat del govern d’harmonitzar l’activitat comercial
i econòmica a les normes comunitàries, honorant plenament llur
responsabilitat.
5) Sols un règim de llibertat podria pal·liar els importants efectes negatius que l’ampliació de la Comunitat produeix en l’economia
andorrana.
6) Proclamava el principi de responsabilitat acceptant un nou sistema
fiscal indirecte”.
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Aquell discurs va ser aprovat posteriorment pel Consell General i més
tard Josep Pintat feia unes declaracions1 que, d’una banda, demostraven el
seu bon coneixement del procés europeu d’integració en curs i, de l’altra,
responien als moments d’eurooptimisme que vivia el procés, especialment
des que el 1985 va arribar a la presidència de la Comissió Europea el francès
Jacques Delors, que va fixar el 1992 com la fita per aconseguir l’assoliment
d’un veritable mercat interior europeu (vegeu la figura núm. 1).
Les prenegociacions entre Andorra i la CEE van durar quatre anys. I es
van acabar quan el Consell de la CEE va adoptar, el 20 de març de 1989,
un mandat en què convidava la Comissió Europea a negociar un acord
amb Andorra. (1)
L’Acord entre Andorra i la CEE es va signar el 28 de juny de 1990, sota
la presidència de Luxemburg, en forma d’intercanvi de cartes. No podia ser
de cap més manera, ja que Andorra encara no havia aprovat la Constitució
–per tant, no era considerat un estat sobirà–, i va entrar en vigor l’1 de juliol
de 1991. La seva fórmula jurídica, poc comuna, va originar que la UE no
notifiqués la conclusió de l’acord al GATT fins al 13 de febrer de 1998.
El nou text es basava en l’article 113 del Tractat CEE, que substituïa
els règims nacionals amb Espanya i França fins aleshores vigents i els
convertia en el punt de partida essencial de la nova dinàmica internacional del Principat. Com ja s’ha dit anteriorment, en paraules de l’aleshores
cap de govern, Josep Pintat, l’acord de 1990 era “la plataforma de sortida”
internacional d’Andorra.

1. “Vull fer quatre observacions que em semblen importants.
1) Avui la CEE és una comunitat, regulada per normes i polítiques comercials uniformes. Però la CEE té una
dinàmica i una projecció a l’any 1992, quan vol esdevenir definitivament un gran mercat únic i homogeni, sense cap trava ni diferències de fiscalitat, on no hi haurà lloc per a l’existència en el seu si d’un espai diferencial
i específic. La unitat econòmica i fiscal és irreversible i la unitat política seguirà més tard amb més o menys
dificultats.
2) Havent ja llargament encetat el compte enrere per negociar un nou règim comercial, hem de donar respostes a les preguntes que se’ns emplaça.
3) Hi haurà reconeixement d’Andorra com a estat sobirà si s’arriba a establir una convenció comercial. Ens
hem d’inscriure en el marc que fixa la Comunitat, havent admès que la negociació no ha de frenar ni limitar
en res les nostres exigències de modernització de les institucions, inclòs, ben entès, en l’àmbit internacional.
4) La Constitució de l’Estat Andorrà és del segle XIII. La necessitat d’una homologació i harmonització del
nostre país en les relacions internacionals imposa, com ja s’ha dit, una nova constitució compatible amb el
Dret Internacional”.
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Figura 1
Períodes d’eurooptimisme i d’euroescepticisme en el procés d’integració
europea, relacionats amb les tres fases d’acostament d’Andorra a la UE
Gràfic en forma ondulant de l’estratègia de la UE

1951-1973-1985-1992-1995-2005-2019-2024
Les tres fases d’acostament d’Andorra a la UE

1a fase: 1986-1990

2a fase: 2002-2004

3 a fase: 2014-2022 (?)

Períodes d’eurooptimisme (espai en blanc) i europessimisme (espai fosc)
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La primera i la segona fases d’acostament d’Andorra a la UE van coincidir
amb moments d’eurooptimisme a la UE. No és el cas de la tercera fase, que
coincideix amb una crisi existencial de la Unió.
Font: Elaboració pròpia de l’autor

Gràcies a l’acord de 1990, el país va entrar dins del concert internacional de nacions. Deixant de banda l’adhesió a la Interpol (1987) i a l’ATER
(Association International Permanente des Congrés de Routes, 1989), significa la primera vegada que el Principat signa, per iniciativa pròpia, un
acord internacional.
El govern presidit per Josep Pintat va tenir una bona visió de futur en
voler negociar directament amb Brussel·les i en planejar la substitució
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dels acords de 1867 per un nou tipus d’entesa amb la CEE molt més ambiciosa. L’acord es va negociar al mateix temps que Europa abordava un text
pràcticament paral·lel amb San Marino (encara que es tractava d’un acord
d’unió duanera total, mentre que el d’Andorra només ho era parcialment,
car no comprenia l’agricultura). És el començament d’una aventura legislativa i institucional que encara és actual.
D’entrada, tots els serveis duaners es van haver de reestructurar, engrandir i desenvolupar. Es van adoptar nous instruments legislatius i
reglamentaris, i es va haver d’invertir en formació i reclutament de personal
nou i qualificat per als serveis duaners, tot amb vista a respondre als criteris
europeus establerts. La transposició del dret comunitari al sistema legislatiu andorrà ha demanat des de 1990 un treball pedagògic considerable. (2)
Segons l’ambaixadora, Imma Tor Faus, (3) abans del 1990, Andorra no
tenia pràcticament cap experiència internacional. A partir del 1990 i en el
decurs dels anys noranta, va ser conclosa i posada a la pràctica una unió
duanera amb la CEE. Aquest fet és, en el marc de la pràctica exterior de la
UE, extremament rar, atès que a part d’Andorra, només San Marino i Turquia tenen actualment una unió duanera amb la CEE. És difícil d’imaginar
quin hauria estat el desenvolupament econòmic andorrà sense aquest acord
d’importància cabdal, que inclou altres disposicions que les pròpiament duaneres, com les disposicions en el marc del comerç dels productes agrícoles
no coberts per la unió duanera, disposicions sobre les franquícies, etc.
L’Acord de 1990 té com a contingut principal la creació d’una unió duanera incompleta amb la CEE, però té dos continguts addicionals d’una
gran importància: certes obligacions acceptades per Andorra d’aplicar la
normativa comunitària en matèria de reglamentacions tècniques i sanitàries aplicables al comerç de mercaderies, i una regulació específica de les
franquícies fiscals aplicables a les mercaderies comprades a Andorra per
viatgers particulars que retornen al seu país de residència travessant la
frontera espanyola o la francesa.
L’any 1995, Andorra va obtenir la posada en lliure pràctica dels productes, cosa que li va permetre tenir un accés directe a la percepció de la TEC
(tarifa exterior comuna), i es va convertir en duana exterior de la UE a
partir del juliol de 1996. També va adoptar un codi de duanes comunitari,
el 1996, que posteriorment seria modificat per tal d’adaptar-lo a les noves
disposicions comunitàries.
L’examen de l’Acord de 1990 previst al cap de cinc anys de funcionament
va resultar molt reeixit i va representar per a l’administració andorrana el
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reconeixement dels seus serveis duaners per part de la UE. Les conclusions del Consell Europeu celebrat a Madrid a final de 1995 van expressar la
satisfacció pel nou impuls donat a les relacions del Principat amb la UE,
i el Consell va convidar la Comissió Europea a “desenvolupar nous camps
de cooperació amb Andorra”.
També l’any 1995, Andorra va obrir una missió permanent representativa davant la UE i va nomenar per primera vegada un ambaixador davant
la UE, Albert Pintat.
L’acord constava de cinc àmbits principals:
• Unió duanera per als productes industrials.
• Règim de país tercer per als productes agrícoles.
• Augment de les franquícies de viatgers.
• Implicacions fiscals.
• Disposicions comunes generals i finals.

Quadre 2
Contingut de l’Acord comercial de l’any 1990 entre Andorra i la CEE
1. Unió duanera per als productes industrials
La voluntat política era negociar un acord dins del marc de l’article 113 del
Tractat de Roma (CEE) amb una unió duanera per als productes industrials.
Per assolir una unió duanera, cal suprimir els drets de duana i les restriccions
quantitatives que impedeixen, limiten o dificulten la circulació de productes.
D’altra banda, cal que tots els països membres de la unió duanera apliquin
als països no membres, o països tercers, una protecció aranzelària comuna.
L’acord estableix una unió duanera per als productes industrials o productes manufacturers no alimentaris dels capítols 25 al 97 de la nomenclatura
duanera. En conseqüència, ni la CEE ni Andorra no poden cobrar drets de
duana ni aplicar limitacions en els seus intercanvis comercials de productes
industrials. A més, la CEE i Andorra han de sotmetre els productes industrials
procedents de països tercers a les mateixes formalitats d’importació.
Per aplicar, pel compte d’Andorra, la reglamentació duanera adequada a les
importacions de productes industrials procedents de països tercers, l’acord
designa uns despatxos de duana comunitaris (Barcelona, Madrid, La Farga de
Moles, l’Ospitalet, Perpinyà, la Tor de Querol, Tolosa-Blagnac i Tolosa-Portet) i
la CEE reemborsa al Govern d’Andorra el 90 per cent dels drets a la importació
recaptats en aquests despatxos.
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La unió duanera per als productes industrials s’inspira en el sistema que
França aplicava anteriorment (“afrancesament”) i, per tant, no revoluciona les
formalitats duaneres que ja coneixen els operadors. De fet, es comunitaritza
l’anterior sistema francès.
Andorra haurà d’aplicar també la política comercial comuna que la CEE apliqui
a països tercers.
La unió duanera és objecte del Títol I de l’acord CEE-Andorra.
2. Règim de país tercer per als productes agrícoles
Els articles 11 i 12 de l’acord estan dedicats al règim de productes no coberts
per la unió duanera, que són els productes dels capítols 1 al 24 del sistema
harmonitzat, és a dir, els productes agrícoles.
El règim de país tercer és el que s’aplica als productes agrícoles. Aquest règim
és aquell que la CEE aplica als productes que procedeixen de països tercers
o que hi són destinats. Com a conseqüència d’aquest règim, les exportacions
andorranes de productes agrícoles destinats a la CEE estan sotmeses a la
política comercial comuna relativa al sector agrícola i, en contrapartida, les importacions andorranes de productes agrícoles procedents de la CEE es beneficien de les restitucions agrícoles a l’exportació. D’aquesta manera, Andorra
continua mantenint un diferencial de preus favorable en relació amb els països
veïns, que estimula el comerç turístic.
L’acord atorga una solució específica per al tabac, un producte especialment
sensible en l’economia andorrana, que intenta conciliar els interessos de la
indústria tabaquera andorrana amb els de la indústria comunitària. El plantejament inicial de la CEE era d’incloure el tabac dins de la unió duanera.
Finalment, l’acord va excloure el tabac, de manera que la seva importació no
paga la TEC (tarifa exterior comuna) i, en compensació, els productes comunitaris fabricats a partir de tabac gaudeixen d’un tipus preferencial del 60 per
cent en ser importats a Andorra.
3. Augment de les franquícies de viatgers
Les franquícies de viatgers són les quantitats o el valor de mercaderies que
els viatgers poden portar sense pagar ni drets ni taxes quan travessen una
frontera. Les franquícies que la CEE aplica als viatgers que marxen d’Andorra augmenten considerablement en relació amb les que aplica la CEE a la
resta de casos.
A partir del dia primer d’abril de 1994, les franquícies de viatgers van incrementar-se de manera notable, en virtut d’un reglament aprovat per la UE el 15
de febrer de 1994. Segons aquest reglament, una persona podrà entrar a la
UE articles de països tercers sempre que el seu import no superi els 175 ECUS
(avui euros), import que es triplica en el cas d’Andorra, segons el que preveu
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l’acord CEE-Andorra. Així, els espanyols que van a comprar al Principat poden
adquirir productes per valor de 84.400 pessetes, sense haver de pagar cap
dret duaner, des del primer d’abril de 1994.
4. Implicacions fiscals
L’acord garanteix que el Principat d’Andorra continua gaudint d’una llibertat
fiscal total.
Ara bé, el règim d’unió duanera amb la CEE ha obligat a introduir canvis en
l’estructura fiscal indirecta andorrana, ja que està prohibida tota discriminació fiscal entre productes importats i productes industrials nacionals. La
CEE, amb el sistema de l’IVA, ja complia aquest requisit. El Principat d’Andorra, per adaptar-s’hi, va haver de modificar el seu sistema de recaptació
de taxes sobre mercaderies: va suprimir el dret de duana que recaptava
anteriorment i va introduir un impost sobre mercaderies indirecte (IMI), que
grava la producció interior al mateix nivell que les importacions, i així s’elimina tota discriminació.
D’altra banda, el règim de país tercer per als productes agrícoles ha suposat
dues implicacions fiscals directes relatives als drets de duana cobrats per
Andorra sobre les importacions. L’una fa referència a la preferència aranzelària per al tabac manufacturat comunitari abans esmentada (el 60 per cent
de la tarifa corresponent al tabac manufacturat de països tercers) i l’altra
exigeix que Andorra no introdueixi discriminacions entre algunes begudes
alcohòliques.
5. Disposicions comunes generals i finals
L’acord CEE-Andorra té una durada indefinida, si bé les parts, en un termini de
cinc anys, n’examinaran els resultats i, en cas necessari, obriran negociacions
per tal d’introduir-hi modificacions.
L’acord pot ser denunciat mitjançant notificació escrita d’una part a l’altra contractant i, en aquest cas, deixarà de ser vigent sis mesos després de la notificació.
L’acord preveu la figura d’un comitè mixt per al seu seguiment.

Els resultats de l’Acord de 1990 han estat qualificats d’excel·lents pels
operadors econòmics andorrans i pels analistes en general, ja que va
respectar sense restriccions les singularitats fiscals del país i, al mateix
temps, el va dotar d’un marc regulador dels tràfics comercials clarament
beneficiós per al comerç turístic. Les condicions definides en el text van
permetre mantenir una diferència fiscal apreciable amb Espanya i França
en els capítols dels productes industrials, que constitueixen el gros de les
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vendes als turistes, alhora que s’eliminava qualsevol restricció de caràcter
quantitatiu. Addicionalment, permetia a Andorra beneficiar-se de l’statu
quo de país tercer en el cas dels productes agrícoles i agroindustrials, cosa
que comportava l’entrada al mercat nacional d’aquest tipus de mercaderies a preus més favorables que els vigents a la Comunitat, pel fet de
beneficiar-se de les restitucions a l’exportació.

3.2. La crisi del tabac (1997-1999) i el debat sobre el nou encaix
(1999-2002)
S’ha dit anteriorment que l’any 1995 va suposar un moment àlgid dins
de les relacions entre Andorra i la CEE. El primer quinquenni d’aplicació
de l’Acord d’unió duanera havia resultat un èxit.
Seguint les recomanacions del Consell Europeu, el novembre de
1996 la Comissió Europea va considerar la signatura d’un acord de cooperació. Era un nou text que aspirava a cobrir tota una sèrie de temes
no previstos en l’Acord duaner de 1990, com per exemple el medi ambient, les comunicacions, informació, cultura, transport, cooperació
regional i transfronterera, i qüestions socials. Tot semblava anar bé,
i una primera ronda de negociació va tenir lloc entre les dues parts el
gener de 1998.
No obstant això, la possible rúbrica va ser sobtadament bloquejada per
la Comissió Europea, a proposta d’Espanya, fins que no es trobés una
fórmula satisfactòria a l’anomenada crisi del tabac, que havia esclatat poc
temps abans, el maig de 1997, i que va durar fins a final de 1999.
El problema del tabac ja havia originat, temps enrere, tensions en les
relacions entre Andorra i la UE. De fet, havia creat periòdicament problemes entre Espanya, el Consell General i el copríncep episcopal al llarg
dels segles xviii, xix i xx. Malgrat les puges experimentades per la fiscalitat
sobre el tabac, els preus a Andorra continuaven sent més baixos que als estats membres de la UE. La Comissió Europea va estimar que els ingressos
perduts pel contraban de tabac a Andorra eren d’uns 350 milions d’euros
l’any, noranta milions dels quals eren pèrdues del pressupost comunitari. Per això insistia que Andorra havia d’adoptar una sèrie de mesures
pràctiques de control i, de manera particular, considerava que hi havia
dos elements que havien contribuït a augmentar el contraban de tabac els
anys immediatament anteriors al 1998: la manca de sancions serioses que
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paralitzessin el frau i la impossibilitat per a les autoritats públiques de
tenir accés als comptes dels operadors.
Les autoritats andorranes, per la seva banda, mantenien tradicionalment la posició que al Principat sempre hi havia hagut una cultura de
no-intervenció sobre la vida econòmica i s’oposaven a canviar l’status quo.
L’any 1997 va ser particularment difícil per a les relacions entre Andorra i la UE. (4) El govern andorrà va arribar a la conclusió que el
Principat s’havia d’adaptar als suggeriments de canvi normatiu proposats per la Comissió Europea i el Consell General va adoptar el març de
1999 una llei que esmenava la legislació anterior sobre el frau duaner per
convertir el contraban de tabac (dins i fora del país) en delicte, al mateix
temps que s’adoptaven tota una sèrie de sancions pertinents. El Consell
General també va adoptar una llei sobre el control de productes sensibles
i va introduir una proposta de llei que esmenava el codi penal andorrà.
Totes aquestes reformes es van discutir en la reunió de la comissió
mixta CEE-Andorra del 6 de maig de 1999. Els Serveis de la Comissió
Europea van valorar positivament l’esforç realitzat per Andorra “cap a
a la bona direcció”, tot i que mantenien que encara calia comprovar-ne
l’efectivitat pràctica.
La manera com es va portar la crisi del tabac per part de la UE –particularment la utilització de forces nacionals de vigilància- no sempre va
agradar a les autoritats andorranes, que haurien preferit una solució més
diplomàtica, però al final les parts implicades en el conflicte van estimar
que s’havia acabat bé. L’OLAF (Oficina per la Lluita Antifrau de la Comissió Europea) va fer fins i tot una declaració oficial en què subratllava que
la qüestió del tabac s’havia resolt amb èxit gràcies a la col·laboració de les
autoritats andorranes.
El camí quedava, doncs, expedit per a la rúbrica de l’acord de cooperació.
Però les autoritats andorranes van considerar aleshores que les circumstàncies havien canviat –el govern estimava que l’esborrany no tenia prou
contingut– i van plantejar-se la possibilitat d’arribar a un acord d’associació.
Es va elaborar aleshores un esborrany provisional d’acord d’associació,
en forma de treball d’anàlisi i simulació, agafant com a model el conjunt
d’acords d’associació existents entre la UE i els països tercers. Malgrat tot,
no es va arribar a negociar res.
Ni acord de cooperació ni acord d’associació. Res no semblava anar bé
en aquells moments des de la crisi del tabac cap endavant. Va ser a partir
d’aleshores que es va començar a obrir el que s’acostumava a denominar
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el debat sobre el nou encaix d’Andorra a la UE. Aquell debat, amb preses
de posició freqüents per part de moltes persones rellevants i institucions
interessades, va durar des del 1999 fins al moment en què, finalment,
l’executiu andorrà va optar per encetar una segona fase dins del procés
d’acostament del Principat cap a la UE.
Això va ser l’any 2002, quan el govern va enviar a les autoritats comunitàries un non paper (document informal de reflexió) sobre un possible
acord de cooperació entre ambdues parts, de manera independent i per
iniciativa pròpia. Tractava així d’equilibrar unes altres negociacions, sobre fiscalitat de l’estalvi, plantejades anteriorment per iniciativa de la UE,
quan la Comissió Europea va rebre el mandat d’encetar negociacions
amb països tercers (octubre de 2001) i va arribar una carta del comissari
Bolkestein en què demanava l’obertura immediata de negociacions amb
Andorra (novembre de 2001).
L’ambient aleshores a Andorra era de preocupació davant d’aquella
iniciativa comunitària en matèria de fiscalitat. Al capdavant del ministeri
d’Afers Exteriors hi havia Juli Minoves, que seria protagonista destacat
per part andorrana de la segona fase del procés d’acostament d’Andorra
a la UE. Minoves havia estat l’autor intel·lectual del non paper abans comentat i s’havia reunit a Brussel·les amb el comissari Bolkestein (que des
d’Andorra es veia amenaçador) diverses vegades.
Un dels principis negociadors consistia precisament a “equilibrar”
l’amenaça fiscal que venia de Brussel·les amb l’adopció d’un nou acord
de cooperació. N’hi havia d’altres que donarien fruit, com veurem més
endavant: no cloure un acord abans que l’altre sinó al mateix temps (ens
referim als acords de fiscalitat i de cooperació); proactivitat davant la
UE i no deixar que només la UE marqués el ritme; bones relacions amb
Espanya i França; anar cap a una “reciprocitat ponderada” –i no pas a
una “reciprocitat” a seques, com pretenia el comissari Bolkestein–; obtenir “compensacions” mitjançant arranjaments complementaris a les
concessions d’Andorra; informació acurada sobre les intencions de la
Comissió Europea per mitjà de l’ambaixada d’Andorra a Brussel·les i
d’altres canals informals; saber aprofitar el mandat existent, i fins aleshores no aprofitat, de negociar un acord de cooperació de la UE amb
Andorra; definir els objectius que Andorra volia aconseguir a la nova fase
d’acostament a la UE; i finalment aprofitar que Suïssa estava negociant
el mateix acord de fiscalitat amb la UE, conèixer-ne l’estratègia i posar-se
discretament al darrere en les seves aspiracions per reduir els possibles
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impactes negatius de l’amenaçador acord fiscal que la UE estava dissenyant en relació amb determinats països tercers (Suïssa, Andorra i
d’altres, com veurem a continuació).

3.3. Cap a una nova fase d’acostament
Immediatament després de les eleccions legislatives del març del 2001,
l’aleshores reelegit cap de govern, Marc Forné, va convocar els líders de
l’oposició “per parlar de les grans opcions de política exterior i intentar
que hi hagi el consens que tothom reivindica” perquè l’objectiu era “arribar a un nou acord amb la Unió Europea que vagi més enllà de la lliure
circulació de mercaderies oferta per l’Acord de 1990”.
Un factor important que calia tenir en compte era que la UE, des del seu
propi interès i iniciativa, ja estava plantejant una negociació amb Andorra
sobre el tema específic de la fiscalitat de l’estalvi, amb tota la preocupació
i incertesa que això podia suposar en el Principat.
Efectivament, el consell de ministres d’Economia i Finances (Ecofin)
de la UE del 16 d’octubre de 2001 havia adoptat un mandat, al qual ens
hem referit anteriorment, que permetia a la Comissió Europea encetar negociacions sobre la fiscalitat de l’estalvi amb els Estats Units i la resta dels
anomenats països tercers clau: Suïssa, Liechtenstein, Mònaco, Andorra i
San Marino.
El 21 de novembre de 2001 Andorra rebia la carta del comissari Bolkestein en què demanava l’obertura immediata de negociacions fiscals. Davant
d’aquest panorama, que molts consideraven amenaçador, calia reaccionar
amb urgència, per tal de tractar de parar el cop de les pretensions fiscals
de la UE i no deixar la iniciativa només a la part comunitària.
Val a dir que, examinats els fets amb la distància que dona el temps,
Andorra va saber reaccionar amb el govern de Forné i l’encert del titular d’Exteriors, Juli Minoves. Així va ser fins al punt de poder-se afirmar
que l’èxit aconseguit en la primera fase del procés d’acostament va tenir
continuïtat en la segona.2

2. L’autor d’aquest llibre n’és testimoni directe, car va poder acompanyar de prop els esdeveniments d’aquesta
segona fase des de les seves responsabilitats professionals que en aquells moments tenia dins de l’estructura
de la Comissió Europea.
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Amb tot això, va arribar la data límit (8 de desembre del 2001) que
s’havien fixat els diferents grups parlamentaris andorrans per a un consens sobre unes futures negociacions amb la UE, quan es va constatar
que aquest consens no s’havia aconseguit.
Davant d’aquesta situació, el govern andorrà d’aleshores va optar per
configurar ell mateix, d’acord amb les seves prerrogatives constitucionals, la política europea corresponent a una segona fase d’acostament
d’Andorra a la UE.3
La primavera del 2002 el govern va presentar a les autoritats comunitàries, sota presidència semestral espanyola, un non paper amb la seva posició
sobre unes futures negociacions plantejades. I això es feia, cosa important,
per iniciativa andorrana, de tal manera que s’equilibressin les altres negociacions sobre fiscalitat de l’estalvi, obertes per iniciativa de la UE.
En aquell non paper es demanava l’obertura de converses basant-se en
el mandat encara en vigor de 1996, cosa que garantia una rapidesa en el
procés negociador, si bé ampliant-ne el contingut, ja que es tractava d’un
acord comunitari i no pas mixt (competències de la Comunitat Europea i
també dels seus estats membres).
Amb la presentació d’aquell non paper, el govern andorrà es mantenia
fidel a la seva estratègia tradicional d’acostament progressiu a la UE, respectant les especificitats econòmiques i la identitat política del Principat,
que en una segona fase hauria de consistir en “l’enriquiment de l’acord de
1990”, com deien alguns comentaristes de l’època.

3. Al començament del 2002, l’autor d’aquest llibre va presentar una publicació a Andorra la Vella, (5) amb la
voluntat d’aportar informacions i elements de reflexió en relació amb el debat obert al Principat sobre el nou
encaix. En aquell llibre, l’autor es manifestava partidari de sol·licitar immediatament negociacions a la UE per
tal de compensar les negociacions sobre fiscalitat de l’estalvi, amb la idea d’arribar a un nou acord entre Andorra i la UE que anés més enllà de l’acord comercial de 1990. Considerava que per això, sobretot per guanyar
temps i per qüestions de flexibilitat negociadora, encara es podia considerar vigent el mandat de negociació
de 1996 sobre un possible acord de cooperació entre les dues parts (el mandat de l’acord de cooperació era
del 14 de novembre de 1996, però no va ser fins al 17 d’abril de 1997 que va aparèixer la primera proposta
oficial d’un acord de cooperació per part de la UE a Andorra).
A la primavera de 2002, després de la presentació a Andorra la Vella de la publicació esmentada anteriorment,
va ser convocat a Brussel·les pel ministeri d’Afers Exteriors andorrà a un seminari de reflexió acadèmica sobre
el futur de les relacions Andorra-UE.

46

3.4. Plantejament de les negociacions de la segona fase (2002-2004)
Les negociacions que van tenir lloc entre els anys 2002 i 2004, corresponents a la segona fase del procés d’acostament d’Andorra a la UE, van
anar precedides d’una fase més llarga de prenegociacions. En el cas de la
fiscalitat a l’estalvi, aquest període de prenegociacions va del 1987 (any del
primer estudi de l’OCDE en què es recomanava la limitació de les pràctiques fiscals perjudicials) fins al 2001.
Pel que fa a l’Acord de cooperació, les prenegociacions van durar del
1995 fins al 2001.
Les amenaces i les incerteses sobre fiscalitat provinents de la UE i del
marc global internacional al llarg de tots aquests anys (especialment dels
Estats Units, després dels atemptats terroristes de 2001, sota la presidència de George W. Bush) van ser certament considerables. El govern i la
diplomàcia andorrans van haver de donar mostres, una vegada i una altra,
de previsió, fermesa i prudència –veurem repetides aquestes fortes pressions del marc global en la tercera fase del procés d’acostament a la UE,
especialment el 2009, abans d’una reunió del G20 a Londres que havia de
presidir l’aleshores president de la República Francesa, Nicolas Sarkozy,
que va amenaçar de dimitir com a copríncep si Andorra no complia les
exigències que se li plantejaven en matèria de transparència i homologació fiscal i financera.
Les amenaces i les incerteses van anar apareixent successivament en
l’escenari internacional, apuntant directament o indirecta al Principat
durant un llarg període en forma de manifestacions d’institucions tan poderoses i influents com la mateixa UE, l’OCDE, la City de Londres, el G7
i el G8, el Fòrum d’Estabilitat Financera (FEF), el Consell d’Europa, etc.
Fins que no es va arribar a tancar l’acord de fiscalitat, tot van ser comentaris, rumors, nervis, però al capdavall tot va acabar de manera satisfactòria
per als interessos andorrans.
Les negociacions sobre fiscalitat de l’estalvi entre la UE i Suïssa, com
a tercer país clau, van arribar a tenir –especialment al llarg del 2002 i
també al començament del 2004– moments de gran tensió, amb amenaces de sancions per part de la UE. Els Estats Units van seguir un camí
negociador propi i únic amb la UE, com era d’esperar d’una gran potència a escala global, molt afectada pels atemptats terroristes de 2001.
Suïssa va saber aguantar amb serenitat la gran pressió que li arribava de
Brussel·les i d’alguna capital comunitària en concret, com Londres, i al
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final va recollir els fruits d’una estratègia negociadora sòlida i rigorosa,
que va ser font d’inspiració per al govern andorrà. L’actitud de fermesa
negociadora suïssa va beneficiar la resta de països tercers clau involucrats en les negociacions.4
Vegem a continuació els esdeveniments més importants d’ambdós calendaris, el de les prenegociacions i el de les negociacions pròpiament dites.

Quadre 3
Fiscalitat i cooperació: calendari d’esdeveniments principals
Calendari de la UE en matèria de regulació sobre fiscalitat de l’estalvi

1987

Estudi de l’OCDE en què es recomana la limitació de les
pràctiques fiscals deslleials

1989

La primera proposta d’introduir a la UE un impost de retenció a l’origen sobre els estalvis de nacionals de determinats estats membres dipositats en altres estats membres
no aconsegueix la unanimitat requerida. El Regne Unit s’hi
oposa perquè tem que els interessos de la City, i molt especialment del seu mercat d’eurobons, en surtin perjudicats.
Comença d’aquesta manera una discussió a l’interior de
la UE sobre la fiscalitat de l’estalvi que durarà fins al 2004,
quan finalment s’adoptarà la directiva que va entrar en vigor
l’1 de juliol de 2005.

1993

A Creixement, competitivitat i ocupació. Reptes i pistes per
a entrar en el segle xxi, el llibre blanc impulsat per Jacques
Delors, president de la Comissió Europea, es parla de la greu
distorsió fiscal que es produeix dins de la UE a causa que les
rendes de l’estalvi s’escapen cada vegada més de qualsevol
imposició gràcies a la possibilitat de transferir-les a països
on no paguen impostos, mentre que les rendes del treball
són fàcilment tributables perquè no són mòbils.

4. L’autor d’aquest llibre va poder seguir de prop tots aquests esdeveniments des de la Comissió Europea.
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1995

(30 d’octubre)

1995
(15 i 16 de
desembre)

1996

1997

Proposta de mandat del Consell de la UE per a un acord de
cooperació entre Andorra i la UE, que s’adopta finalment el
novembre de 1996. El Consell indica els àmbits en els quals
demana a la Comissió que explori les vies i els mitjans d’una
cooperació més àmplia entre Andorra i la UE: el medi ambient; la cultura; l’educació, la formació i la joventut; els transports i les infraestructures; la cooperació transfronterera i
regional, i les qüestions socials i de salut.
Consell Europeu a Madrid. El Consell es mostra molt satisfet
de l’evolució de l’Acord de 1990, es felicita de les relacions
entre Andorra i la UE i convida la Comissió a presentar propostes per tal de “desenvolupar nous camps de cooperació
amb Andorra” que vagin més enllà de la unió duanera. Es
viuen moments àlgids de les relacions Andorra-UE.
Els ministres dels estats membres de l’OCDE demanen a
l’Organització que “desenvolupi mesures per fer front als
efectes distorsionadors de la competència fiscal perjudicial
sobre les decisions d’inversió i finances i les seves conseqüències sobre els sistemes fiscals nacionals”. Els caps de
govern del G7 es faran seva la recomanació.

(24 de febrer)

El Consell de la UE autoritza la Comissió Europea a obrir negociacions amb Andorra sobre un nou acord de cooperació.

1997-1999

Crisi del tabac entre Andorra i la UE.

1998

1998
(1 de desembre)

Segona proposta i primer projecte de directiva: model de coexistència (retenció a l’origen i intercanvi d’informació).
L’Ecofin autoritza la Comissió Europea a iniciar contactes
exploratoris amb els estats tercers sobre fiscalitat de l’estalvi
(entre ells, Andorra).
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2000

(19 i 20 de juny)

2001

(18 de gener)

2001

(16 d’octubre)

2002

(29 d’abril)

2002

(26 de juny)

2003
( 21 de gener)

2003

(6 de març)

2003

(3 de juny)
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Conclusions del Consell Europeu de Santa Maria de Feira
(Portugal) sobre fiscalitat de l’estalvi: eliminació del model
de coexistència i adopció de l’alternativa consistent en intercanvi d’informació. Més tard es torna a autoritzar els dos
sistemes de tributació de l’estalvi (retenció a l’origen i intercanvi d’informació).
Carta del comissari Bolkestein al Govern d’Andorra sobre
fiscalitat de l’estalvi en què demana l’obertura de discussions tècniques i polítiques.
Decisió del Consell de la UE en què s’autoritza la Comissió
Europea a negociar uns acords per garantir que determinats
països (Suïssa, EUA, Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San
Marino) adoptin mesures equivalents dins de la Comunitat
per assegurar la tributació efectiva dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.
Sota presidència espanyola de la UE, el ministre d’Exteriors
Juli Minoves entrega un non paper al seu homònim espanyol,
Josep Piqué, sobre un possible acord de cooperació entre
Andorra i la UE.
El Consell Europeu, reunit a Sevilla, renova el mandat de negociació per a un acord de cooperació Andorra-UE.
L’Ecofin arriba a un compromís històric sobre el dossier de
fiscalitat de l’estalvi, que significa un retorn al model de coexistència dels dos sistemes de tributació de l’estalvi: retenció a l’origen per a alguns i intercanvi d’informació per
a uns altres.
Suïssa i la UE arriben a un acord sobre fiscalitat de l’estalvi.
Andorra es proposa seguir aquest model d’acord, adaptat a
les seves especificitats.
Adopció de la Directiva 2003/48/CE sobre fiscalitat de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.

2004
(15 de novembre)

2005

(1 de juliol)

Signatura de l’Acord de cooperació i de l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi entre Andorra i la UE.
Entra en vigor la Directiva 2003/48/CE sobre fiscalitat de
l’estalvi i entren en vigor conjuntament l’Acord de cooperació
i l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi.

Font: Elaboració pròpia de l’autor

3.5. Negociacions Andorra-UE sobre fiscalitat de l’estalvi
La fiscalitat de l’estalvi a la UE es remunta, com es veu en el quadre 2,
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:
• Un codi de conducta per eliminar sistemes fiscals interns empresarials de caràcter perjudicial.
• Fiscalitat de l’estalvi.
• 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.
La Directiva 2003/48/CE sobre fiscalitat de rendes de l’estalvi va entrar
finalment en vigor l’1 de juliol del 2005 i preveia que els estats membres
de la UE adoptarien l’intercanvi automàtic d’informació el 2015, excepte
Bèlgica, Luxemburg i Àustria, que aplicarien una retenció a l’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, els cinc països van aplicar mesures equivalents
a les previstes en la directiva, que es van traduir en una retenció a l’origen
sobre els interessos pagats als estalviadors que era transferida al país de
residència de l’estalviador, fórmula per la qual varen optar els cinc països
esmentats.
La primera reunió exploratòria de caràcter tècnic va tenir lloc a Andorra la Vella el 19 de febrer de 1997. La darrera va ser el 17 de febrer de
2004. L’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi va entrar en vigor l’1 de juliol del
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2005. Pel que fa a l’estratègia negociadora andorrana, podem distingir
quatre períodes:
1. Un període inicial caracteritzat per una gran prudència. La UE demanava molt (intercanvi automàtic d’informació, eliminació del
secret bancari) i Andorra oferia molt poc, sense perdre la voluntat
de cooperació. La part andorrana seguia de prop altres negociacions de països tercers, molt especialment Suïssa.
2. Un segon període (2001-2003) en què les negociacions no avançaven prou, sobretot pels dubtes interns a la mateixa UE. Andorra es
concentrava a definir la seva estratègia en altres àmbits que eren
del seu interès al marge de la fiscalitat, com era el cas essencialment de l’Acord de cooperació, així com la possibilitat d’equiparar
els andorrans als ciutadans comunitaris pel passatge a les fronteres
de l’espai Schengen, l’inici d’una reflexió sobre la possibilitat d’encunyar euros andorrans i l’interès per l’evolució del projecte del tractat
constitucional europeu.
3. Un tercer període a partir del moment en què la UE arriba a un compromís històric (21 de gener de 2003) sobre la fiscalitat de l’estalvi i
tanca una entesa amb Suïssa (6 de març de 2003). És el moment de
la veritat. Andorra arriba a la conclusió que la UE voldrà negociar de
seguida amb la resta de països tercers unes previsions similars a les
de l’acord amb Suïssa. El Principat estableix aleshores unes contrapartides dins el mateix text i planteja la seva exclusió de les llistes de
paradisos fiscals dels països membres de la UE, l’ajuda de la UE per
sortir de la llista de paradisos fiscals de l’OCDE i l’eliminació dels
recàrrecs fiscals per l’exportació de serveis als països veïns i altres
estats de la UE. La Comissió Europea també intenta condicionar
la conclusió d’altres acords, particularment el de cooperació, a la
fiscalitat de l’estalvi, però els ministres andorrà, francès i espanyol
d’Afers Exteriors acorden, en substitució, una estratègia alternativa
de “paral·lelisme” en les negociacions que resultarà guanyadora i
que farà que l’Acord de cooperació sigui el primer de tots els acords
europeus a ser conclòs, el 30 d’abril de 2004.
4. Un quart període en què la UE arriba a l’entesa amb Andorra sobre
les seves demandes de contrapartides, reflectides en la possibilitat
de començar negociacions, en aquest sentit, prenent com a base
jurídica un protocol adjunt al conveni sobre la fiscalitat de l’estalvi. Andorra accepta essencialment els principis de l’acord entre la
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UE i Suïssa, centrat en quatre punts clau: 1) retenció a l’origen, 2)
divulgació voluntària d’informacions, 3) clàusula de revisió, 4) intercanvi d’informacions sobre demanda d’un estat en casos de frau
o similars. A Andorra, tot això ja li va bé, perquè el secret bancari
queda salvaguardat. A petició andorrana, el paper del batlle queda
assegurat en el mecanisme d’intercanvi d’informació (com ja era
el cas en matèria de blanqueig de diner). Andorra ha admès una
rebaixa en la seva demanda de contrapartides. La UE ha rebaixat
les seves peticions inicials i es limita als quatre punts essencials
de l’acord amb Suïssa. Les dues parts han cedit. Així s’arriba al
compromís final.
El 2 de juny de 2004, el consell de ministres del govern va donar el
vistiplau a l’acord amb la UE sobre fiscalitat de l’estalvi. Els ministres de
Finances, Mireia Maestre, i d’Exteriors, Juli Minoves, van declarar aleshores que el text seguia “les mateixes premisses marcades per Suïssa; la
posició de força de la Confederació Helvètica davant de la UE ha contribuït a fer que tots els països que negociaven un marc sobre la fiscalitat de
l’estalvi hagin aconseguit pactes més tous dels previstos inicialment”.
“D’aquesta manera, Andorra no perdrà competitivitat fiscal, ja que
tots els estats han acceptat les mateixes regles de joc. No estem en pitjor
situació que cap d’ells. Andorra preservarà el seu secret bancari. Només
intercanviarà informació sobre la demanda de l’estat d’origen de l’inversor quan un batlle andorrà cregui que així s’ha de fer; només s’aplicarà
sobre l’impost que fiscalitzi l’estalvi i cap altre. Hi ha garanties de seguretat molt fortes. El codi penal andorrà per primera vegada inclourà el
delicte de frau fiscal per falsificació o estafes. L’acord també entreobre
la porta a negociar l’eliminació d’etiqueta de paradís fiscal, però la negociació s’haurà de fer país per país. A la Declaració comuna d’intencions,
en annex de l’acord, es preveu la predisposició de la UE a negociar bilateralment amb el Principat les condicions per fer possible l’exclusió
de la llista de paradisos fiscals de l’OCDE. En aquesta Declaració també
es fa esment de la predisposició a eliminar els elevats percentatges de
retenció a l’origen que s’apliquen als serveis andorrans. Valorem, doncs,
satisfactòriament l’acord”.
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3.6. Negociacions Andorra-UE sobre l’Acord de cooperació
El 1997 havia circulat un primer esborrany d’un possible acord de cooperació entre Andorra i la UE, elaborat per la Comissió Europea, però no
hi va haver cap seguiment de les negociacions, vist que Andorra es trobava
immersa en l’anomenada crisi del tabac.
Superat aquell període, Andorra, veient que no es podia aconseguir un
acord de lliure circulació amb la UE i que no s’acceptava una reciprocitat
ponderada, com convenia al país, es va concentrar en la implementació
del Tractat trilateral de lliure circulació amb Espanya i França, signat a
Brussel·les el 4 de desembre del 2000 i en vigor el primer de juliol del 2003.
Al mateix temps, al llarg del 2001, la diplomàcia andorrana, encapçalada pel ministre Juli Minoves, va mantenir una ronda intensa de trobades
amb Brussel·les per avaluar el camí que calia seguir.5
Després de concloure el període de consultes parlamentàries i de reunir
a Andorra la Vella un equip d’experts que van treballar sobre el fons de la
qüestió, es començava a definir la segona fase del procés d’acostament
d’Andorra a la UE. El 29 d’abril de 2002 Juli Minoves entregava a l’homònim espanyol Josep Piqué –Espanya presidia aleshores la UE– el non paper
sobre un possible acord de cooperació entre Andorra i la UE.6
El non paper parteix d’una filosofia diferent de l’anterior negociació avortada. En primer lloc, esdevé important per a Andorra que en
el preàmbul s’esmentin les relacions entre Andorra i la UE i la voluntat
andorrana d’apropar-se a una UE que ha experimentat un procés integrador important des de la conclusió, el 1990, de l’Acord d’unió duanera. Es
vol que el nou acord de cooperació sigui un text marc flexible i sobretot
evolutiu, que possibiliti una relació global entre Andorra i la UE –fins

5. Els resums d’aquelles trobades foren enviats al Consell General per a la seva consideració. Al començament de 2002, va tenir lloc un seminari de reflexió amb experts acadèmics convocats a Brussel·les pel ministre
Minoves, al qual va ser convidat l’autor d’aquest llibre.
6. Com s’ha dit, aquest non paper era el fruit de les reflexions del ministre amb el seu equip sobre la possibilitat
de passar a una segona etapa de les relacions Andorra-UE centrada sobre el concepte de cooperació, però
anant més enllà de les propostes de la Comissió Europea. Es proposava negociar sobre la base d’un mandat
de negociació encara en vigor (el de 1996). Es buscava, per tant, un acord comunitari i no pas mixt (competència comunitària i dels estats membres conjuntament), cosa que agilitzaria el procés negociador en evitar
les ratificacions dels estats membres.
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aleshores limitada a la circulació de béns– i que creï un òrgan –el Comitè
de Cooperació, que no s’havia previst mai abans– que permeti prendre
decisions per a l’aplicació del text i, si cal, la seva ampliació. El Comitè
de Cooperació s’acabarà constituint i serà una de les característiques diferencials del nou acord.
El non paper també fa constar la voluntat andorrana d’apropar-se a
l’espai Schengen de lliure circulació de persones a la UE i l’obtenció del
tracte comunitari dels andorrans en el passatge per les fronteres exteriors
comunitàries. Així mateix, esmenta el desig per part d’Andorra d’encunyar
euros, que desembocarà més endavant en l’obtenció d’un mandat per negociar un possible acord monetari.
Les negociacions van estar marcades per tres aspectes: a) el concepte
de progressió del nou acord, introduït per Andorra; b) la redacció d’un primer esborrany, també dissenyat pel govern andorrà, que serviria de base
negociadora; i c) l’entesa política entre les dues parts perquè les negociacions sobre fiscalitat de l’estalvi i de cooperació avancessin en paral·lel
(estratègia de paral·lelisme), també sota iniciativa andorrana.
El 26 de juny de 2002 el Consell Europeu, reunit a Sevilla, va renovar
el mandat de negociació per a un acord de cooperació i la primera reunió
política va tenir lloc al setembre. Les negociacions es van acabar l’abril de
2004. L’acord es va signar el 15 de novembre de 2004 i va entrar en vigor
el primer de juliol de 2005, al mateix temps que l’Acord sobre fiscalitat de
l’estalvi, com era el desig del govern andorrà.

3.7. Els nous tractats de la segona fase (2005)
El resultat de la segona fase d’acostament d’Andorra a la UE són tres elements:
• l’Acord de cooperació
• l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi i
• un conjunt d’arranjaments complementaris.

3.7.1. L’Acord de cooperació
La diplomàcia andorrana va considerar l’Acord de cooperació com el
primer eix vertebrador de la segona fase d’acostament d’Andorra a la UE.
El segon eix era la decisió sobre el passatge dels andorrans per les fron-
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teres exteriors de la UE (Schengen) i el tercer, la Declaració 11 annexa al
projecte de tractat constitucional de la UE –mai ha entrat en vigor en haver estat rebutjat en referèndum a França i els Països Baixos–, que donava
base per negociar futurs acords amb la UE tenint en compte l’especificitat
dels estats europeus de petita dimensió territorial (això ha estat recollit
posteriorment pel Tractat de Lisboa, el 2009).
Segons el ministeri d’Afers Exteriors, l’Acord de cooperació constituïa
un “salt qualitatiu” important en els lligams que unien el Principat amb la
UE. On fins aleshores Andorra només tenia relacions duaneres, s’establia
un vincle concret de cooperació en els àmbits d’interès comú sobre unes
bases “al més àmplies possible”. Els àmbits prioritaris definits van ser el
medi ambient, la comunicació i la informació, la cultura, la llengua catalana, el patrimoni pirinenc, l’educació, la formació professional, la joventut,
les qüestions socials i de salut, les xarxes transeuropees i els transports, les
comunicacions, l’energia, la política regional, els programes Interreg i la
creació d’un espai similar a l’espai alpí.
El professor Maresceau va escriure el següent: “L’Acord de cooperació entre la Comunitat Europea i el Principat d’Andorra, signat el 15 de
novembre de 2004, és una anella particularment important d’un gran
conjunt d’accions de política europea del Govern del Principat d’Andorra,
com ara l’Acord sobre la fiscalitat de l’estalvi, el Projecte d’Acord monetari,
la decisió del grup Fronteres del Consell de la UE que autoritza el passatge
dels nacionals andorrans pels corredors de la UE quan arriben a les fronteres exteriors de l’espai Schengen, o el reconeixement de l’especificitat
dels petits estats en el debat sobre la Constitució europea. S’inscriu en
un marc més ampli de relacions i d’acords entre Andorra i la Comunitat
Europea, i en aquest sentit ofereix una base jurídica àmplia i dinàmica
per desenvolupar la cooperació en múltiples àrees d’interès comú entre les
parts contractants”. (6)
L’aplicació de l’Acord de cooperació va néixer mancada d’un protocol
financer i ha estat determinada per la diligència i el reconeixement que
cada departament de l’administració andorrana hagi pogut tenir sobre les
seves necessitats de desenvolupar programes conjunts amb la UE. El resultat ha estat certament pobre.
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3.7.2. L’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi
L’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi constitueix l’altre acord important signat entre el Principat d’Andorra i la UE, aquesta vegada per
iniciativa comunitària i no pas andorrana, com fou el cas de l’Acord de
cooperació.
El text té l’origen en la decisió del Consell de la UE (16 d’octubre de
2001) d’autoritzar la Comissió Europea a negociar amb Suïssa, els Estats
Units d’Amèrica, Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San Marino per garantir que adoptessin mesures equivalents a les aplicades dins la Comunitat
per assegurar la tributació efectiva dels rendiments de l’estalvi en forma
de pagament d’interessos, d’acord amb les conclusions del Consell de Santa Maria de Feira dels dies 19 i 20 de juny de 2000.
La Directiva de la UE corresponent, adoptada l’any 2003, establia un
sistema dual: a escala general es preveia un règim d’intercanvi d’informació automàtic i, d’altra banda, recollia un règim transitori que autoritzava
aplicar la retenció a l’origen.
L’acord entre Andorra i la UE estableix una retenció a l’origen sobre
els interessos pagats a Andorra als beneficiaris efectius, definits com les
persones físiques residents en un dels estats membres de la UE. Aquesta
retenció serà del 15 per cent durant els tres primers anys, del 20 per cent
durant els tres anys següents i del 35 per cent després. Un 75 per cent de
l’import recaptat es transferirà als països de residència dels beneficiaris
efectius, mentre que el Principat en conservarà el 25 per cent restant. Així
mateix, s’estableix un procediment de divulgació voluntària mitjançant el
qual els beneficiaris de les rendes poden evitar la retenció. Queden fora de
l’àmbit d’aplicació els productes d’assegurança.
Paral·lelament a aquesta retenció, l’acord estableix un intercanvi d’informació amb sol·licitud prèvia en relació amb els rendiments subjectes
a retenció i que es basen en comportaments que constitueixin un delicte
de frau fiscal. A aquest efecte, el Principat introduirà en el Codi penal el
delicte de frau fiscal, que s’aplicarà únicament a les falsificacions o estafes
en l’àmbit de la fiscalitat de l’estalvi, sobre les quals es podrà intercanviar informació sota demanda complint una sèrie de condicions. D’aquesta
forma, l’acord permet mantenir la confidencialitat de les dades bancàries
dels clients.
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3.7.3. Arranjaments complementaris
• Declaració comuna d’intencions. Forma part de l’Acord sobre
fiscalitat de l’estalvi i el completa. Afirma solemnement que “la
signatura de l’Acord relatiu a la fiscalitat de l’estalvi i l’obertura de
negociacions per a un acord monetari constitueixen avenços significatius en l’aprofundiment de la cooperació entre el Principat
d’Andorra i la Unió Europea”. També diu que el Principat i cada
estat membre de la Comunitat Europea es consultaran per tal de
definir un marc més ampli d’aplicació de cooperació econòmica i
fiscal, i que aquestes consultes es desenvoluparan en un esperit de
cooperació que tingui en consideració els esforços d’aproximació
en l’àmbit fiscal que ha fet el Principat i que s’han concretat amb
la signatura de l’acord. En particular, aquestes consultes podrien
conduir a l’aplicació:
• de programes bilaterals de cooperació econòmica a l’efecte
de promoure la integració de l’economia andorrana en l’economia europea; i
• d’una cooperació bilateral en matèria fiscal amb l’objectiu
d’examinar les condicions en què les retencions a l’origen,
en particular sobre els imports de les prestacions de serveis
i dels productes financers als estats membres, es podrien
reduir o eliminar (important font de preocupació del sector
serveis andorrà).
• Passatge a les fronteres. Després d’una llarga i intensa pressió
negociadora per part de la diplomàcia andorrana, els estats membres de la UE van acabar proposant una solució pragmàtica a la
demanda andorrana relativa al control dels seus nacionals a les
fronteres exteriors de l’espai Schengen. En efecte, acceptaren permetre als nacionals andorrans (també als de San Marino) utilitzar
finestretes UE als estats membres de la zona Schengen. Aquella
solució pragmàtica va prendre forma en una decisió del grup de
treball sobre fronteres (6 d’octubre de 2004) i en unes conclusions
del comitè estratègic sobre immigració, fronteres i asil (12 d’octubre de 2004).
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• Declaració continguda en el projecte de tractat constitucional
de la UE sobre els petits estats europeus. Recollida posteriorment en l’article 8 del Tractat de Lisboa, en vigor des del primer de
desembre de 2009:7 						
Aquest article fou completat amb una Declaració que diu així: “La
Unió tindrà en compte la situació particular dels països de petita
dimensió territorial que mantinguin amb ella relacions específiques
de proximitat” (Declaració 3 relativa a disposicions dels tractats).
• L’Acord monetari. Malgrat haver-se iniciat l’any 2002 converses
per establir un acord en matèria monetària amb la UE i el Banc
Central Europeu (BCE), l’Acord monetari no es va signar fins al
2011, a Brussel·les, quan a Andorra hi havia un govern d’un color
polític diferent (socialdemòcrata) del que havia endegat i negociat
la segona fase d’acostament del Principat a la UE (liberal).
En el non paper lliurat pel ministre Juli Minoves al ministre espanyol
Josep Piqué (29 d’abril de 2002) ja es deia que el Principat no havia tingut
mai moneda pròpia, sinó que havia fet servir sempre les dels països veïns i
que, amb la posada en circulació de l’euro com a moneda única des de l’1
de gener de 2002, Andorra es trobava encerclada per la zona euro. Davant
la nova situació, Andorra tenia la voluntat de declarar l’euro moneda oficial del Principat, tot i que ja era la moneda d’ús corrent des de l’1 de gener
de 2002, i desitjava, sobretot, emetre monedes d’euros andorrans que tinguessin curs legal i monedes de col·lecció en euros andorrans, mitjançant
disposicions monetàries bilaterals entre Andorra i la UE.
El que va començar com una demanda d’encunyament d’euros com un
arranjament complementari més i com a contrapartida d’haver acceptat
l’Acord de fiscalitat de l’estalvi, va acabar sent un Acord monetari que ha
suposat un alt nivell de transposició de normativa financera europea per
part de la banca andorrana. Vuit anys de negociacions havien sigut necessaris per arribar finalment a signar el text.

10. “Article 8
1. 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.
2. A efectes de l’apartat 1, la Unió podrà celebrar acords específics amb els esmentats països”.
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Quadre 4
Opinió de la patronal de la banca andorrana sobre l’entrada en vigor
del nou Acord monetari
Acuerdo Monetario
El 30 de junio del año 2011 el Principado de Andorra y la Unión Europea firmaron un acuerdo monetario
Acuerdo Monetario entre el Principado de Andorra y la Unión Europea
Andorra es un país en evolución y con una clara proyección hacia el exterior. Esto
hace que se generen una serie de necesidades y se esté desarrollando un nuevo
marco económico para alinear la economía andorrana con la de su entorno.
Como consecuencia, el marco legislativo se está adaptando de manera continua y rápida a las normas internacionales y seguirá haciéndolo en los próximos meses.
En este contexto, la banca andorrana realiza un seguimiento continuo de los
temas más actuales, como son: la normativa y legislación internacional, los
riesgos estratégicos del sector, los sistemas de supervisión, los requisitos y
las buenas prácticas definidas por el Comité de Basilea, los retos de estabilidad financiera, la confidencialidad y la transparencia, los nuevos productos
financieros y de seguros, la ética, la deontología y el gobierno corporativo en
el sistema financiero, además de otros temas de interés para el sector.
El 30 de junio de 2011, el Principado de Andorra firmó el Acuerdo Monetario
con la Unión Europea. Este fue depositado ante la Comisión Europea en
Bruselas el 23 de febrero de 2012 y entró en vigor el 1 de abril de 2012.
El Acuerdo Monetario entre el Principado de Andorra y la Unión Europea reconoce el euro como moneda oficial del Principado y concede el derecho
a acuñar sus propias monedas. El 10 de octubre de 2013 se aprobó la Ley
17/2013 sobre la introducción del euro en el marco del Acuerdo Monetario
firmado entre el Principado de Andorra y la Unión Europea.
No obstante, el acuerdo es más global e implica:
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•

La aplicación de la legislación europea sobre la protección del euro contra
el fraude y la falsificación, los reglamentos sobre billetes y monedas en
euros, la prevención del blanqueo de capitales y determinadas normas europeas en materia bancaria y financiera; mediante la transposición directa
o medidas equivalentes, de acuerdo con un calendario de aplicación.

•

La firma del Protocolo de acuerdo multilateral de la OICV, relativo a la
consulta, cooperación e intercambio de información en el mercado de
valores, que se firmó el 17 de septiembre de 2013.

El ordenamiento jurídico andorrano ha sido modificado desde la entrada en
vigor del Acuerdo Monetario el 1 de abril de 2012 para adaptarlo a los actos
jurídicos y disposiciones reglamentarias de la Unión Europea establecidas en
el anexo del Acuerdo.
El artículo 8 del Acuerdo Monetario prevé que la comisión modifique el anexo
al menos una vez al año para tener en cuenta los nuevos actos jurídicos y normas de la Unión Europea pertinentes. El Gobierno de Andorra aprobó la última
modificación del Anexo el 17 de mayo de 2017.
El Reglamento por el que se desarrolla la Ley 17/2013, de 10 de octubre, sobre
la introducción del euro en el marco del Acuerdo Monetario firmado entre el
Principado de Andorra y la Unión Europea, fue aprobado el 17 de diciembre de
2014 y entró en vigor el 28 de enero de 2015. El objetivo de este reglamento es
desarrollar la ley y completar la incorporación de los actos jurídicos y normas
de la Unión Europea mencionados en el anexo del Acuerdo Monetario relacionados con los billetes y monedas en euros y a la prevención del fraude y la
falsificación de billetes y monedas en euros.
El Principado está haciendo esfuerzos significativos para adaptar su marco
legislativo al acervo comunitario y, particularmente, en lo referente a la legislación bancaria y financiera.
Font: Andorran Banking, Associació de Bancs Andorrans, 2017

3.8. L’experiència dels primers anys de la segona fase
3.8.1. Acord de cooperació
L’Acord de cooperació no crea obligacions jurídiques vinculants, amb
l’excepció de les previstes en l’article 5 (discriminacions basades en la
nacionalitat). En conseqüència, l’aplicació efectiva de les disposicions
de l’acord depèn dels andorrans i de la seva voluntat d’implementar-lo.
La inexistència d’un protocol financer annex també li restava força
immediata.
Des de la seva entrada en vigor, Andorra n’ha desenvolupat especialment l’article 7, l’objectiu del qual és construir un espai pirinenc en el marc
de la política regional europea. Andorra podia explorar les possibilitats
que li oferia aquest article de diferents maneres, com ara la participació
en programes de cooperació transfronterera (Interreg) o el plantejament
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d’una estratègia sobre l’espai pirinenc, emmirallada en la ja existent a Europa dedicada a l’espai alpí.8
Altres possibilitats era el nou programa de la Comissió Europea aprovat
el 18 de desembre del 2007: el Programa operatiu de cooperació territorial
Espanya-França-Andorra 2007-2013 (Poctefa), gestionat per un consorci
dins de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), de la qual Andorra és
membre fundador.9
Aviat es va fer evident que Andorra havia d’augmentar els esforços per
implementar l’Acord de cooperació, que oferia oportunitats importants en
àmbits clau per al futur del Principat com la política regional, les infraestructures, el medi ambient o la protecció civil, entre d’altres. El Comitè de
Cooperació previst en l’acord s’ha reunit amb poca freqüència.
L’Acord de Cooperació ha estat infrautilitzat per part d’Andorra per
explotar totes les possibilitats que oferia.

3.8.2. Acord de fiscalitat
L’Acord de fiscalitat va tenir unes conseqüències recordatòries certament limitades, en aplicar-se només a persones físiques, no residents i a
comptes corrents.
De manera general, es pot dir que el resultat de l’aplicació de la Directiva sobre fiscalitat de l’estalvi va resultar decebedor per a la UE en relació
amb els rendiments que esperava obtenir de països tercers. El juliol del
2006 el diari Financial Times comentava el següent:
“Els esforços de catorze anys de la UE han fracassat, ja que els inversors en països com Luxemburg o Suïssa s’han aprofitat dels forats o buits
(loopholes) que permet la directiva sobre fiscalitat de l’estalvi[…] Els forats
de la directiva són evidents: només s’aplica a persones físiques, només a
no residents i només a interessos dels comptes corrents.” (7)

8. El primer paràgraf diu així: “Política regional. Les parts contractants, de conformitat amb la seva legislació
respectiva, convenen reforçar la seva cooperació regional, inscrivint-se en l’esperit de la política de cooperació transfronterera, transnacional i interregional de la Comunitat Europea”.
9. Poctefa és l’autoritat gestora de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) i dels fons Feder (Fons Europeu
de Desenvolupament Regional). Andorra ha ocupat la presidència rotativa del Poctefa durant el període 20132015, durant el qual ha gestionat un ampli pressupost de la UE sense ser-ne membre.
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La Comissió Europea aviat arribaria a la conclusió que calia presentar un nou projecte de directiva que corregís les insuficiències de la del
2003.

3.9. Acceleració de la política europea i internacional d’Andorra
a conseqüència de la gran recessió iniciada els anys 2007-2008
Andorra ha experimentat una gran transformació al llarg de la darrera
dècada. Es pot dir que aquesta transformació comença amb la croada
contra els paradisos fiscals empresa per l’OCDE el 2008, immediatament
iniciada la gran recessió.

Cronologia d’uns fets crucials

5 de febrer de 2009

Avís del copríncep Sarkozy. El president de la República
Francesa i copríncep, Nicolas Sarkozy, avisa que pot dimitir com a cap d’estat si Andorra no fa els deures que li
pertoquen en matèria de transparència fiscal.

Març de 2009

El govern fa pública una nota, coneguda com a Declaració
de París, en què expressa el compromís d’Andorra “a
aprovar […] una llei a fi de permetre d’aixecar el secret
bancari en cas d’intercanvi d’informacions en el marc
dels acords bilaterals d’intercanvi d’informació fiscal que
es concloguin amb els països. Andorra es compromet
també a fomentar negociacions d’un conveni que eviti
les dobles imposicions […]”.

2 d’abril de 2009

Reunió a Londres del G20 en què s’acorda elaborar una llista grisa de paradisos fiscals, dins de la qual hi ha Andorra.

Abril de 2009

Eleccions legislatives a Andorra. El Partit Socialdemòcrata
guanya les eleccions i Jaume Bartumeu relleva Albert
Pintat com a cap de Govern.
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Setembre de 2009

El Consell General aprova la llei que autoritza l’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud prèvia, com recollia
la Declaració de París. La norma permetrà la signatura
d’acords d’intercanvi d’informació i recull els criteris demanats per l’OCDE en relació amb l’intercanvi d’informació fiscal.

Setembre de 2009
- febrer de 2010

El govern signa disset acords bilaterals d’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud prèvia.

Setembre de 2009

Andorra signa l’acord d’intercanvi d’informació fiscal
amb França.

14 de gener de
2010

Signatura a Madrid de l’acord d’intercanvi d’informació
amb Espanya, que deixa de considerar Andorra com a
paradís fiscal. L’acord és el desè conveni que el Principat
firma en els darrers quatre mesos i el tercer de qualitat
segons el criteri de l’OCDE els altres dos de qualitat han
estat signats amb França i Portugal.

25 de febrer de
2010

L’OCDE exclou Andorra de la llista grisa de paradisos
fiscals.

22 d’abril i 13 de
maig de 2010

El Consell General ratifica els primers acords d’intercanvi
d’informació fiscal.

Juliol de 2010

Nicolas Sarkozy visita Andorra. Admet que el fet d’haver
abandonat la llista grisa de l’OCDE ha donat més credibilitat internacional al país i reconeix els progressos d’Andorra per deixar de ser un paradís fiscal.

14 d’octubre de
2010

El Consell General ratifica els acords ja signats amb països nòrdics, com Suècia, Noruega, Finlàndia i Dinamarca.

Novembre de 2010

Acord bilateral d’intercanvi d’informació amb Alemanya.
Ja s’han signat divuit acords bilaterals i hi ha negociacions obertes amb Austràlia, els Estats Units, la Gran
Bretanya, Itàlia, la República Txeca i Polònia.

Reforma tributària. El Consell General estableix les bases
d’una reforma tributària que confirma que Andorra desitja treballar de forma transparent i homologable també en
aquest àmbit. S’aproven tres lleis:
Desembre de 2010

•

La Llei de l’impost de la renda dels no-residents
fiscals.

•

La Llei de l’impost sobre societats.

•

La Llei de l’impost sobre la renda de les activitats
econòmiques.

Queda pendent una llei sobre l’IVA.

3 d’abril del 2011

Eleccions generals. Convocades de manera anticipada pels socialdemòcrates en no poder tirar endavant
el pressupost ni una llei sobre l’IVA, Demòcrates per
Andorra (DA) guanya les eleccions per àmplia majoria.

Juny de 2011

S’han signat 18 TIEA (acords d’intercanvi d’informació),
als quals havien de seguir els convenis de no-doble imposició corresponents (CDI)

Octubre de 2011
- gener de 2013

Culminació de la reforma tributària, amb l’aprovació de
la Llei de l’impost general indirecte (que refon tots els
impostos indirectes) i la Llei de l’impost de la renda de
les persones físiques.

2012

Nova 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.

Juny de 2013

El cap de Govern, Antoni Martí, referma el full de ruta del
seu govern, adreçat a completar un model fiscal homologable i de tipus moderat, 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.
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D’aquesta cronologia es desprèn que 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 (vegeu el quadre 5).

Quadre 5
El procés d’acostament al mercat interior europeu:
la doble estratègia d’Andorra
Andorra ha apostat a partir de 2009 per una doble estratègia de liberalització:
•

Interna: basada en la reforma fiscal i l’obertura econòmica.

•

Externa: fonamentada en la participació en el Mercat Interior Europeu.

Amb tot plegat es 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.
Segons declaracions del cap de Govern (2013): “Mai no s’havien dut a terme
tantes reformes en tan poc temps”.
Font: Pou, Víctor, Les noves negociacions entre Andorra i la Unió Europea. Cap a un acord
d’associació sobre la participació al Mercat Interior Europeu i la revisió de l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi. Situació a final de 2013. Crèdit Andorrà, Andorra la Vella, 2014

Vegeu a l’annex 1 el contingut dels acords d’intercanvi d’informació (TIEA)
(Tax Information Exchange Agreement).
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3.10. A les portes de la tercera fase d’acostament
La signatura de l’Acord monetari (2011) ja es va presentar, per part del
govern andorrà, com “un primer pas ferm per accedir al mercat interior de la
Unió Europea”. De totes maneres, de manera oficial, el primer pas del camí
d’Andorra cap al mercat interior europeu es va fer el maig de 2010, quan Andorra presentà a la UE un altre non paper en què demanava un nou acord.10
En aquell document encara es feia referència a un document més antic, de
2004, la Declaració comuna d’intencions entre Andorra i la UE, signada a la
segona fase d’acostament, com s’ha vist anteriorment, on es parla amb claredat d’“avançar” cap a una associació” amb la UE i d’acostar-se “de manera
progressiva al mercat interior de la Unió Europea”.

10. El contingut esquemàtic del non paper de 2010 era el següent:
a) Síntesi de les relacions d’Andorra amb la UE i raons per a un nou acord. Allí es pot llegir que “ara Andorra
vol participar de forma adequada dels moderns i inevitables processos de globalització; Andorra vol concretar
un marc de relacions més ambiciós que signifiqui un intens apropament al mercat que ens envolta”.
b) Examen dels acords ja signats entre Andorra i la UE.
c) Es persegueix un acord ad hoc. Es fa referència a la Declaració comuna d’intencions signada el 15 de desembre del 2004 entre Andorra, la Comunitat Europea i els estats membres en el moment de concloure un acord
relatiu a l’establiment de mesures equivalents en la Directiva 2003/48/CE sobre fiscalitat dels rendiments de
l’estalvi.
L’apartat 5 d’aquella Declaració comuna d’intencions diu així:
“Els signataris d’aquesta Declaració comuna d’intencions declaren solemnement que la signatura de l’Acord
relatiu a la fiscalitat de l’estalvi i l’obertura de negociacions per a un acord monetari constitueixen avançaments significatius en l’aprofundiment de la cooperació entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
El Govern d’Andorra demana l’inici d’unes noves negociacions per avançar cap a una associació ad hoc que
prengui en consideració la proximitat específica que contempla el veïnatge “interior” d’Andorra […] L’enclavament específic d’Andorra entre dos estats membres de la Unió Europea ens permet demanar, amb les noves
bases jurídiques de la Declaració 3 de l’article 8 del Tractat de la Unió Europea, un acostament a la Unió
Europea que estigui basat en uns vincles estructurals en un marc institucional clar, amb drets i obligacions
recíprocs […] Andorra vol reforçar la seva relació amb la Unió Europea mitjançant el desenvolupament dels
actuals acords i sense perdre de vista un acostament progressiu al mercat interior de la Unió Europea.
La llarga i positiva experiència de relacions d’Andorra amb la UE reforça la credibilitat de la proposta actual
d’anar més enllà en aquest procés gradual d’associació”.
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En la reunió del Consell d’Afers Generals de la UE (grup de Treball EFTA,
competent per als assumptes andorrans) del 10 de desembre de 2010, es va donar un mandat a la presidència hongaresa sobre un informe relacionat amb els
petits estats per analitzar si es podien integrar al mercat interior europeu. Les
propostes andorranes (presentades el 8 de febrer de 2011 per l’ambaixadora davant la UE, Eva Descarrega) van ser ben rebudes i la reunió del Consell General
d’Afers Generals celebrada a Luxemburg el 21 de juny del 2011 va suposar un
important salt endavant amb vista a les pretensions andorranes. Quedava obert
el camí cap a una propera obertura de negociacions sobre un acord d’associació entre Andorra i la UE que donés accés al mercat interior europeu.11

Notes del capítol tercer
(1) Mateu, Meritxell. Luchaire, François. La Principauté d’Andorre, hier et aujourd’hui. París:
Ed. Economica, 1999
(2) Mateu, Meritxell. “Les dix ans de relations entre la Principauté d’Andorre et l’Union Européenne”. Revue du Marche Commun, juliol de 2001
(3) Tor, Imma. Conferència a Brussel·les, 5 de desembre del 2007
(4) Mateu, Meritxell. Luchaire, François. Obra citada
(5) Pou, Víctor. Andorra i la Unió Europea: Opcions de futur. Andorra la Vella: Crèdit Andorrà,
2002
(6) L’Acord de cooperació Andorra-UE. Els acords polítics amb Andorra. Andorra la Vella: Govern d’Andorra. Ministeri d’Afers Exteriors, 2005
(7) Financial Times, 6 de juliol del 2006

11. El Consell va adoptar la resolució següent:
“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,
tot respectant les particularitats de cada país d’acord amb la declaració de la Unió continguda a l’article 8
del TUE. En el transcurs de l’anàlisi, es necessita prestar atenció a l’impacte institucional, polític i econòmic
d’un possible nou marc, particularment amb vista de la necessitat d’assegurar la integritat del Mercat Interior.
Sobre aquesta base, el Consell convida el SEAE i la Comissió a presentar les seves primeres conclusions al
Consell sota la Presidència Polonesa i, abans de la fi de juny de 2012, recomanacions sobre possibles nous
passos, que podrien conduir a una integració progressiva d’aquests països en el mercat interior”.
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4.
La tercera fase d’acostament

4.1. Arrencada de la tercera fase
Andorra es trobava, a final del 2013, al començament efectiu de la tercera fase d’acostament a la UE. (1) Es tractava d’una fase que apuntava
cap a dos objectius:
• Un acord d’associació que suposés l’accés progressiu al mercat
interior europeu. Andorra negociaria conjuntament amb Mònaco i
San Marino. Es tractava d’una iniciativa andorrana –vegeu el document del Govern d’Andorra a la Comissió Europea del 5 de maig de
2010–, com ja va ser el cas de l’Acord de cooperació el 2004.
• Nou acord sobre fiscalitat de l’estalvi, que Andorra negociaria
conjuntament, com a país tercer, amb Suïssa, Liechtenstein, Mònaco i San Marino, com ja es va fer en l’Acord sobre fiscalitat de
l’estalvi del 2004. Aquí, la iniciativa tornava a correspondre a la Comissió Europea, com ja ho va ser el 2004.
Des de la perspectiva de l’any 2014, el calendari de resposta de la UE a
la iniciativa d’acostament d’Andorra sobre un nou acord de participació
en el mercat interior europeu es pot veure en el quadre 6.
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Quadre 6
Calendari sobre un acord d’associació Andorra-UE (perspectiva 2014)

Juny de
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 de
2012

El grup de treball EFTA del Consell de la UE visita Andorra.

20 de
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.
L’acompanya un document de treball.
La Comissió preveu cinc opcions, però només en recomana
dues: un acord marc d’associació i la participació en l’EEE
(Espai Econòmic Europeu). Les tres que es sobreentén que
desaconsella són les següents: manteniment de l’status quo,
bateria d’acords sectorials seguint el model de Suïssa i l’adhesió a la UE.
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.

Desembre
de 2012

Març de
2013
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El Consell acull favorablement la comunicació de la Comissió
i selecciona dues opcions, que estima com les més viables:
La participació dels països de petita dimensió territorial a l’EEE.
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”.
Visites del SEAE i dels serveis de la Comissió a Andorra. El
SEAE tramet a Andorra un qüestionari sobre mercat interior.

Juny de
2013

Andorra tramet les respostes del qüestionari del SEAE.

Juliol de
2013

Andorra entrega un memoràndum a la Comissió Europea
sobre la integració progressiva en el en el mercat interior
europeu mitjançant les dues opcions aconsellades per l’UE
(l’acord marc d’associació i la participació a l’EEE).

Novembre
de 2013

Desembre
de 2013

31 de
març de
2014

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.
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.
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 SEAE abans de finals de 2014 per
iniciar les negociacions per a un o diversos acords d’associació amb cadascun dels tres països.
Informe de la Comissió al Parlament Europeu, Consell,
Comitè Econòmic i Social Europeu i Comitè de les Regions
sobre relacions relacions amb el Principat d’Andorra,
Principat de Mònaco i República de San Marino. Opcions
per a la seva participació en el mercat interior.
Recomanació de la Comissió Europea i del SEAE al Consell.

16 de
desembre
2015

Mandat de negociació del Consell a la Comissió Europea i
al SEAE.
Inici de les negociacions.

71

El quadre següent (quadre 7) presenta la situació de la tercera fase
d’acostament en matèria de revisió de l’acord fiscal Andorra-UE del 2004,
també des de la perspectiva del 2014.

Quadre 7
Calendari per a la revisió de l’acord del 2004 sobre fiscalitat de l’estalvi

Maig de 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.
El comissari europeu responsable de fiscalitat, el lituà
Algirdas Semeta, visita Andorra.

Juliol de 2013

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.
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Setembre de
2013

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

Octubre de 2013

La DG Taxud proposa dates per als contactes
negociadors.

Novembre de
2013

Primera reunió amb la DG Taxud.

Desembre de
2013

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

Febrer 2014

Segona reunió de negociació.

4.2. Acord i arranjaments en l’àmbit fiscal
El procés d’adopció per part d’Andorra dels estàndards internacionals de l’OCDE en matèria d’intercanvi amb sol·licitud prèvia té l’origen
en la Declaració de París (10 de març de 2009), que recollia la voluntat
andorrana de començar un procés de reforma legislativa per incorporar
l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia de conformitat amb l’article 26 del Conveni de l’OCDE.
El 7 de setembre del 2009 el Consell General havia aprovat la Llei
d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, que va
permetre l’aplicació efectiva dels acords posteriors que Andorra va signar amb altres estats en aquesta matèria. Seguiren els acords anomenats
d’intercanvi d’informació fiscal (TIEA, AII o Tax Information Exchange
Agreements), a més de convenis per evitar la doble imposició (CDI), basats
amb posterior normativa fiscal andorrana.
El 5 de novembre del 2013, el govern va signar el Conveni relatiu a
l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal amb l’OCDE, aprovat
pel Consell General el 28 de juliol de 2016 i que va entrar en vigor l’1 de
desembre del 2016.
Aquest conveni multilateral, del qual formen part més de 100 jurisdiccions, estableix una sèrie de mecanismes i instruments per assentar unes
bases i uns procediments comuns d’assistència mútua en matèria fiscal.
També preveu l’intercanvi d’informació mitjançant la sol·licitud prèvia
entre els estats signataris i amplia de manera significativa, a partir del moment que entri en vigor, el nombre d’estats amb què Andorra intercanvia
informació. Finalment, introdueix una nova modalitat d’intercanvi d’informació, l’intercanvi espontani d’informació, en virtut del qual un estat, sense
sol·licitud prèvia, pot comunicar a un altre informació de la qual té coneixement en determinats supòsits que poden ser d’interès per aquest altre estat.
L’Acord entre el Principat d’Andorra i la UE relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment
fiscal (Acord UE), signat pel Principat el 12 de febrer del 2016 i aprovat
pel Consell General el 20 d’octubre, incorpora canvis significatius en el
marc de l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud
prèvia amb els estats membres de la UE. L’Acord UE va entrar en vigor l’1
de gener del 2017.
Els països signataris de l’Acord d’intercanvi d’informació amb la UE i
del Conveni multilateral del Consell d’Europa i de l’OCDE relatiu a l’assis-
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tència administrativa mútua en matèria fiscal tindran a la seva disposició
fins a tres bases legals per sol·licitar la informació:
• L’Acord UE
• El Conveni multilateral
• La clàusula d’assistència administrativa d’un CDI
Atesa la rellevància de tots aquests fets, acords i convenis internacionals, i tenint en compte l’experiència d’Andorra en l’aplicació de la Llei
3/2009, es va considerar oportú redactar una nova llei que incorporés de
manera coherent i clara tots els canvis normatius que calia dur a terme,
posés al dia la normativa en relació amb l’intercanvi d’informació fiscal
mitjançant sol·licitud prèvia i introduís per primera vegada l’intercanvi
espontani d’informació.
La Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal va implementar al Principat l’estàndard comú de
l’OCDE en les formes de comunicació i diligència deguda relatives a la
informació sobre comptes financers amb la intenció de millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc
d’informació subjecta a confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi
disposicions que limitaven l’ús de la informació intercanviada i aplicant
les lleis i les pràctiques respectives de protecció de dades en el tractament
de les dades personals intercanviades. Aquella llei va entrar en vigor l’1 de
gener del 2017.
L’acord fiscal i els arranjaments fiscals de la tercera fase d’acostament
d’Andorra a la UE formen, doncs, un triangle amb els següents vèrtexs:
1. Acord fiscal Andorra-UE de 2016 per a revisar l’acord fiscal de 2004
(segona fase d’acostament) en el sentit d’introduir-hi l’intercanvi automàtic d’informació.
2. Llei 9/2016 del 30 de novembre de 2016 i Llei sobre l’intercanvi automàtic d’informació (2017).
3. Participació d’Andorra en els acords multilaterals sobre l’intercanvi
automàtic d’informació, impulsats per l’OCDE des d’anys anteriors.
Davant la complexitat normativa anteriorment descrita, Andorran
Banking, l’associació de la banca andorrana, feia públic el 22 de novembre de 2016 un document aclaridor sobre la imminent entrada en vigor
de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. Aquell document prenia la
forma de sistema de preguntes freqüents i respostes a cadascuna de les
preguntes. A continuació es reprodueixen de manera esquemàtica les més
rellevants. (Vegeu quadre 8.)
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Quadre 8
Algunes dades bàsiques sobre l’intercanvi automàtic d’informació
Què és l’intercanvi automàtic d’informació (IAI)?
L’IAI és un estàndard internacional regulat pel Common Reporting Standard
(estàndard comú d’informació de l’OCDE, en endavant CRS) que estableix la
manera en què les autoritats competents dels països adherits a aquest estàndard s’intercanvien informació en relació amb comptes financers. L’objectiu
d’aquest estàndard internacional és la lluita contra l’evasió fiscal i el compliment fiscal.
Quins són els principis bàsics del CRS?
El CRS és l’estàndard global comú (OCDE). Els països participants en l’IAI
aplicaran, entre d’altres, les mateixes normes en la identificació dels titulars i
beneficiaris efectius dels comptes de persones físiques i d’entitats (inclosos
els trusts i empreses domiciliades).
Principi de confidencialitat de les dades: protecció legal i tècnica suficient de
la confidencialitat de les dades intercanviables.
Principi de reciprocitat: tots els països participants han de recollir i intercanviar
la mateixa informació.
A qui afecta l’IAI?
A tots aquells estats membres del G20, d’altres estats de l’OCDE i d’altres
centres financers. En total, més de 100 jurisdiccions s’han compromès a implementar l’IAI.
L’IAI a Andorra. Com i quan entra en vigor l’intercanvi automàtic d’informació fiscal?
La implementació de l’IAI pot tenir lloc mitjançant un acord bilateral o un acord
multilateral, com és el cas de l’Acord amb la UE o l’acord multilateral entre autoritats competents, basat en el Conveni de l’OCDE sobre assistència mútua
administrativa en matèria fiscal. La llei andorrana que transposa la normativa
CRS i que desenvolupa aquests acords entra en vigor l’1 de gener del 2017
(“Llei IAI”).
Amb quins països s’intercanvia informació?
La Llei IAI permet l’intercanvi automàtic d’informació amb els 28 estats membres de la UE (base legal: Acord amb la UE). També permet l’intercanvi d’informació amb altres estats (base legal: Acord multilateral entre autoritats competents o acords bilaterals). L’aplicació d’aquest darrer intercanvi automàtic
requerirà la preceptiva aprovació i ratificació del Consell General.
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Quins són els terminis per a la primera comunicació automàtica d’informació relativa a comptes preexistents?
La revisió dels comptes preexistents de més valor (per sobre del milió de dòlars)
titularitat de persona física s’ha d’haver completat en el període d’un any a comptar
des de l’entrada en vigor de l’acord de què es tracti. La revisió dels comptes preexistents de menor valor (menys d’un milió de dòlars) titularitat de persona física s’ha
d’haver completat en el període de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor de
l’acord de què es tracti. La revisió dels comptes titularitat d’entitat amb un saldo o
valor agregat que excedeixi els 250.000 dòlars s’ha d’haver completat en el període
de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor de l’acord de què es tracti.
Com es porta a terme l’IAI?
Els comptes financers objecte de comunicació són: els que siguin titularitat
de persones físiques o jurídiques residents fiscals en un estat membre de la
UE o en un estat membre amb què és aplicable l’IAI; els que siguin titularitat d’entitats no financeres (“ENF”) passives quan les persones físiques que
n’exerceixen el control siguin residents fiscals en un estat membre de la UE o
d’un estat amb què és aplicable l’IAI.
Quina informació s’intercanvia automàticament?
La informació que ha de ser intercanviada inclou: el número de compte, el número d’identificació fiscal, tot tipus de rendes, ingressos derivats de la venda
o transmissió d’actius i el saldo de comptes.
Què passa amb la informació intercanviada? Com es preserva la confidencialitat de la informació intercanviada?
La informació bancària dels clients romandrà confidencial en virtut de l’obligació de protecció de dades, així com del principi d’especialitat que caracteritza
el CRS i que vincula les autoritats competents.
S’ha d’informar els clients de l’IAI?
No hi ha cap obligació legal. Les entitats andorranes hauran informat els seus
clients del nou marc legal.
Quines obligacions té l’entitat bancària sota l’Acord UE a l’hora de determinar la residència fiscal d’un client en relació amb la due diligence que s’ha
d’efectuar sobre comptes nous?
En el moment d’obertura d’un compte nou d’una persona física, l’entitat bancària haurà d’obtenir una declaració del titular del compte (self-certification)
que li permeti dictaminar-ne la residència fiscal i haurà de verificar la raonabilitat d’aquesta declaració. Les obligacions de due diligence també s’hauran de
dur a terme per als comptes titularitat d’entitats.
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Andorra aplica des del setembre de 2018 l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. El govern va declarar aleshores que esperava que l’operació
fos efectiva des del primer any amb 41 països, que serien tots els de la UE
(28) i 13 països més de l’OCDE.1
El desembre de 2018, l’Ecofin (consell de ministres d’Economia i
Finances de la UE) va eliminar Andorra de la llista grisa de paradisos
fiscals, cosa que suposava la superació del darrer obstacle perquè el
Principat fos considerat una jurisdicció plenament cooperant en matèria fiscal.
Des de la croada contra els paradisos fiscals iniciada per l’OCDE el
2008, havia transcorregut una dècada durant la qual Andorra ha implementat reformes a un ritme accelerat, uns canvis que han transformat
profundament l’economia i especialment un dels seus sectors tradicionals:
la banca. En deu anys, Andorra ha aixecat gradualment el secret bancari
implementant mecanismes d’intercanvi d’informació fiscal a demanda,
primer, i automàtica, després; ha posat en marxa un nou model fiscal, amb
una imposició directa amb un tipus màxim del 10 per cent i una imposició
indirecta del 4,5 per cent; ha firmat convenis de doble imposició i ha obert
l’economia a la inversió estrangera.
Pel que fa a la banca, el sector vol demostrar que té futur en un paradigma marcat per la transparència i la cooperació. Però encara queden
deures pendents. El més important és dotar el sector financer d’un prestador d’última instància capaç d’injectar liquiditat al sistema en cas de
crisis profundes.
En l’annex 2 s’ofereix una anàlisi sobre l’estat de situació a Andorra a
final de 2016.

1. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va assegurar que el país volia iniciar l’intercanvi automàtic amb Espanya, que fins aleshores es feia únicament sota demanda. Segons el ministre, l’any 2020 se superaria el nombre
de 80 països amb els quals Andorra tindria intercanvi automàtic d’informació. “El Govern vol que Andorra sigui
percebuda com un destí fiable i transparent per a les inversions estrangeres, el que en la pràctica significa una
obertura econòmica en tota regla […] Volem ser més competitius en un món globalitzat”. Segons Cinca, quan
van arribar al Govern, el 2011, l’economia andorrana estava “molt concentrada” i les lleis eren proteccionistes, fet que significava que no es donaven facilitats a les empreses d’altres països per instal·lar-se a Andorra.
“Hem iniciat una obertura generalitzada, articulada a través de profunds canvis normatius. L’objectiu és que
totes aquestes normes fiscals, bancàries, supervisores i monetàries estiguin homologades amb els països de
l’entorn, però també adaptades a la realitat i la dimensió del país, i puguin ser comprensibles i avaluades per
la comunitat internacional”. “Es tracta de canvis estructurals que aspiren a definir un nou país”.
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4.3. Cap a un acord d’associació per
d’Andorra al mercat interior europeu

a l’accés del

Principat

4.3.1. Introducció
Les negociacions de l’Acord d’associació entre Andorra i la UE van
començar el 18 de març del 2015. Des d’aleshores, cada set setmanes
aproximadament tenen lloc sessions negociadores a Brussel·les. Es
desenvolupen majoritàriament sota un format de quadripartit (UE,
Mònaco, Andorra i San Marino) i, de manera menys freqüent, sota un
format de bipartit o bilateral (UE i Andorra). La UE hi està representada
pel Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) i per diferents instàncies
administratives de la Comissió Europea, segons els temes específics que
s’hi hagin de tractar. De part de la UE, i segons les regles del Tractat, el
Consell dona un mandat a la Comissió Europea per conduir les negociacions. La delegació negociadora de la UE està dirigida pel SEAE mateix
i en formen part representants de la Comissió, com per exemple el seu
Servei Jurídic.
Es fa difícil estimar la durada de les negociacions, que dependrà de la
prioritat política donada a l’acord per les diferents parts negociadores. A
mitjan 2019, la previsió és que es podria perfilar a l’horitzó dels dos anys
vinents com a mínim.
La UE ha desitjat l’obertura de negociacions comunes amb Andorra,
Mònaco i San Marino. L’acord final es preveu comú per als tres estats,
però contindrà protocols de caràcter bilateral amb cadascun. El format
tindrà, per tant, tres grans components:
• Acord marc, plurilateral, on figurarien un preàmbul, el marc
institucional, les disposicions generals sobre les quatre llibertats (mercaderies, persones, serveis i capitals) i cooperació amb
la UE.
• Els tres protocols de caràcter bilateral amb Andorra, Mònaco i
Sant Marino, on figurarien les especificitats de cada petit estat, a
més d’uns protocols temàtics (adaptacions horitzontals, programes
i agències). El protocol d’Andorra té diferents parts i capítols; la
primera tracta de la lliure circulació de mercaderies, i en parts successives seguirien la resta de llibertats (serveis, persones i capitals).
L’Acord duaner de 1990 quedaria derogat i el seu contingut, reprès
en el protocol.
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• Els annexos, que contenen el cabal comunitari que cal reprendre.
Serien un total de 25: els 22 que ja existeixen en en l’Espai Econòmic Europeu (EEE) més duanes, comerç i agricultura. La represa
del cabal comunitari seria dinàmica i no automàtica, com és el cas
de l’Acord monetari.
La UE ha obert les negociacions sobre la base jurídica de l’article 8 del
Tractat sobre la Unió Europea (TUE), que disposa que la UE “desenvolupa relacions preferents amb els seus països veïns, amb vista a establir
un espai de prosperitat i de bon veïnatge, fonamentat sobre els valors de
la Unió i caracteritzat per relacions estretes i pacífiques basades en la
cooperació”. A més, segons els termes de la Declaració núm. 3 de l’article
8 del TUE, “la Unió tindrà en compte la situació particular de cada país
de petita dimensió territorial, mantenint unes relacions específiques de
proximitat”.
Andorra, Mònaco i San Marino (els països AMS en la terminologia
negociadora comunitària) han signat cadascun d’ells acords monetaris,
sobre fiscalitat de l’estalvi i d’intercanvi d’informació en matèria fiscal
amb la UE.
L’objectiu principal de les negociacions de l’Acord d’associació entre
Andorra i la UE és obtenir un accés al més ampli possible al mercat interior de la UE –el més gran del món– per part dels agents econòmics
andorrans. L’acord preveurà les modalitats de participació d’Andorra en
“les quatre llibertats del mercat interior”: lliure circulació de mercaderies,
serveis, capitals i persones. Es tracta essencialment de suprimir tots els
impediments i obstacles tècnics que puguin trobar les empreses andorranes en la seva activitat amb els estats membres de la UE.
El text preveu igualment incloure una cooperació en matèria de polítiques anomenades horitzontals de la UE (protecció del medi ambient,
accés dels andorrans a programes europeus com el programa Erasmus
d’intercanvi d’estudiants, programes europeus de recerca, etc.).
El Govern andorrà pretén essencialment amb l’Acord d’associació:
• Superar la situació d’un model econòmic tradicional esgotat.
• Proporcionar eines als agents econòmics andorrans perquè puguin créixer i aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat interior europeu.
• Aconseguir els avantatges de tot tipus –econòmics, polítics i geopolítics- propis de l’estatus de país associat a la UE.
• Avançar cap a un nou model econòmic, caracteritzat per l’obertura,
l’homologació internacional i la diversificació.
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L’associació a la UE és un acord amb un país tercer que pretén crear
un marc de cooperació entre les dues parts. Els àmbits coberts pels acords
d’associació es refereixen principalment al desenvolupament de lligams
polítics, comercials, socials, culturals i de seguretat. La base legal per
concloure’l és l’article 217 del Tractat sobre el funcionament de la UE. I
donarà a Andorra, Mònaco i San Marino l’estatus d’estat associat.
La Unió té un gran nombre d’acords d’associació, que adopten formes
diferents i tenen objectius també diferents. El relatiu amb els països AMS
(Andorra, Mònaco i San Marino) apunta a instaurar un marc de relacions innovador, que preveu un accés ampli al conjunt del mercat interior europeu. (3)
El quadre 9 detalla el significat de l’associació amb la UE des del punt
de vista del dret comunitari europeu.

Quadre 9
Significat de l’associació amb la UE des del punt de vista
del dret comunitari europeu
Introducció
Els acords d’associació entre la UE i països tercers constitueixen un dels principals instruments de la política exterior de la UE. Ja es deia en el Tractat de
Roma de 1957 (Tractat CEE) que “la CEE podrà concloure amb tercers estats,
una unió d’estats o organitzacions internacionals acords establint una associació que comporta drets i obligacions recíproques, acció comuna i procediments
especials”. Aquesta declaració no ha estat mai alterada al llarg dels anys i actualment està recollida a l’article 217 del Tractat sobre el Funcionament de la
Unió Europea (TFUE). En el Tractat de la Unió Europea (TUE) s’ha afegit l’Article
8 dedicat al desenvolupament d’una “relació especial” amb els països veïns.
El denominador comú dels tractats d’associació consisteix en l’ambició
d’establir una estructura legal i institucional per al desenvolupament de relacions privilegiades entre les parts, incloent-hi una estreta cooperació política
i econòmica.
La Declaració número 3 sobre l’article 8 del TUE diu que “la Unió tindrà en
consideració la situació particular dels estats de petita dimensió territorial amb
els quals es mantenen relacions específiques de proximitat” (és el cas d’Andorra). Aquesta Declaració constitueix la base per a la revisió de les relacions
de la UE amb Andorra, Mònaco i San Marino, que ha conduït a l’obertura l’any
2015 de negociacions d’acords d’associació amb aquests tres estats.
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Tipologia dels acords d’associació
El concepte d’“associació” s’ha usat en diferents contexts i per a diferents
propòsits. Originalment, només hi havia dos tipus d’acords d’associació:
•

Els que preparaven un tercer país per a l’adhesió a la UE.

•

Els que donaven suport al desenvolupament d’antigues colònies dels estats membres a la regió ACP (Àfrica, Carib, Pacífic).

Aquesta situació va canviar els anys 1990, quan l’Article 217 del TFUE es va
usar per establir relacions privilegiades amb un grup divers de països veïns,
que o bé no aspiraven a l’adhesió a la UE, com els estats EFTA, o no reunien les
condicions per ser candidats a l’adhesió, com els estats del Mediterrani Sud.
Més endavant, també es van preveure acords d’associació per als països del centre i est d’Europa, com a vehicle cap a l’adhesió. Recentment, també s’han adoptat acords d’associació amb països no europeus d’Amèrica Central i del Sud.
Segons aquesta diversitat, els acords d’associació es poden estructurar de la
manera següent:
•

Instruments de preadhesió (Acords d’associació amb Turquia i Grècia /
Acords Europeus/ Acords d’Estabilització i Associació amb països del
centre i est d’Europa)

•

Alternatives a l’adhesió (Espai Econòmic Europeu (EEE)/Acords bilaterals
(Suïssa)/ Associació Oriental (Ucraïna, Moldàvia, Geòrgia)

•

Relacions privilegiades amb països no europeus (Països ACP/Acords
Euromediterranis/Xile, Amèrica Central, Mercosur)

Característiques comunes dels acords d’associació
•

El concepte d’acords d’associació ha evolucionat al llarg del temps. Actualment aquests acords tenen tres components fonamentals: diàleg polític, liberalització comercial i cooperació sectorial (en un nombre creixent de sectors).

•

Desenvolupen una estructura institucional complexa, incloent-hi un mecanisme de solució de disputes.

•

Inclouen un consell d’associació (nivell ministerial), un comitè d’associació
amb subcomitès tècnics (nivell d’alt funcionari sènior) i un comitè parlamentari.
Els darrers acords també inclouen una plataforma dedicada a la societat civil.

Conclusions
Els acords d’associació suposen essencialment:
•

Flexibilitat i adaptabilitat.

•

Són acords comprensius per naturalesa.

•

Estableixen una estructura institucional a llarg termini.

•

Tenen un significat polític.
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•

Poden suposar una integració sense adhesió, però els drets de procediment i institucionals dels països associats són limitats en el sentit que no
poden suposar drets de representació ni de presa de decisions dins de
les institucions de la UE.

Font: Parlament Europeu. The meaning of “Association” under EU law. A study on the law and
practice of EU Association agreements. Policy Department for Citizens’Rights and Constitutional Affairs. Directorate General for Internal Policies of the Union. Febrer de 2019

El mercat interior o mercat únic comprèn la unió duanera i les “grans
llibertats de circulació”: persones, béns, serveis i capitals han de poder
circular tant a l’interior de la UE com a dins d’Andorra.

4.3.2. Les quatre llibertats
• La lliure circulació de mercaderies es basa en la prohibició dels
drets de duana i de les restriccions als intercanvis. Qualsevol producte provinent d’un estat membre ha de poder ser lliurament
comercialitzat dins de tota la UE. Aquesta llibertat reposa sobre dos
principis: harmonització tècnica (de regles i normes) i reconeixement mutu (en el cas de sectors no harmonitzats).
• La lliure circulació de persones es fonamenta en la lliure circulació
i el dret d’estada per a tots els ciutadans europeus. S’aboleix qualsevol
discriminació fonamentada sobre la nacionalitat entre els treballadors dels estats membres, mentre que poden mantenir-se algunes
restriccions relacionades amb l’ordre, la seguretat i la salut públics.
• La lliure circulació de serveis garanteix la lliure prestació transfronterera de serveis i la llibertat d’establiment. Els serveis són
definits com a prestacions contra remuneració i comprenen un
ampli panorama d’activitats, de caràcter industrial, comercial, artesanal i professions liberals).
• La lliure circulació de capitals prohibeix les restriccions als moviments de capitals (inversions directes i immobiliàries, inversions en
accions i obligacions, préstecs, etc.) i als pagaments (per a l’adquisició d’un bé o d’un servei).
El quadre 10 detalla el concepte de mercat interior europeu.
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Quadre 10
La noció de “mercat interior”
És a partir de 1985 que la noció de ”mercat comú”, utilitzada en el Tractat de

la Comunitat Europea, evoluciona gradualment cap al de ”mercat interior”.
L’expressió “mercat interior” serà formalment introduïda en el Tractat de la
Comunitat Europea per l’Acta única de 1986. En termes polítics i econòmics, el mercat interior es defineix 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 està
assegurada. L’harmonització de les legislacions nacionals combinada amb
l’aplicació del principi del reconeixement mutu són els instruments més importants amb vista a la realització dels objectius del mercat interior. En el si
de la Unió, la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia/Tribunal de primera instància exerceixen un control particularment estricte sobre el respecte
d’aquests principis.
Les quatre llibertats formen també part de la noció de “mercat interior”, com
ja era el cas del “mercat comú”, el nucli dur. Per al seu bon funcionament, ha
estat necessari incloure en el seu cabal certes “polítiques horitzontals” que
stricto sensu no pertanyen al cabal sobre la “lliure circulació”, però que es consideren indispensables per a la seva aplicació. Es tracta dels àmbits següents:
política social, protecció dels consumidors, medi ambient, estadístiques i dret
de societats. En el cas que Andorra s’integrés en el mercat interior, hauria de
tenir en compte consegüentment el cabal de les polítiques horitzontals, lligat
a les quatre llibertats. Juntament amb les polítiques horitzontals, també és
convenient introduir polítiques d’acompanyament (flanking policies) en d’altres àmbits com els següents: recerca i desenvolupament tecnològic, serveis
d’informació, educació, medi ambient, formació, joventut, política social, consumidors, petites i mitjanes empreses, turisme, audiovisual i protecció civil.
Font: Govern d’Andorra, Ministeri d’Afers Exteriors. Andorra-Unió Europea. Cap al mercat interior. Andorra la Vella, 2009

La negociació d’un acord d’associació entre Andorra i la UE no és fruit
de la improvisació, sinó que resulta de la voluntat política expressada pel
Principat des del 1999 d’adoptar les reformes necessàries per orientar el
país cap a una obertura, diversificació i integració econòmica més grans
amb l’entorn.
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Ja el 2014, el Consell de la UE, en una decisió del 22 de desembre,
autoritzava la Comissió a negociar en nom dels estats membres les disposicions d’un o diversos acords d’associació amb el Principat d’Andorra, el
Principat de Mònaco i la República de San Marino que fossin competència
dels estats membres. I l’any 2015, vint-i-cinc anys després de la signatura
de l’Acord duaner, van començar les negociacions. (1)2
A Andorra, l’any 2015 hi havia la sensació de viure un moment cabdal de la història, encaminada cap a un rumb certament desconegut. El
desafiament que suposava el fet de ser un país obert al món i que hagués
experimentat importants canvis en els darrers anys requeria responsabilitats que estiguessin a l’altura dels esdeveniments. Qualsevol canvi d’estatus
comportava noves necessitats de diàleg i de concertació entre el govern i
els agents i actors econòmics i socials. Es pensava que aquesta concertació no es podia obtenir sense estudis aprofundits sobre l’impacte del
cabal comunitari i de les repercussions econòmiques i socials que l’accés
al mercat interior europeu podria provocar en el Principat. També molts

2. El 2015, l’aleshores ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, defensava en aquests termes la bondat
d’un acord d’associació d’Andorra amb la UE: “Avui, en un món on per poder competir has de fer-ho en un
marc comú de regles del joc (level playing field), el valor de l’homologació per part dels altres, o el segell
d’homologació que doni per vàlid el nivell d’adaptació, és un requisit gairebé indispensable. De què serveix
fer l’esforç d’adaptar-se si després no es té la certesa que el món ho interpretarà com a equivalent? Quin
interès té el món a dedicar-se a valorar si els avenços propis d’Andorra son mereixedors d’homologació?
“En un món globalitzat, on les decisions d’inversió es prenen de forma cada vegada més ràpida, i on existeixen multitud d’alternatives on invertir, qui no preferirà tenir la certesa d’un segell de validació del marc
normatiu?”
“La reflexió al voltant de com garantir la consecució d’aquest segell resulta, al meu parer, un element clau
en la primacia de l’opció de més integració respecte a l’opció de la via autònoma o autòctona.
En aquest mateix sentit, i vinculant de forma estreta la necessitat d’un procés d’obertura i de diversificació de
l’economia andorrana amb la d’una aproximació a la UE basada en la idea d’una integració més gran, s’expressen diferents autors, com Michel Camdessus, ex-director general de l’FMI, amb l’estudi Andorra: de les
excepcions a l’exemplaritat, del 2005; Michel Emerson, investigador del CEPS amb l’estudi Andorra and the
European Union, del 2007; Jacques Attali, amb l’obra 23 propositions pour changer la Principauté d’Andorra,
del 2009, o finalment els professors Berthélemy, Maresceau i Llimona amb l’estudi del 2009 Andorra-Unió
Europea: cap al mercat interior, en què aposten per la convergència cap a una integració més gran.
“En tots aquests treballs es constata l’esgotament del model econòmic tradicional davant dels canvis en
curs. I se’n deriva la necessitat d’un procés de reforma que condueixi a una diversificació més gran de
l’economia andorrana, via l’obertura econòmica, que acabi portant a un estadi de més integració amb la
UE, basat en la idea de l’accés al mercat interior europeu tenint en compte les particularitats de l’economia
andorrana”. (2)
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grups polítics reclamaven un pacte d’estat, amb el full en blanc i amb totes
les forces representades al Consell General en igualtat de condicions, sota
unes mateixes regles de joc, amb tota la informació damunt la taula i amb
respecte per la diversitat de punts de vista, amb l’objectiu d’arribar a un
acord comú i compartit per tots. Pensaven que el que calia era centrar el
debat en temes concrets i establir quins eren els interessos d’Andorra en
cadascun dels punts que calia negociar amb la UE. (3)
Al cap de dos anys de negociacions entre Andorra i la UE sobre un
acord d’associació (mitjan 2017) i amb l’ànim de convèncer els agents econòmics i socials de les bondats del text, el govern els traslladava tot un
conjunt d’oportunitats que albirava com a conseqüència de l’accés andorrà al mercat interior de la UE. (Vegeu l’annex 3.)

4.3.3. Estructura de la negociació de l’acord d’associació
L’acord d’associació ha de permetre d’establir un espai de prosperitat i
de bon veïnatge agafant com a base els valors de la UE. En el curs de les negociacions es té en compte la Declaració 3 en l’article 8 del Tractat de la UE,
segons la qual la UE tindrà en compte la situació particular dels estats de petita dimensió territorial que hi mantenen una relació específica de proximitat.
És en aquest context que les negociacions s’inicien oficialment el 18 de
març del 2015, estructurades en dos blocs.
D’una banda, es negocia de manera plurilateral –els tres països i la UE
conjuntament– el text relatiu al marc institucional de l’acord. El text estableix les institucions que regularan l’acord i la seva operativa, preveu els
òrgans i els mecanismes relatius a la represa de la normativa europea, a la
interpretació de les disposicions de l’acord, a la supervisió de l’aplicació i
a la resolució de conflictes.
D’altra banda, es negocia el que serà el contingut material. Aquesta negociació es duu a terme plurilateralment quan es tracta de les disposicions
que seran comunes als tres estats i de manera bilateral quan es tracta dels
protocols corresponents a cadascun dels tres estats que incorporaran les
seves especificitats.
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El contingut material de l’acord deriva en:
• Les quatre llibertats de circulació (mercaderies, serveis, capitals i
persones).
• Les polítiques horitzontals; és a dir, les polítiques vinculades a les
quatre llibertats de circulació, com ara competència, ajudes d’estat,
compres públiques, protecció del consumidor, medi ambient, etc.
• Les polítiques d’acompanyament; és a dir, les polítiques no vinculades directament a les quatre llibertats de circulació, com per
exemple cultura, protecció civil, turisme, etc.
Com a element derivat d’aquest segon bloc, es negocia també quina
part de la normativa de la UE ja existent, l’anomenat cabal comunitari
(acquis comunautaire), caldrà que Andorra adopti.

4.3.4. Situació de les negociacions a mitjan 2017
Les negociacions són complexes i molt tècniques. En relació amb el
marc institucional, és a dir, el text que regirà el funcionament de l’acord,
el treball avança de manera positiva i constructiva amb Mònaco i San
Marino. Alhora, la UE ha fet gestos importants que han permès avançar
cap a un marc institucional més participatiu i equilibrat.
Pel que fa al bloc sectorial –el contingut material de l’acord, i més concretament les quatre llibertats de circulació–, l’ordre de negociació que
s’ha establert és el següent: mercaderies, serveis, capitals i persones. Per a
cadascuna d’aquestes llibertats es negocien conjuntament amb Mònaco i
San Marino les disposicions generals comunes i, de manera bilateral, les
disposicions particulars.
Quant a la lliure circulació de mercaderies, s’està negociant la represa
del contingut de l’Acord comercial de 1990, que hauria de permetre mantenir el règim particular del capítol 24 del sistema harmonitzat (és a dir,
del tabac) i alhora de fer un pas endavant en els altres capítols actualment
exclosos del règim d’unió duanera, per tal de satisfer el neguit expressat
per part del teixit empresarial que veu en l’obtenció d’un grau més gran
d’obertura l’oportunitat de comerciar més enllà de les fronteres andorranes.
A més, s’hi afegeix la negociació de la represa del cabal de la UE.
Adoptar per a Andorra la normativa tècnica de la UE en matèria de mercaderies ha d’atorgar als productes andorrans un label europeu que els
permeti circular sense traves i en igualtat de condicions a la resta de
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productes de la UE. Aquesta homologació tècnica és essencial perquè
l’obertura i la diversificació econòmica, en aquest cas de les mercaderies,
siguin una realitat.
De forma general, la necessitat d’adaptació o d’homologació en tots
els sectors d’activitat econòmica esdevé cada dia més urgent i necessària.
Fins a l’actualitat, Andorra ja ha adoptat, o bé motu proprio i per raó de la
pròpia activitat econòmica, o bé en desplegament dels acords vigents (per
exemple, l’Acord monetari), part del cabal comunitari de la UE en àmbits
com la seguretat alimentària i veterinària o els serveis financers.
En matèria de llibertat de circulació de serveis, la negociació es troba
en una fase preliminar. Fins ara s’han dut a terme algunes presentacions
de normativa tècnica per part dels experts de la Comissió Europea en matèries com ara la protecció del consumidor, telecomunicacions, transports
i serveis financers, entre d’altres.
El govern insisteix a dir que aquesta participació en el mercat interior
de la UE no s’ha d’entendre com una pèrdua de sobirania. Al contrari, mitjançant acords multilaterals els estats poden fer front a reptes
globals i es comprometen a canvi de poder beneficiar-se d’una sèrie
d’oportunitats.
Amb data 20 de juliol de 2017, els presidents de les tres organitzacions
empresarials andorranes, Confederació Empresarial Andorrana, CEA (Xavier Altimir Planes), Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, CCIS (Marc
Pantebre Palmitjavila) i Empresa Familiar Andorrana, EFA (Francesc
Mora Sagués), varen enviar una carta al cap de Govern andorrà, Antoni
Martí, sobre la marxa de les negociacions de l’Acord d’associació. En aquella carta, exposaven que “cal treballar conjuntament en aquest important
procés que viu el nostre país; és un bon moment per a prendre un rumb
més intens en els nostres intercanvis i la nostra aportació, juntament amb
la de la resta dels actors de la societat; cal que la nostra aportació sigui
constructiva i permeti contribuir al consens general i i a la millor anàlisi i
divulgació dels principis d’aquesta negociació envers els sectors que tenim
la responsabilitat de representar; estem a l’espera de poder seguir mantenint un diàleg fluid entre el sector privat i el Govern”.
Les inquietuds i demandes de les tres organitzacions empresarials
esmentades, segons varen ser expressades a la carta enviada al cap de Govern andorrà, es poden veure esquemàticament recollides en l’annex 4.
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4.3.5. Situació de les negociacions el 2018
Les conclusions de la reunió del Consell de l’11 de desembre de 2018
sobre un mercat interior homogeni ampliat i les relacions de la UE amb
països occidentals no membres refermen la voluntat de la UE d’assolir un
acord d’associació amb Andorra. El Consell de la UE considera que les
negociacions “han entrat en una fase decisiva” i es congratula de l’entesa
a què ha arribat amb Andorra sobre el tabac.
La situació de les negociacions a final del 2018 es contemplava segons
es descriu en els annexos 5 i 6.
Com ja s’ha posat en relleu anteriorment, l’acord d’associació està
concebut amb la intenció de proporcionar eines als agents econòmics andorrans perquè puguin progressar i créixer en un nou entorn empresarial,
un nou level playing field: el mercat interior europeu.
La filosofia subjacent és que els darrers governs andorrans han arribat
a la conclusió que el model econòmic tradicional està esgotat i que cal
obrir l’economia a l’exterior si no es vol parar de créixer. El nou model econòmic es caracteritza per l’obertura econòmica a la inversió estrangera, la
reforma fiscal interior, la transparència i l’homologació fiscals envers l’exterior i la signatura d’un acord d’associació amb la UE per tenir accés al
mercat interior europeu. L’objectiu final és la diversificació de l’economia,
que suposa l’arribada de noves activitats econòmiques, i la diversificació
i innovació dins de les activitats econòmiques tradicionals (comerç, turisme, banca i agricultura).

Quadre 11
Recomanació del Parlament Europeu
El 13 de març de 2019 es va aprovar una Recomanació del Parlament Europeu
sobre l’Acord d’Associació entre la UE i Andorra, Mònaco i San Marino. El
ponent va ser l’eurodiputat espanyol socialista Juan Fernando López Aguilar.
Es va aprovar amb una àmplia majoria: 540 vots a favor, 73 en contra i 34
abstencions.
Es tracta d’una Recomanació molt favorable a les pretensions d’Andorra de
concloure un Acord d’associació amb la UE. És la primera vegada que la UE
reconeix que cal donar oportunitats als països de petita dimensió territorial.
Recomana concretament que les negociacions es puguin concloure al més
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aviat possible i, en qualsevol cas, en els pròxims dos anys. També recomana
que s’adopti una declaració política conjunta amb Andorra, Mònaco i San Marino a fi d’avaluar i preservar els avenços aconseguits i el nou Servei Europeu
d’Acció Exterior (SEAE) pugui fer balanç d’aquesta entesa comuna i basar-s’hi
per seguir avençant en les negociacions.
La recomanació completa es pot llegir en l’annex 7.

Les possibles repercussions de l’acord d’associació entre Andorra i la UE
poden ser analitzades en forma d’una matriu DAFO, que podeu veure de
manera més ampliada en l’annex 8.

4.3.6. Anàlisi DAFO sobre l’acord d’Andorra amb la UE

Quadre 12
Exemple d’anàlisi DAFO
DEBILITATS

FORTALESES

1. Dimensió

1. Obertura econòmica d’Andorra

2. Burocràcia (estructura
administrativa rígida)

2. Fiscalitat

3. Resistència al canvi

4. Flexibilitat

4. Internacionalització
5. Enclavament geogràfic
6. Dèficit de mà d’obra qualificada
en el mercat interior

3. Accés/proximitat administrativa
5. Qualitat de vida
6. Seguretat ciutadana
7. Tradició democràtica
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AMENACES

OPORTUNITATS

1. Pèrdua de les especificitats

1. Amplitud del 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 de l’activitat
econòmica
3. Facilitat per als nacionals andorrans d’accedir al mercat laboral
europeu
4. Durada i estabilitat del nou acord
amb la UE
5. Millora de la seguretat jurídica
6. Participació en programes de la UE
7. Estímul a la internacionalització

Font: Pou, Víctor. Les noves negociacions entre Andorra i la Unió Europea. Cap a un acord d’associació
sobre la participació al mercat interior europeu i la revisió de l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi. Andorra la Vella: Crèdit Andorrà, 2014

4.3.7. Situació l’estiu de 2019
Fins a mitjan 2019, les negociacions havien avançat en els aspectes
comuns de l’acord, com les disposicions generals, i en mercaderies.3 Es
considerava des del govern que els principals èxits assolits pels negociadors andorrans eren:
• Actualització de l’acord comercial de 1990, tot preservant-ne l’essència (tabac i franquícies) i alhora facilitant la circulació a la resta
de productes agraris i alimentaris. En matèria d’agricultura i ramaderia es destacaven tres aspectes: 1) L’oportunitat per a tots els

3. El març del 2019, en els darrers dies del govern d’Antoni Martí, la resposta oficial sobre quan es tancaria
l’acord era la següent: “Som davant d’un acord més important que urgent. No tenim pressa. Se signarà un
acord que garanteixi els interessos d’Andorra, el manteniment de la seva economia i la protecció dels seus
ciutadans”. I quan es preguntava què s’havia assolit fins a mitjan 2019, la resposta oficial era que “les parts
negocien d’acord amb el principi que “res no està definitivament tancat fins que no hi hagi un acord sobre tot”.
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productes agrícoles i alimentaris de circular lliurement per la UE i
d’ampliar les facilitats per a l’exportació. 2) Un període de 30 anys
perquè el sector del tabac pugui afrontar els canvis que puguin venir. 3) L’aposta per la qualitat reforçant la protecció dels productes
agrícoles o alimentaris, tant nacionals com europeus.
• Un sistema únic i privilegiat de franquícies per a viatgers.
• Sobre el procés de presa de decisions, es destaquen dos aspectes: un
acord mixt de gestió de l’acord de caràcter paritari entre Andorra i
la UE en el qual les decisions es prenen de comú acord (a diferència
del comitè mixt de l’Acord monetari) i una represa del cabal del
mercat interior de la UE progressiva i adaptada a les necessitats i
particularitats d’Andorra.
Després de les eleccions legislatives andorranes del 7 d’abril de 2019,
s’ha constituït un govern de coalició entre tres grups polítics (Demòcrates
per Andorra, Liberals d’Andorra i Ciutadans Compromesos), amb Xavier
Espot (DA) com a cap de Govern.4

4. A Andorra no existia un precedent de governs de coalició. Anteriorment s’havien constituït governs en minoria
–amb una majoria simple a Casa de la Vall– que forjaven acords puntuals o pactes de legislatura, amb tot el que
això suposava per al país. El que a d’altres països amb llarga tradició democràtica és una pràctica habitual, en
el cas d’Andorra havia sigut una excepció. L’acord assolit entre les tres forces polítiques citades es vehiculava
a través de temes clau, entre els quals figurava l’impuls d’un pacte d’estat per a l’Acord d’associació amb la
implicació de totes les forces polítiques i els grans agents socioeconòmics. (4)
El nou govern andorrà sorgit de les eleccions del 7 d’abril va celebrar el 29 de maig el primer consell de ministres, en el qual Europa i les negociacions per tancar un Acord d’associació varen centrar bona part de la reunió.
A la roda de premsa posterior, el ministre portaveu, Èric Jover, va afirmar que un possible acord marc amb la UE
abans de les vacances d’estiu quedava “aparcat”, però que hi havia una “voluntat explícita” del nou executiu per
reprendre el camí traçat els darrers quatre anys de negociació amb la UE, perquè es tractava d’una oportunitat
per a Andorra, encara que va aclarir que el Govern vetllaria per mantenir les especificitats del país. En relació
amb un possible acord marc amb la UE, Jover va dir que “no hi ha document ni hem tingut accés al seu contingut
perquè aquest document no hi és”. Landry Riba va sostenir que, arran de les darreres sessions de negociació,
“s’ha evidenciat que a dia d’avui ningú està en condicions de rubricar un acord marc d’associació”, raó per la
qual va descartar que hi hagués “cap termini, pressió o obligació” per formalitzar un document d’aquesta mena.
El que hi havia del cert és que en la recomanació del Parlament Europeu de 13 de març de 2019, en l’apartat
1.m) s’apuntava “que les dues parts (Andorra i la UE) concloguin, abans que finalitzi el seu actual mandat, una
declaració política conjunta amb Andorra, Mònaco i San Marino, sobre el marc de l’acord d’associació” amb
la finalitat d’avaluar i preservar els avenços aconseguits fins aleshores en les negociacions, de manera que la
nova Comissió i el nou Servei Europeu d’Acció Exterior puguin fer balanç d’aquest sentiment comú i basar-s’hi
en ella a l’hora de seguir avençant en les negociacions”.
Continua a la pàgina següent.
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En el seu discurs d’investidura Xavier Espot va destacar la importància
cabdal de l’acord d’associació per al futur del Principat, i el va considerar
la clau de volta del nou model de desenvolupament econòmic i social andorrà. (Vegeu l’annex 9.)
Aquest nou model es caracteritza per l’obertura econòmica, una fiscalitat competitiva i projecció internacional. (Vegeu l’annex 10.)
El nou model es construeix sobre la base d’unes realitats empresarials existents que treballen en un entorn que, d’una banda, convida a la
renovació i actualització, i de l’altra s’obre a una més gran diversificació
econòmica a través d’un procés de liberalització de la inversió estrangera
i la perspectiva de l’accés al mercat interior europeu. (Vegeu l’annex 11.)
En l’annex 12 es mostren les principals característiques de l’entorn
europeu actual i el marc global que presideixen la tercera fase de l’acostament del Principat a la UE.

Ve de la pàgina anterior.
Jover va dir que, per garantir l’avançament de les negociacions, el consell de ministres havia aprovat la composició d’una delegació negociadora “permanent” que reprendria el treball dut a terme, i que estaria formada per
la nova figura del secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, un representant del copríncep francès i un
de l’episcopal, l’ambaixadora d’Andorra davant la UE, Esther Rabassa, i un tècnic de la secretaria d’Estat. La
resta de la delegació es completaria amb altres membres de l’ambaixada, càrrecs i assessors governamentals
en funció de la temàtica de la negociació: lliure circulació de persones, serveis i mercaderies, entre d’altres.
També va declarar el ministre portaveu que la propera reunió negociadora tindria lloc a primers de juny i que
se centraria en l’evolució del marc institucional, un tema amb el qual es compartien similituds amb els altres
petits estats que també estan negociant amb la UE, és a dir, Mònaco i San Marino. Sobre la darrera sessió
negociadora, abans de l’estiu, el portaveu va dir que seria a primers de juliol.
El ministre portaveu no va voler parlar de terminis per tancar definitivament l’acord d’associació amb la UE, car
es tractava d’un acord “més important que urgent”. També va destacar les importants fites aconseguides al
llarg dels darrers quatre anys de negociacions, especialment el període transitori de trenta anys per al sector del
tabac i les franquícies. Va acabar recordant que l’acord no estava tancat i que hi podrien haver modificacions.
El 6 de juny el líder socialista andorrà, Jaume Bartumeu, va replicar al ministre portaveu en un article publicat
a la premsa andorrana sota el títol El país no serà viable sense Europa. No compartia l’“aparcament”de l’acord
marc amb la UE i tampoc que l’acord fos “més important que urgent”. Deia textualment que “l’acord d’associació amb la UE és molt important, però també molt urgent per al futur de l’economia i la societat, per al país
en definitiva”. I seguia afirmant: “Fem un acord però només si ens va bé i no ens obliga a gran cosa; redreçar
l’economia sense establir un fort i ferm acord d’associació amb la UE no és un projecte coherent, ni viable; es
pot voler reforçar la negociació de l’acord d’associació, reorientar-la o aturar-la, però el que no es pot fer és
deixar-la de banda i pensar que així, tornant als vells temps liberals de canviar un discurs cada vegada que es
canvia d’interlocutor, no passa res; passa i passarà; i si es vol fer l’andorrà, el que passarà no serà gens bo per
a les properes generacions; Europa pot ser la solució a bona part dels problemes d’Andorra”. (5)
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Segons la nova estructura del gabinet, els afers europeus depenen directament del cap de Govern, assistit per una nova secretaria d’Estat sobre
Afers Europeus, de la qual és responsable Landry Riba. Les dues tasques
essencials d’aquesta nova secretaria d’Estat són:
• Fer pedagogia arreu del Principat sobre la UE i les característiques
del nou estatus de país associat que es vol assolir.
• Assegurar que la UE fa seu el relat andorrà que l’associació s’ha
de basar sobre el reconeixement de la necessitat de respectar les
especificitats andorranes com a estat de petita dimensió territorial.
A mitjan juny de 2019, el secretari d’Afers Europeus va començar
una ronda de contactes amb periodistes i representants d’empreses de
diferents sectors d’activitat amb la voluntat d’apropar l’objectiu i el desenvolupament de les negociacions amb la UE. (6)5
Davant dels mitjans Riba va explicar que l’acord d’associació s’estructura en tres grans blocs, i en va avançar el grau de desenvolupament:
• El primer bloc és l’acord marc, que serien les regles del joc generals que
estableixen, d’una banda, la UE i, de l’altra, els tres països AMS (Andorra, Mònaco i San Marino). Aquest acord marc està “gairebé enllestit”,
però no pas tancat. Brussel·les pretenia rubricar-lo al juny, però com
que no està a punt el Principat ja no ha hagut de sol·licitar cap moratòria. En aquest primer bloc s’inclouen temes generals sobre les quatre
llibertats per negociar o les normes comunes entre els tres països AMC.
• En el segon bloc s’inclouen els protocols específics de cada país
AMS; és el bloc de les especificitats de cada país. Andorra, Mònaco
i San Marino ja han apuntat quines són les matisacions que volen

5. Riba va declarar que la finalitat última de l’acord consistia a facilitar la diversificació econòmica del país i
que no estarà a punt abans de dos anys. Va explicar que hi havia qüestions que generaven “fricció” amb la UE,
que hi havia “temes difícils” i “punts que la delegació negociadora andorrana hauria de lluitar molt fortament”.
Els principals punts de fricció que preveu el govern amb Brussel·les tenen relació amb la lliure circulació de
persones i col·lateralment algunes qüestions relatives a l’establiment de serveis, més la defensa del manteniment del monopoli d’Andorra Telecom i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). Per a Riba encara és aviat per
avaluar l’impacte econòmic que pugui arribar a tenir l’acord, però en principi hauria de ser molt superior per a
l’administració que per als operadors, és a dir, per als agents socioeconòmics del país.
Landry Riba va admetre també que la negociació no s’acabarà abans de dos anys, tenint en compte que el
2019 hi ha hagut un alentiment dels contactes pels canvis en el govern i en les administracions comunitàries,
i que no hi ha la possibilitat que el referèndum per avalar el nou encaix amb Europa es pugui celebrar abans
no acabi la nova legislatura just encetada, suposant, és clar, que esgoti els quatre anys previstos. El calendari,
segons Riba, és del tot flexible i pot experimentar múltiples variacions en virtut de molts factors. (7)
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introduir per a cada llibertat en relació amb les regles genèriques
contingudes en el primer bloc. En el cas d’Andorra, només s’han discutit (i tancat, en principi) les relatives a les mercaderies. Les altres
s’estan posant actualment sobre la taula. Segons Riba,”l’anàlisi del
cabal comunitari i la comparativa amb el que Andorra ja té regulat,
per veure la distància que separa l’una part negociadora de l’altra, és
el que més feina dona en termes de temps ocupat”.
• El tercer bloc incorpora els annexos. Tota la normativa que ha produït o produeix la UE –l’anomenat cabal comunitari– es divideix en
25 grans àrees, que són 25 annexos, i es van ampliant a mesura que
es produeixen nous instruments jurídics; actualment estan en fase
d’anàlisi. Tècnics de diversos departaments del govern analitzen la
regulació nacional i la comparen amb l’europea per saber quina distància hi ha entre l’una i l’altra. Cada estat negociador pot sol·licitar
matisacions, períodes transitoris, derogacions temporals o adaptacions en relació amb les normes comunitàries. “Aquesta feina és la
que encara pot trigar dos anys” i, per tant, fa que l’acord en cap cas
no es pugui tancar en menys temps. Només dos dels 25 annexos
inclouen el 50 per cent del cabal comunitari produït per la UE. Són
aspectes relatius, d’una banda, a la salut animal o vegetal i la seguretat alimentària, i al món de la indústria, de l’altra. “El treball sobre
els annexos es fa de manera paral·lela a la negociació de les regles
de joc específiques que queden consolidades en els protocols relacionats amb cadascuna de les quatre llibertats”. “De moment, només
hi ha tancada la negociació sobre mercaderies, mentre que sobre la
resta hi ha un intercanvi inicial d’opinions i objectius”.
“Una vegada es conclogui la negociació i Andorra, si s’escau, validi
l’acord, una de les qüestions que possibilitarà serà l’accés a programes d’ajut financer europeu”.
D’altra banda, “hi haurà també un règim de solució de conflictes. Es
crearà un comitè mixt Andorra-UE que serà degudament regulat de manera convinguda per les dues parts i que, en cas de no arribar a una solució
consensuada, es podrà acudir al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE)”.
Després de la pausa estiuenca de 2019 es reprendran les negociacions
amb la UE, que ja disposarà d’una nova Comissió i de nous responsables
al Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE). La recta final podria durar dos
anys com a mínim i un objectiu central del govern és aconseguir que el
contingut del nou acord sigui ben rebut per la societat andorrana.
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4.3.8 Posició de les organitzacions empresarials andorranes
Les principals organitzacions empresarials andorranes –la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis d’Andorra i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA)– pretenen influir
més directament que fins ara sobre les negociacions del govern andorrà
amb la UE en matèria de l’acord d’associació. En aquest sentit, estan preparant estudis i informes sobre posicions comunes en diversos àmbits que
es proposen fer públics a partir de la tardor de 2019.
Consideren que la societat civil andorrana ha de fer els seus propis
deures, definir argumentacions i objectius que es vulguin aconseguir i
traslladar-los als negociadors –el govern–. Ja no es tracta solament d’assistir passivament a les explicacions sobre la marxa de les negociacions,
sinó d’intervenir-hi de manera proactiva. Valoren l’activitat pedagògica del
govern, però consideren que cal trencar una vella dinàmica de passivitat.
Coincideixen amb l’executiu que l’economia andorrana té sectors tradicionals madurs i que es necessita una diversificació més gran, i que l’acord
d’associació pot ser una eina eficaç per aconseguir-ho. També coincideixen
sobre la necessitat que l’acord sigui ben rebut per la societat andorrana; consideren que si totes les parts implicades no fan els deures que els pertoca, el
referèndum final sobre l’acord d’associació podria tenir un resultat incert.
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Resum i conclusions

1. El procés d’acostament d’Andorra cap a la Unió Europea ja fa
trenta anys que dura. Té un caràcter gradual i progressiu i es pot qualificar d’asimptòtic, en el sentit que el Principat s’acosta cada vegada més a
la UE sense pretendre entrar-hi com a estat membre.
El procés es va encetar a començament de la dècada dels anys noranta
del segle passat, a través de l’Acord comercial d’unió duanera (1990). Actualment, Andorra està negociant un nou acord d’associació. Les converses
van començar el març de 2015 i es preveu que puguin durar, com a mínim,
dos anys més. Si acaben bé, l’associació suposarà un estatus històric de
màxima aproximació andorrana a la UE.
2. Dins d’aquest procés d’acostament gradual i progressiu del
Principat cap a la UE, s’hi poden observar tres fases. La primera ha
tingut un caràcter duaner i comercial, centrat al voltant de l’acord signat
l’any 1990. L’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees (actualment,
la UE) el 1986 va fer de catalitzador del replantejament de les relacions
del Principat amb Europa, ja que Andorra es va veure per primera vegada
totalment encerclada per territori comunitari europeu. L’acord de 1990 va
ser la primera plataforma de sortida d’Andorra cap a Europa.
La segona fase buscava un nou encaix entre Andorra i la UE negociant
sobre nous àmbits que anessin més enllà de les duanes i les qüestions
comercials; es va concretar en l’Acord de cooperació, signat el 2004. Igualment, pertanyen a aquesta segona fase l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi
–va afectar només no-residents, persones físiques i interessos–, també
signat el 2004; un conjunt d’arranjaments complementaris sobre temes
diversos com ara facilitats per als andorrans en el pas de fronteres o la
possibilitat d’encunyar euros andorrans, i l’Acord monetari, signat el 2011.
La tercera fase, en curs, ja ha significat el nou Acord sobre fiscalitat de
l’estalvi, signat el 2016 i que actualitza el de 2004, a través del qual Andorra ha introduït un sistema d’intercanvi automàtic d’informació fiscal que
ha suposat el final del secret bancari. La tercera fase d’acostament com-
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porta, a més, aconseguir un acord d’associació; Andorra l’està negociant
conjuntament amb Mònaco i San Marino (grup de països AMS).
3. Els operadors andorrans consideren molt beneficiós l’Acord
d’unió duanera de 1990. No és així en el cas de l’Acord de cooperació
(2004), que Andorra no ha implementat de manera proactiva. Pel que
fa a l’Acord de fiscalitat, mentre que el text del 2004 va tenir una repercussió minsa, el del 2016 suposa l’homologació d’Andorra amb el sistema més
avançat en matèria d’intercanvi automàtic d’informació fiscal.
4. La darrera sessió negociadora de l’acord d’associació abans de
la pausa estiuenca va tenir lloc els dies 2 i 3 de juliol de 2019. La setmana del 7 d’octubre de 2019 es van reprendre les negociacions amb
la nova delegació europea, constituïda després dels canvis d’estructura a
la Comissió Europea i al Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE), arran
de les eleccions al Parlament Europeu del maig de 2019. També Andorra
ha introduït canvis en els seus equips negociadors després de les eleccions
generals del 7 d’abril de 2019 i s’ha creat una secretaria d’Estat d’Afers
Europeus, que depèn directament del cap de govern.
5. Les sessions negociadores sobre l’acord d’associació han significat, fins ara, arribar a una entesa en l’arquitectura general de
l’acord, el marc institucional i el capítol corresponent a la llibertat
de circulació de mercaderies (trenta anys de període transitori per
al tabac i manteniment del règim de franquícies). Queda, per tant,
molt per negociar, amb temes sensibles com la llibertat de circulació de
persones, serveis i capitals, així com les polítiques d’acompanyament i els
annexos sobre la incorporació del cabal comunitari a la normativa interna
andorrana, a més de les possibles negociacions en paral·lel, per exemple,
en matèria d’infraestructures. Les converses estan presidides pel principi
que res no està tancat fins que tot s’ha tancat.
6. L’acord d’associació està constituït per tres grans blocs: regles
del joc generals, protocols específics de cada país del grup AMS i
annexos. Les regles del joc generals suposen un acord marc dins del qual
figuren temes sobre les quatre llibertats que cal negociar i les normes
comunes per als tres països; els protocols específics de cada país contenen particularitats pròpies, i els annexos inclouen la normativa que ha
generat la UE sobre el que s’està negociant, dividida en 25 grans àrees,
que suposen 25 annexos. També es preveu que l’acord possibiliti l’accés
a programes d’ajut financer europeu i que contingui un règim de solució
de conflictes.
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7. L’acord d’associació pretén ser essencialment un instrument
econòmic al servei del Principat. La seva utilitat dependrà finalment del
grau més o menys eficaç d’aplicació d’aquest instrument, tant per part del
sector públic com del privat. Té com a finalitat última facilitar la diversificació econòmica del país mitjançant la participació en el mercat interior
de la UE, el més gran del món.
Com ja hem apuntat, l’Acord d’unió duanera de 1990 s’ha utilitzat de
manera convenient per als interessos d’Andorra i els seus resultats es consideren molt bons per als actors econòmics del país. No és el cas, en canvi,
de l’Acord de cooperació de 2004, que va néixer sense protocol financer i
que només ha pogut donar fruits en aspectes territorials puntuals.
8. L’objectiu de l’acord d’associació és que Andorra pugui participar d’una manera progressiva i com més àmplia millor en el mercat
interior de la UE. És un esforç considerable que s’ha de fer de manera
assumible. Es tracta d’integrar el cabal comunitari en l’ordenament jurídic andorrà; el cas de Liechtenstein és un exemple d’èxit i suposa un
precedent esperançador per a Andorra.
9. Amb l’acord d’associació, el govern andorrà es proposa: 1) integrar els acords anteriors amb la UE; 2) mirar de sortir de la situació
de fragilitat que l’economia nacional travessa per la dependència de pocs
sectors; 3) que els ciutadans i els operadors estrangers que vulguin venir a
Andorra s’hi trobin seguretat jurídica i regles del joc comunes i conegudes,
en el context del mercat interior de la UE, i 4) propiciar la consolidació
d’un nou model econòmic i social.
10. Amb els preparatius actuals, el govern tracta de fer pedagogia
arreu del Principat sobre la UE i les característiques del nou estatus
de país associat que es vol assolir, amb vista a un resultat positiu en el referèndum sobre l’acord a què s’ha compromès. I, al mateix temps, garantir
que la UE faci seu el relat andorrà que l’associació s’ha de basar en el reconeixement de la necessitat de respectar les especificitats andorranes com a
estat de dimensió territorial petita (una especificitat és, per exemple, el manteniment del diferencial fiscal –la fiscalitat no entra en les negociacions–).
11. És probable que es produeixi un cert alentiment en la marxa de
les negociacions. D’una banda, tant el Servei Europeu d’Acció Exterior
(SEAE) com la Comissió Europea estan molt centrats en les negociacions del nou acord amb el Regne Unit post-Brexit. De l’altra, queden
per abordar temes complexos: circulació de persones, serveis i capitals;
aspectes socials, monopolis, participació d’Andorra en programes euro-
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peus, contribució de la UE al desenclavament del Principat o definició
per part de la UE d’un espai pirinenc comparable a l’espai alpí.
No obstant, aquest alentiment podria convenir tant als agents econòmics com al conjunt de la societat andorrana, ja que els permetria
aconseguir més temps amb vista a preparar l’accés del país al mercat
interior europeu.
12. El govern andorrà ha indicat que el model tradicional de desenvolupament econòmic del Principat dona mostres d’esgotament, que
es fan evidents per l’aparició d’una forta competència en l’àmbit turístic, la
relativització del diferencial de preus, la crisi global i dels sectors financer i
de la construcció, i la pressió internacional per eliminar les zones offshore.
En contrapartida proposa fer Andorra més atractiva per a la inversió
estrangera i diversificar-ne l’estructura econòmica, a més de renovar els
sectors econòmics tradicionals obrint noves perspectives econòmiques i
noves oportunitats a empresaris, professionals i estudiants. A través de
l’acord d’associació es vol que Andorra pugui seure en un espai de diàleg
sistemàtic amb la UE per tractar sobre un ventall ampli de cooperació,
que augmenti la seguretat jurídica de les transaccions, i que disposi d’un
level playing field (terreny comú de joc) on pugui competir en les mateixes
condicions amb la resta d’actors presents en el mercat interior europeu, el
més gran del món.
13. Des del 2009, els successius governs han anat adoptant un
programa de reformes internes per liberalitzar l’economia, diversificar-la i homologar-la internacionalment. S’han seguit dues estratègies
en paral·lel: 1) reformes internes (nou marc fiscal, transparència i homologació financeres, liberalització de les inversions estrangeres, obertura i
diversificació econòmiques), i 2) acostament a la UE a través de les negociacions de l’acord d’associació que han de conduir el Principat a un accés
al mercat interior europeu.
Les reformes adoptades des del 2009 han convergit en la necessitat
d’apropar el contingut de l’ordenament jurídic andorrà a l’ordenament
comunitari, a través d’un procés d’adaptació o d’homologació i d’una
participació superior en el mercat interior de la UE. En una dècada (20092019), el Principat ha passat de ser una economia sense impostos directes,
amb secret bancari i pràcticament tancada a la inversió estrangera, a
desplegar un nou model impositiu amb una tributació directa d’un tipus
màxim del 10 per cent, amb cooperació plena en matèria fiscal i a on la
inversió estrangera ja representa un 5,6 per cent del PIB. En una dècada,
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el Principat ha sigut capaç d’aixecar gradualment el secret bancari, de
posar en marxa un nou model fiscal, de firmar convenis de doble imposició i d’obrir l’economia a la inversió estrangera. L’assoliment de l’acord
d’associació seria la pedra final d’un edifici de reformes que, des del 2009,
haurien propiciat el llançament d’un nou model econòmic i social i un
canvi de paradigma en la història econòmica del Principat.
14. El govern, conscient de l’interès creixent per les conseqüències de l’acord d’associació, està duent a terme iniciatives per informar
amb més intensitat la ciutadania, les associacions empresarials i els
sectors socials econòmics en general sobre el contingut de l’acord
a partir de la tardor de 2019 i per rebre opinions i propostes de la
societat civil. La intenció no és vendre l’acord, sinó explicar-lo. No es
vol convèncer, sinó aconseguir que tothom pugui arribar a formar-se una
opinió fonamentada. Cal tenir en compte que el govern manté l’objectiu de
convocar un referèndum d’aprovació al final de les negociacions. Per això
la voluntat que tots els ciutadans disposin de la mateixa informació i que
sigui una bona informació.
La secretaria d’Estat d’Afers Europeus té la responsabilitat de dur a
terme la negociació del millor acord possible per a Andorra, però també la
responsabilitat que aquesta negociació esdevingui un projecte compartit
i col·lectiu.1
15. El govern també ha d’arribar a un pacte d’estat sobre l’acord
d’associació amb totes les forces polítiques. Així es podria abordar la
recta final de les negociacions de manera coordinada amb el sector privat
i amb les formacions polítiques.
16. La tercera fase del procés d’acostament d’Andorra cap a la
UE: a) culmina un camí evolutiu amb la UE de caràcter asimptòtic que no
preveu l’adhesió a la UE com a estat membre; b) se situa dins d’un procés
ampli de modernització del Principat caracteritzat per l’homologació internacional, l’obertura i la diversificació econòmiques, i la transparència
fiscal, tot mantenint els avantatges competitius d’Andorra, com ara una
fiscalitat moderada; c) l’èxit d’aquest procés necessita la complicitat dels

1. S’ha habilitat un nou espai web (www.andorra.ad) en què es pot trobar informació històrica sobre els acords
ja existents entre Andorra i la UE, bibliografia relacionada amb els models de relació amb la UE que s’analitzen, un apartat de preguntes freqüents (FAQS) i un formulari a través del qual tothom pot fer arribar qualsevol
dubte, pregunta, suggeriment o demanda a la secretaria d’Estat d’Afers Europeus.
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agents econòmics i de la societat en general, a més de la consciència sobre
les prioritats de la nova legislatura de la Comissió Europea (2019-2024),
centrades en el tancament del nou acord amb el Regne Unit post-Brexit, el
Pacte Verd i la nova realitat digital, entre d’altres.
17. L’acord d’associació pot transformar Andorra de manera
decisiva, modernitzant-ne les estructures, donant-li més estabilitat i connectant-la millor amb la globalització. Significaria la pedra que corona
l’edifici de la modernització assolida al llarg de la darrera dècada i de
l’adopció d’un nou model econòmic i social.
Per a la Unió Europea, aquest acord tanca el mapa del vincle estret
d’Andorra amb tot Europa occidental. Per a Andorra, es tracta d’un repte formidable, no lliure de sacrificis; si finalment acaba participant en el
mercat únic, se li obriran nombroses oportunitats. Andorra està ben posicionada, pel seu nivell elevat de renda per capita, el seu sistema educatiu,
una població plurilingüe i unes relacions excel·lents amb París i Madrid.
Amb la tercera fase d’acostament a la UE, Andorra es dirigeix cap
a un nou model econòmic i social caracteritzat per l’obertura i la
diversificació econòmiques, la transparència i l’homologació financeres, la fiscalitat competitiva i la projecció internacional. Es tracta
d’un canvi de paradigma.

Annexos

Els textos continguts en els annexos s’han mantingut respecte de l’original, amb la qual cosa no se n’ha
corregit l’expressió ni possibles incorreccions llevat de les que no poden comportar un possible canvi
d’interpretació del text.

ANNEX 1
Contingut

dels acords d’intercanvi d’informació

Tots els acords negociats o que es negocien han adoptat els principis per
a l’intercanvi d’informació en matèria tributària continguts en el model de
conveni fiscal redactat per l’OCDE i de manera essencial s’han inspirat en
els principis que estableix l’article 26 d’aquell model de conveni, segons el
text de 17 de juliol de 2008.
Les peticions d’informació s’han de formular de la manera més detallada possible i han d’incloure, entre d’altres coses:
• La identitat de la persona que és objecte d’un control o d’una
investigació.
• La finalitat tributària per la qual se sol·licita la informació.
Això vol dir que no s’admeten les demandes genèriques ni tampoc peticions de llistes de persones.
Els acords també estableixen la possibilitat de rebutjar una sol·licitud,
per exemple: no s’obliga a proporcionar informació que reveli secrets comercials, empresarials o industrials; no s’obliga a obtenir o proporcionar
informació que pugui revelar comunicacions confidencials entre un client
i un advocat o qualsevol altre representant legal reconegut, en determinades circumstàncies.
Andorra també pot denegar una sol·licitud d’informació quan el fet de
revelar-la pugui ser contrari a l’ordre públic.
Segons Andorran Banking (ABA), els TIEA obren un nou marc de seguretat jurídica en les relacions del Principat amb els estats signataris i
manté la confidencialitat dels clients. Les demandes hauran de complir
amb les garanties que tant la llei com l’acord fixen per a les persones:
S’estableix una limitació a l’hora d’obtenir o proporcionar informació
que l’Estat requeridor no pogués obtenir en virtut de la seva pròpia legislació
1. Cal que la petició estigui degudament fonamentada amb indicis i
proves suficients que existeixen comptes a Andorra.
2. Es fixa un procediment de notificació i d’oposició a la demanda
d’informació on és possible formular davant de l’autoritat competent un recurs d’oposició degudament motivat.
3. Recull la noretroactivitat, és a dir, estableix el principi de no donar
informació dels clients que faci referència a fets anteriors a l’entrada en vigor de l’acord.
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Prohibeix les fishing expeditons –sol·licituds col·lectives i generalitzades d’informació– i, a més, garanteix la confidencialitat i el level playing
field –mateixes regles de joc– amb relació als altres acords que s’hagin
firmat prèviament. En aquest sentit, la norma aprovada és molt semblant als acords que Suïssa o Luxemburg ja han signat amb França o
Alemanya.
Font: Elaboració pròpia de l’autor
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ANNEX 2
Andorra opta por la homologación internacional, una mayor vinculación
con la Unión Europea, la apertura económica y la transparencia fiscal
El Copríncipe Episcopal de Andorra ha declarado lo siguiente con
motivo de la recepción al Cuerpo Diplomático celebrada el pasado 4 de
noviembre de 2016 en la Seu d’Urgell:
“Andorra no puede vivir aislada, su proceso de acercamiento a Europa ha
sido una constante desde los años noventa del siglo pasado. Andorra ya ha
hecho grandes e importantes pasos para lograr este reto de transformación y
adaptación al entorno, en cambio constante y acelerado, como la homologación en materia de transparencia financiera internacional y la lucha contra el
blanqueo de capitales, la apertura económica, la implantación de un nuevo y
completo marco fiscal, el reconocimiento de los derechos económicos de los
inmigrantes desde su llegada al Principado y, de forma paralela, las negociaciones en curso para la participación de Andorra en el gran mercado interior de
la Unión Europea a través de un Acuerdo de Asociación, en igualdad de condiciones competitivas con las empresas europeas. La prosperidad de nuestro
País hace necesario que nuestras empresas puedan ofrecer sus servicios más
allá de nuestras fronteras en pie de igualdad con sus competidores europeos,
desde Andorra hacia el mundo. Andorra ha apostado por la competitividad
internacional, con las mismas reglas de juego que sus competidores”.
Estas palabras constituyen un eco de las grandes transformaciones experimentadas por el Principado en los últimos años, que han supuesto la
opción por un nuevo modelo económico caracterizado por la apertura al
exterior, la fiscalidad competitiva y la proyección internacional. Por lo que
se refiere al ámbito fiscal, el despegue del cambio se produce a partir de
la Declaración de París, firmada el 10 de marzo de 2009 por el entonces
jefe de gobierno Albert Pintat, según la cual el Principado manifestaba la
voluntad de conformarse a los estándares de la OCDE sobre intercambio
de información en materia fiscal y se comprometía a desarrollar su marco
legal con la finalidad de levantar el secreto bancario en casos de intercambio de información vía acuerdos bilaterales. Andorra se comprometía,
además, a aprobar un proyecto de ley en igual sentido antes del mes de
septiembre de 2009, establecer rápidamente acuerdos con terceros países
y participar como miembro de pleno derecho del Global Tax Forum, creado en el marco de la OCDE, del que forman parte más de 130 países.
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En septiembre de 2009 se aprobó efectivamente la Ley de Intercambio de Información Fiscal con solicitud previa, basada en el modelo
establecido por la OCDE. A partir de 2009, Andorra negoció más de
veinte acuerdos bilaterales sobre intercambio de información fiscal con
solicitud previa (los TIEA o Tax Information Exchange Agreements) y
posteriormente llegaron los CDI o Convenios para evitar la Doble Imposición. Como consecuencia de todo ello, Andorra ha dejado de ser
considerada paraíso fiscal y ha salido de las listas correspondientes de
la OCDE y de los Estados interesados. Al mismo tiempo, Andorra ha
procedido a la reformulación completa de su sistema fiscal. Posteriormente Andorra se adheriría al acuerdo multilateral sobre intercambio
automático de información fiscal desarrollado por la OCDE e iniciaría
negociaciones con la Unión Europea para la revisión del acuerdo de fiscalidad del año 2004 en el sentido de incorporar el estándar de la OCDE
sobre intercambio automático de información y acabar con la figura anterior de las retenciones en origen.
Los últimos meses han visto coronados los esfuerzos del nuevo camino
fiscal iniciado en 2009, según viene representado por una tríada de acuerdos sobre transparencia fiscal en los que participa Andorra:
Sistema multilateral sobre intercambio automático de información:
Convenio del Consejo de la OCDE y del Consejo de Europa sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal y el intercambio automático de
información entre Andorra y el resto de estados adheridos (el acuerdo integra a 81 países). El Acuerdo multilateral de intercambio automático de
información en materia tributaria entre autoridades competentes MCAA
(Multilateral Competent Authority Agreement) firmado por Andorra el 3 de
diciembre de 2015 constituye el instrumento multilateral para el posible
intercambio automático de información con los Estados parte del Convenio Multilateral OCDE/Consejo de Europa. A partir de ahora, se avanzará
a través del proyecto también multilateral de la OCDE, iniciado por el
G-20, conocido como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) (Erosión de
la base imponible y traslado de beneficios), que es el término que designa
en fiscalidad internacional las estrategias de planificación fiscal utilizadas
por las empresas multinacionales para aprovecharse de las discrepancias
e inconsistencias de los sistemas fiscales nacionales y trasladar sus beneficios a países de escasa o nula tributación, donde las entidades apenas
ejercen ninguna actividad económica y eludir de esta forma el pago del
impuesto sobre sociedades.
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Nuevo acuerdo con la UE que introduce el intercambio automático de
información fiscal. El gobierno andorrano acordó el 18 de septiembre de
2013 el inicio de negociaciones con la UE para revisar el Acuerdo sobre
fiscalidad del ahorro de 2004. Al cabo de dos años de negociaciones, este
Acuerdo se firmó en Bruselas el 12 de febrero de 2016. El Consejo de la UE
lo ratificó el 20 de septiembre de 2016 y el Consell General de Andorra lo
hizo el 20 de octubre de 2016.
Nueva ley sobre intercambio automático de información. El gobierno
andorrano aprobó el 16 de junio de 2016 el proyecto de Ley de Intercambio Automático de Información en materia fiscal, que fue ratificado por
el Consell General el 30 de noviembre de 2016. A partir de 2018, Andorra
tendrá que facilitar los datos fiscales correspondientes al ejercicio del año
2017 de aquellas cuentas preexistentes de personas físicas con un saldo
superior al millón de dólares. La Ley prevé tres modalidades de intercambio: 1) Intercambio de información con solicitud previa, según la que el
país demandante ha de realzar una petición mediante solicitud. Andorra
aplica esta modalidad desde 2009. 2) Intercambio automático de información, que permite el intercambio bilateral o multilateral con carácter
regular. Andorra aplicará este modelo a partir de 2018. 3) Intercambio de
información espontáneo, según el que el país informante puede enviar los
datos sin haber recibido ninguna solicitud o previo acuerdo automático
en caso de sospechar que la información pueda ser de interés para algún
país que forme parte del acuerdo.
El nuevo Acuerdo sobre fiscalidad entre Andorra y la UE –el segundo
elemento de la tríada anterior - forma parte de la tercera y última fase
del proceso de acercamiento del Principado a la UE, juntamente con el
posible Acuerdo de Asociación que permitiría la participación andorrana en el mercado interior de la UE. Las sesiones negociadoras sobre este
segundo Acuerdo, iniciadas hace dos años, han abordado hasta ahora
el marco institucional - que sería común para Andorra, Mónaco y San
Marino –y la libre circulación de mercancías. Quedan por abordar el
resto de libertades: personas, servicios y capitales. Se prevé que las negociaciones puedan durar, como mínimo, otros dos años. La fiscalidad,
por tanto, se ha adelantado y la mayor integración en la Unión Europea
deberá esperar.
Font: Pou, Víctor. La Vanguardia, 16 de desembre 2016
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ANNEX 3
Les oportunitats de l’Acord d’associació
segons la proposta del govern andorrà

Andorra ha arribat al final d’un cicle. El model econòmic anterior ja
no ens val. El país necessita reformes profundes i assolir una diversificació d’activitats productives i una veritable obertura econòmica a l’exterior.
Examinem les oportunitats que s’obren en diferent àmbits d’activitat
econòmica.
1. Mercaderies. La lliure circulació de mercaderies ha de permetre a
les empreses andorranes comercialitzar amb l’exterior sense dificultats.
Amb l’acord d’associació apareix un nou mercat de proximitat per a certs
productes fins ara exclosos del règim d’unió duanera. Empreses majoristes dedicades a la distribució (per exemple, productes alimentaris) podran
aprofitar la seva capacitat logística per a aprovisionar les regions veïnes
tant del nord com del sud, negoci que representa un clar benefici mutu. En
efecte, tot i el manteniment de les fronteres físiques i fiscals, l’eliminació
de les traves duaneres i tècniques (per exemple, disposicions sanitàries
específiques) permetrà a les empreses andorranes, també a les més petites
i especialitzades, accedir lliurement i amb un major grau de competència
al mercat del nostre voltant. S’afavorirà així la cooperació transfronterera.
En efecte, la situació actual implica dur a terme tràmits que suposen costos addicionals que resten competència als productes andorrans, fent-los
més atractius a l’exportació.
Lògicament també l’accés a un mercat de més de 500 milions de persones va més enllà de les regions veïnes, cosa que pot ser d’interès tant
per les empreses andorranes ja existents com representar oportunitats de
negoci per a noves empreses que escullin Andorra per a la seva activitat,
beneficiant-se a més, i entre altres, d’una fiscalitat atractiva.
El manteniment dins l’acord d’associació de les franquícies per a viatgers establertes en l’Acord del 1990 suposa també una oportunitat per a
Andorra, atès que aquestes representen el triple de les franquícies que la
UE acorda als altres estats tercers.
A més, l’adopció de la política de qualitat de la UE suposarà una gran
oportunitat per a les produccions agrícoles i alimentàries andorranes (com
són les plantes aromàtiques o el vi), que gaudiran d’un reconeixement a la
seva qualitat i d’una protecció arreu del territori comunitari, en igualtat
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de condicions a les produccions europees. Un exemple clar és el de la Carn
d’Andorra, que sense l’acord d’associació ha trigat 18 anys a obrir una IGP
(identificació geogràfica protegida).
En el pla industrial, l’acord d’associació oferirà la possibilitat de desenvolupament i d’implantació a Andorra d’una indústria capdavantera i d’alt
valor afegit (aparells de mesura i de precisió, etc.) atès que les indústries
en qüestió tindran garantit un lliure accés al mercat interior. Per tal de
desplegar aquesta activitat industrial, l’acord d’associació facilitarà l’establiment d’acords de col·laboració amb qualsevol estat membre de la UE
(de preferència amb França i Espanya) per poder gaudir dels seus recursos tècnics i humans, evitant haver-nos de dotar d’alguns dels organismes
d’acreditació i certificació.
2. Serveis. L’obertura del sector serveis serà gradual i sectorial segons
el grau d’adaptació del mercat andorrà a la realitat del mercat interior
europeu.
En l’àmbit de serveis, la participació d’Andorra al mercat interior reforçarà el Principat com a possible seu d’empreses dedicades a la prestació
de serveis, en particular de cara a l’exterior. A més, possibilitarà la mobilitat dels professionals andorrans, que podran instal·lar-se en qualsevol
dels estats membres de la UE com els propis europeus, o els nacionals de
Liechtenstein, Islàndia i Noruega. El reconeixement de les qualificacions
professionals, element clau per a la mobilitat dels treballadors, es veurà clarament reforçada per als nacionals andorrans. Benentès, tot això
suposa que nacionals de la UE podran també establir-se a Andorra en
igualtat de condicions. Tot plegat comportarà una millor oferta per a la
ciutadania andorrana.
En l’àmbit dels serveis financers, sector clau de l’economia andorrana,
l’acord d’associació haurà d’aportar a les entitats bancàries i financeres
andorranes els passaports financers europeus, que els permetin prestar
els seus serveis des d’Andorra al mercat interior, evitant així els costos que
suposa actualment el fet d’haver d’instal·lar-se en algun estat membre per
tal de poder operar en dit mercat, i aprofitant alhora el know how dels
professionals locals.
3. Capital. La participació d’Andorra al mercat interior suposarà el
reforç d’Andorra en el seu propòsit de captació d’inversions estrangeres,
complementant així l’actual procés d’obertura econòmica. Establint-se a
Andorra, les empreses tindran accés al mercat interior de la UE.
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4. Persones. Aquesta és sens dubte una de les especificitats d’Andorra i
l’objectiu de la negociació és el de preservar la substància de l’actual sistema d’immigració. Els arguments a favor d’aquesta especificitat són sòlids;
la realitat d’Andorra com a estat de reduïda dimensió territorial després
aquí tot el seu sentit.
L’acord d’associació, no obstant, sí que facilitarà l’establiment de nacionals andorrans als estats membres del mercat interior, ja sigui per
estudiar-hi, per treballar-hi o per residir-hi sense activitat lucrativa. Situar
els nacionals andorrans en peu d’igualtat als nacionals dels propis estats
membres en quant a les condicions de circulació i de sojorn és un element
molt significatiu.
És important assenyalar que no hi ha lloc per un discurs de la por centrat en el creixement de la immigració il·legal derivada de l’acord, ja que
en cap cas es preveu la supressió dels controls fronterers.
5. Monopolis d’Estat. Aquesta és una altra de les especificitats que Andorra desitja conservar. Els actuals monopolis d’Estat en matèria d’energia
i de telecomunicacions rauen en la realitat andorrana, com ja succeeix en
d’altres estats de reduïda dimensió territorial. Algunes adaptacions sí que
seran necessàries (per exemple, dissociar el supervisor del prestador). Cal
tenir en compte l’estructura i la dimensió del mercat andorrà, així com
l’alt nivell de desenvolupament d’aquests serveis, en alguns casos superior
al dels propis etats membres de la UE (per exemple, desplegament de la
xarxa de fibra òptica).
6. Polítiques horitzontals i d’acompanyament. L’acord d’associació
permetrà a les empreses andorranes licitar en els concursos públics dels
estats membres de la UE d’una manera regulada.
Un altre punt molt important és poder garantir de manera formal la
possibilitat per als universitaris andorrans de participar als programes europeus de formació i/o recerca, com per exemple Erasmus.
7. Política exterior i presència internacional. L’acord d’associació
aportarà un avantatge clar i molt important, que consisteix a establir un
marc de diàleg i concertació, si s’escau, de la valoració d’Andorra en relació amb determinades posicions i declaracions de la UE en matèria de la
seva política exterior i de seguretat.
És evident que aquesta associació també permetrà a Andorra promoure d’una manera més eficaç i eficient la imatge i presència d’Andorra dins
l’escena internacional, en participar de fòrums d’alta importància política,
econòmica i social.
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8. Impacte en les regions frontereres. L’acord d’associació permetrà
suprimir els obstacles relatius a l’activitat econòmica transfronterera.
En matèria de política regional, l’Acord de cooperació UE-Andorra ha
facilitat la col·laboració entre Espanya-Andorra-França en el marc del
Programa operacional de cooperació transfronterera (Poctefa).
Amb la negociació es pretén garantir la independència de la política
fiscal d’Andorra, tot evitant que la concepció/implementació/execució
del marc fiscal andorrà formi part de l’àmbit d’aplicació de l’acord
d’associació.
9. Conclusió. El principal repte que té Andorra és definir un nou marc
de relacions amb la UE que li permeti participar de manera progressiva
i estructurada al mercat interior europeu, tot respectant determinades
especificitats.
Andorra no pot deixar passar l’oportunitat d’accedir i de participar a un
mercat de més de 500 milions de persones.
A més, l’obertura econòmica només té sentit si és bidireccional: obrir
les portes a la inversió estrangera i a la vegada aixecar les traves per poder
operar des d’Andorra cap a l’exterior sense dificultats.
L’associació amb la UE també és una qüestió de marca; també és una
qüestió de segell. Un segell que és la millor garantia de futur i prosperitat
per als productes i serveis de l’economia andorrana.
Cal tenir present el cas de Liechtenstein, un estat de reduïda dimensió
territorial, com Andorra, que participa amb èxit en el mercat interior de
la UE des de fa més de 25 anys, mitjançant l’Acord de l’espai econòmic
europeu (EEE). Sens dubte, un model d’inspiració per a Andorra.
Aquest no és un repte exclusiu d’Andorra. És també un repte compartit
amb dos estats tercers de reduïda dimensió territorial: Mònaco i San Marino. En aquest sentit, és essencial ressaltar l’estreta cooperació existent
entre els tres estats.
El futur d’Andorra passa perquè els nostres joves puguin estudiar i
treballar fora d’Andorra; passa perquè les nostres empreses i els nostres
professionals puguin treballar des d’Andorra; passa també perquè empreses
i professionals d’arreu es puguin instal·lar a Andorra, amb garanties i amb
seguretat jurídica, per aportar innovació i valor afegit a la nostra economia.
Per tant, cal seguir treballant conjuntament amb els actors econòmics
i polítics i amb el conjunt de la societat andorrana, ja que al cap i a la fi,
es tracta d’un projecte i d’un repte de tots i per a tots, cabdal per al futur
d’Andorra i que donarà una perspectiva a les futures generacions.
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Finalment és molt important tenir en ment que avui Andorra, Mònaco
i San Marino són a l’agenda de la UE, i que a més hi han restat, malgrat
els condicionants externs.
Font: Elaboració pròpia de l’autor
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ANNEX 4
Posició crítica de les organitzacions
2017

empresarials andorranes a mitjan

Amb data 20 de juliol de 2017, els presidents de les tres organitzacions
empresarials andorranes Confederació Empresarial Andorrana, CEA (Xavier Altimir Planes), Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, CCIS (Marc
Pantebre Palmitjavila) i Empresa Familiar Andorrana, EFA (Francesc
Mora Sagués), varen enviar una carta al cap de Govern andorrà, Antoni
Martí, sobre la marxa de les negociacions de l’Acord d’associació. En aquella carta, exposaven que”cal treballar conjuntament en aquest important
procés que viu el nostre país; és un bon moment per a prendre un rumb
més intens en els nostres intercanvis i la nostra aportació, juntament amb
la de la resta dels actors de la societat; cal que la nostra aportació sigui
constructiva i permeti contribuir al consens general i al millor anàlisi i
divulgació dels principis d’aquesta negociació envers els sectors als que
tenim la responsabilitat de representar; estem a l’espera de poder seguir
mantenint un diàleg fluid entre el sector privat i el Govern”.

Punts traslladats al Govern
per les organitzacions empresarials andorranes

1. Marc institucional i portada de l’acord
Sobre la naturalesa de l’acord d’associació. La UE està plantejant
aquest acord en termes molt ambiciosos, preveient una participació encara més àmplia dins del mercat interior de la UE. Un acord tan ampli haurà
de ser celebrat com a acord mixt, a ratificar tants per les institucions de la
UE com per cadascun dels seus Estats membres, amb les dificultats que
això pot comportar. També constatem que la UE ha vingut manifestant la
voluntat d’estendre una gran part del seu ampli “acquis” (cabal comunitari) als tres països negociadors i caldrà està molt atents en la identificació i
preservació de les singularitats o especificitats andorranes.
Sobre el règim d’incorporació de successives noves normes de Dret
derivat de la UE, la supervisió i la solució de diferències. Constatem que
s’ha previst un sistema dotat d’un gran automatisme i que pivota, essencialment, en les pròpies institucions de la UE. Això no és habitual als acords
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d’associació. Considerem que el Govern andorrà podria plantejar a les negociacions un cert reequilibri d’aquesta “asimetria” institucional.
Sobre la configuració de l’acord d’associació com una mena d’acord de “quasi pre-adhesió”, observem que l’acord negociat fins ara va molt més enllà dels
acords d’associació més habituals. Sembla una mena de “quasi Estats membres”,
des del punt de vista substantiu i dels controls als que quedarem subjectes, però
sense poder participar en la configuració de les institucions comunitàries com ho
fan els Estats membres de ple dret de la UE. (Dit d’una altra manera, ¿perquè no
hem demanat directament l’adhesió ? ¿ Tindrem les desavantatges no ser membres de ple dret de la UE i cap dels avantatges de ser membres de pe dret?).
Sobre la inclusió d’Andorra (Mònaco i San Marino) dins de la política
comercial comuna de la UE, considerem que s’hauria de precisar si això
només afecta a la regulació del comerç internacional i mercaderies o inclou també altres aspectes, com les inversions estrangeres directes.
2. Línies vermelles i contrapartides a l’acord
Manteniment de l’acord duaner, en la seva integritat.
Assegurar una sobirania fiscal i un marc fiscal “blindat”.
Defensar el model social d’Andorra i “blindar-lo”.
Manteniment de la llibertat en la política exterior andorrana.
Infraestructura aeroportuària: demanar recolzament a la UE per al
desenclavament geogràfic d’Andorra.
Negociar el manteniment del sistema de quotes en la política d’immigració d’Andorra.
Assegurar l’accés al Banc Central Europeu (BCE) per donar cobertura a
la banca andorrana, així com que els bancs disposin del passaport europeu.
3. Estratègia de futur i model de país
Si bé sempre hem cregut en l’acostament a Europa, com a procés natural
per a Andorra, també estem convençuts de que un acord d’associació amb
la UE ha d’encaixar en una visió estratègica més àmplia de model de país,
en la que l’acord seria un element més per aconseguir els objectius de futur.
4. Taula de treball, consell de savis
Per tal d’implicar al conjunt de la societat en un procés d’aquesta envergadura i transcendència per al futur del nostre país, pensem que seria
convenient la creació d’un consell de savis o d’una taula de treball, que
permetés la participació activa dels diferents actors civils, econòmics i
polítics en el seguiment de la negociació, buscant un intercanvi real d’opinions en les qüestions fonamentals i un accés a la informació que propiciés
un anàlisi profund i concret de tota la societat.
Font: CCIS, CEA i EFA
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ANNEX 5
Conclusiones del Consejo sobre un mercado interior homogéneo
UE con países de Europa occidental
no pertenecientes a la UE

ampliado y las relaciones de la

El Consejo ha adoptado las siguientes Conclusiones:
1. De conformidad con sus Conclusiones de 13 de diciembre de 2016,
el Consejo ha evaluado la situación general de las relaciones de la UE con
los siguientes países de Europa occidental no pertenecientes a la UE: la
República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega,
el Principado de Andorra, el Principado de Mónaco y la República de San
Marino. El Consejo volverá a tratar a principios de 2019 el estado general
de las relaciones de la UE con la Confederación Suiza. El Consejo volverá a
evaluar la situación de estas relaciones dentro de dos años, según proceda.
Países vecinos occidentales no pertenecientes a la UE
2. Los países occidentales no pertenecientes a la UE son los socios más
cercanos de la UE en la construcción de una Europa más fuerte, segura,
competitiva y próspera. El Consejo subraya el peso y la importancia que la
UE atribuye a las relaciones con todos estos socios privilegiados y afines.
Nuestra prolongada cooperación se basa en valores e intereses fundamentales compartidos y se sustenta en nuestro patrimonio e historia comunes,
así como en unos fuertes lazos culturales y geográficos. La integración
económica en el marco de la ampliación del mercado único de la UE nos
une todavía más, y conforma la interdependencia de nuestra prosperidad
y competitividad futuras. En los últimos dos años, nuestras estrechas relaciones se han visto fortalecidas por una serie de iniciativas que afectan a
toda una serie de ámbitos estratégicos.
3. El Consejo insiste en que la fortaleza de nuestra integración económica está supeditada al pleno respeto de las cuatro libertades del mercado
interior. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los Estados que ya participan en el mercado interior ampliado, o que desean aumentar su nivel
de participación en él, garantizar la integridad y homogeneidad de dicho
mercado, así como el pleno respeto de la igualdad de derechos y obligaciones tanto para los ciudadanos como para las empresas.
4. El Consejo toma nota de la excelente cooperación en algunos ámbitos de la acción exterior de la UE como la ayuda al desarrollo, los derechos
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humanos y el Estado de derecho, y la política exterior y de seguridad común. El Consejo expresa su profundo agradecimiento por la adhesión
de sus socios más próximos de la Europa occidental a los instrumentos
y posiciones de la UE en materia de política exterior. El Consejo espera
con interés que dicha adhesión se consolide y se fortalezca. La cooperación en foros internacionales respalda la determinación de la UE y la de
sus socios occidentales no pertenecientes a la UE de seguir reforzando el
multilateralismo.
5. Debido a su proximidad geográfica, la UE y sus países vecinos occidentales no pertenecientes a la UE se enfrentan a desafíos comunes en materia
de seguridad y mantienen una relación de interdependencia a la hora de garantizar la estabilidad nacional y regional. El Consejo acoge con satisfacción
la cooperación de la UE con Islandia, Liechtenstein y Noruega en el ámbito
de la justicia y los asuntos de interior.
6. El Consejo toma nota de los desafíos que supone la gestión conjunta
de las poblaciones de peces en el Atlántico nororiental. Para mantener los
importantes beneficios económicos que generan estas poblaciones y evitar
la sobreexplotación y el consiguiente declive de las poblaciones es preciso
y urgente acordar regímenes de gestión globales y equitativos, en los que
se implique a todas las partes que tengan responsabilidades en la gestión
de estas poblaciones, entre las que se encuentran Noruega e Islandia.
Islandia
7. El Consejo aprecia la estrecha cooperación con Islandia en ámbitos como la investigación, la innovación, el medio ambiente y el cambio
climático, así como en materia de justicia y asuntos de interior y está
dispuesto a intensificarla en todos los ámbitos de interés mutuo. Islandia
es un socio importante y fiable para la UE.
8. El Acuerdo EEE sigue constituyendo la piedra angular de nuestras
relaciones. En este sentido, el Consejo desea elogiar a Islandia por incrementar la atención y los recursos dedicados al Acuerdo EEE, también en
relación con la incorporación y la aplicación oportunas de legislación de
la UE pertinente para el EEE.
9. La sólida recuperación económica de Islandia tras la crisis financiera
y económica de 2008 es digna de mención. El Consejo acoge favorablemente los avances logrados en la ejecución del plan global del Gobierno
islandés en materia de supresión de los controles de capitales sin poner en
peligro la estabilidad económica y financiera del país. El Consejo recuerda
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que las restricciones solo pueden aplicarse temporalmente basándose en
lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo EEE.
10. El Consejo se congratula de la entrada en vigor el 1 de mayo de 2018
de los Acuerdos entre la UE e Islandia sobre las preferencias comerciales
adicionales en materia de productos agrícolas de base y transformados y
sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios. Dichos acuerdos expresan la disposición de las partes
a promover y desarrollar el comercio de productos de calidad, en beneficio
de los consumidores, los agricultores y ganaderos, y las industrias de Islandia y de la UE.
11. La UE tiene un firme interés por seguir profundizando y desarrollando su actual compromiso intersectorial en el Ártico. Islandia es un
socio cercano y fiable en los asuntos relativos al Ártico. Por ello, el Consejo
aguarda con interés poder desarrollar esta relación especial para aprovechar plenamente las oportunidades que presenta el Ártico, en particular en
los ámbitos de la investigación y la ciencia, la acción para el refuerzo de la
resiliencia ante el cambio climático y la prevención de la contaminación.
El Consejo aguarda también con interés la próxima presidencia del Consejo Ártico que Islandia asumirá para el período 2019-2021. El Consejo
acoge favorablemente el firme apoyo permanente de Islandia con vistas a
que la UE obtenga el estatuto de observador en el Consejo Ártico.
12. Recordando sus Conclusiones de diciembre de 2016, el Consejo
recalca su firme apoyo al mantenimiento de una moratoria acordada internacionalmente sobre la caza comercial de ballenas, establecida bajo los
auspicios de la Comisión Ballenera Internacional, y a la elaboración de un
listado de cetáceos y otras especies marinas de conformidad con la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna
y flora silvestres (CITES). Por lo tanto, insta a Islandia a que abandone la
caza comercial de ballenas cuando expire al fin de 2018 la actual cuota
quinquenal, a que respete la moratoria internacionalmente acordada sobre caza comercial de ballenas, establecida bajo los auspicios de la CBI, y
a que retire sus reservas de conformidad con la CITES respecto a estas y
otras especies marinas.
Principado de Liechtenstein
13. Las relaciones entre la UE y Liechtenstein son óptimas y dinámicas, y se vienen estrechando desde 2016. El Consejo valora la excelente
cooperación que mantiene de forma continuada con Liechtenstein en
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los ámbitos que abarcan los Acuerdos EEE y de Schengen, así como en
otros ámbitos. La cooperación ha aumentado en el ámbito de la política
exterior.
14. El Consejo espera con expectación seguir estrechando la constructiva cooperación que la UE mantiene con Liechtenstein, especialmente
en el marco de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE, en
particular en cuestiones como la consolidación del Estado de derecho, el
respeto de los derechos humanos, la justicia penal internacional y la lucha
contra la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales.
15. El Consejo observa con satisfacción que Liechtenstein comparte
su amplia experiencia en el EEE y en otros acuerdos con la UE con otros
países de pequeño tamaño pertenecientes a Europa Occidental.
16. El hecho de que Liechtenstein participe en el intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad desde el principio
del Estándar Común de Comunicación de Información, y de que desde septiembre de 2017 ya intercambie información, constituye una
aportación muy apreciada a los enormes cambios en materia de transparencia tributaria que han venido ocurriendo a nivel mundial en los
últimos años.
17. El Consejo acoge con agrado la cooperación constructiva, transparente y abierta con Liechtenstein, a fin de garantizar la aplicación de los
principios y todos los criterios del Código de Conducta de la UE sobre la
Fiscalidad de las Empresas. En este sentido, se congratula en particular
de la rápida conclusión, en 2018, del proceso legislativo destinado a tratar
las cuestiones planteadas por el Grupo “Código de Conducta” de la UE. El
2 de octubre de 2018 el Consejo Ecofin reconoció los avances obtenidos.
Reino de Noruega
18. La relación de asociación entre Noruega y la UE se caracteriza por
su cercanía y su larga tradición. La UE y Noruega cooperan en la solución
de numerosos retos comunes, como el cambio climático, la migración y la
protección de nuestros ciudadanos. La relación global ha seguido siendo
excelente a lo largo de los dos últimos años. El Consejo considera positiva
la Estrategia de Cooperación con la UE (2018-2021) que el Gobierno noruego adoptó el 9 de mayo de este año.
19. El Consejo se felicita por la sólida cooperación que mantiene de
forma continua con Noruega en los ámbitos de la política exterior y de
seguridad común (PESC) y de la política común de seguridad y defensa
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(PCSD) y confirma el compromiso de la UE con el estrechamiento de esta
cooperación. A lo largo de los años, Noruega ha realizado aportaciones
significativas a la PCSD, como la participación en diversas misiones dirigidas por la UE. La cooperación entre la UE y Noruega se basa en nuestros
valores comunes, especialmente el respeto de los derechos humanos y los
principios democráticos, y se extiende a la mediación, la consolidación de
la paz y el programa internacional de desarrollo.
20. La UE y Noruega comparten un firme sentido de la responsabilidad
para con nuestros ciudadanos, nuestro entorno natural y nuestras generaciones futuras. El Consejo valora positivamente la clara disposición de
Noruega a continuar siendo un motor de la cooperación internacional sobre el clima, y a trabajar en pro del cumplimiento de los compromisos de
París, conjuntamente con la UE.
21. El Consejo valora positivamente la Estrategia para el Ártico de
marzo de 2017, que expone la visión de Noruega en pro de un Alto Norte pacífico, innovador y sostenible, así como las políticas destinadas a
conseguirlo. En particular, el Consejo acoge con satisfacción el apoyo
continuado de Noruega al compromiso de la UE con el Ártico, también
en el contexto del Foro Europeo de Partes Interesadas en el Ártico, y a
la candidatura de la UE para ser observador en el Consejo Ártico. La UE
y Noruega son también socios esenciales en la respuesta a cuestiones
relacionadas con los océanos, tanto a escala mundial como regional. La
cooperación es estrecha en el ámbito de la pesca y los asuntos marítimos,
la investigación y la innovación, y la educación y la cultura, así como en
muchos otros ámbitos.
22. Noruega sigue siendo uno de los principales proveedores de petróleo y gas de la UE, aunque también es un socio cercano en el desarrollo
de otras fuentes de energía. Nuestra estrecha cooperación sigue siendo
crucial para la seguridad energética de la UE y para los objetivos de la
Unión Europea.
23. El Consejo se congratula de la firma, el 6 de febrero de 2018, del
Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de
cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en
el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.
24. El Consejo reconoce la importancia de Noruega como uno de los
principales socios comerciales de la UE, y saluda la entrada en vigor, el 1
de octubre de 2018, del Acuerdo entre Noruega y la UE sobre preferencias
comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas de base. El
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Consejo reitera con firmeza su invitación a que Noruega emprenda activamente, con carácter prioritario y sin demora, un proceso de negociación
constructiva sobre la liberalización del comercio de los productos agrícolas transformados en el marco del artículo 2, apartado 2, y del artículo 6
del Protocolo 3 del Acuerdo EEE. El Consejo insta asimismo a Noruega
a que reanude las negociaciones sobre la protección de las indicaciones
geográficas, que constituye un elemento importante del comercio internacional de productos agrícolas y alimenticios.
25. El Consejo insiste en su firme apoyo al mantenimiento de una moratoria acordada internacionalmente sobre la caza comercial de ballenas,
establecida bajo los auspicios de la Comisión Ballenera Internacional, y
a la elaboración de un listado de cetáceos y otras especies marinas de
conformidad con la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). Por lo tanto, insta a
Noruega a que deje de asignar cuotas de pesca ballenera, a que respete la
moratoria internacionalmente acordada sobre la caza comercial de ballenas, establecida bajo los auspicios de la CBI, y a que retire sus reservas de
conformidad con la CITES respecto a estas y otras especies marinas.
Espacio Económico Europeo
26. El Consejo señala que el Acuerdo EEE ha seguido cumpliendo
su cometido de forma satisfactoria. El Consejo saluda la incorporación
de algunos actos legislativos muy importantes en el Acuerdo EEE en los
dos últimos años, como el Reglamento pediátrico, el paquete sobre producción ecológica y el Reglamento General de Protección de Datos. Este
último representa la reforma más significativa que ha tenido lugar en los
veinte últimos años en el ámbito de la protección de datos. El Consejo
pide que se redoblen los esfuerzos orientados a la rápida aplicación de
la legislación pendiente, como el tercer paquete energético, la Directiva
sobre seguridad mar adentro, la tercera Directiva postal y la legislación
en materia de organismos modificados genéticamente y de lucha contra el
blanqueo de capitales.
27. Aunque más de la mitad de los actos jurídicos de la UE cuya incorporación aún está pendiente siguen perteneciendo al ámbito de los
servicios financieros, el Consejo señala que se han reforzado las acciones
emprendidas en esta materia y que en los últimos años se han incorporado varios actos fundamentales. A este respecto, el Consejo reitera que los
principios de homogeneidad y seguridad jurídica garantizan la eficiencia,
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sostenibilidad y en último extremo la fiabilidad del mercado interior y
deben, por tanto, seguir guiando a todas las partes en relación con el funcionamiento del Acuerdo EEE.
28. El Consejo se congratula de la contribución de Islandia, Liechtenstein y Noruega a la reducción de las disparidades económicas y
sociales en el EEE para el periodo 2014-2021, a través de los mecanismos financieros noruego y del EEE. Dicha contribución es beneficiosa
para todo el EEE.
29. El Consejo valora positivamente los progresos alcanzados en las
negociaciones sobre los memorandos de entendimiento para el periodo de
financiación 2014-2021 y su firma con la mayor parte de los países beneficiarios. El Consejo aguarda con expectación el desarrollo, la aprobación y
la aplicación en breve de todos los programas, lo que repercutirá positivamente in situ en todos los sectores prioritarios previstos. Cabe resaltar, en
particular, el apoyo a una sociedad civil libre y vibrante en el EEE.
30. El Consejo señala que el artículo 19 del Acuerdo EEE establece
que las partes contratantes prosigan sus esfuerzos por lograr la liberalización progresiva del comercio de productos agrícolas y, a tal fin, realicen
revisiones, con periodicidad bienal, de las condiciones del comercio de
productos agrícolas, con el fin de estudiar posibles concesiones.
31. La retirada de la Unión Europea por parte del Reino Unido también
plantea cuestiones importantes para los Estados de la AELC pertenecientes al EEE. El Consejo subraya la importancia de salvaguardar el Acuerdo
EEE, velando por mantener la homogeneidad y el buen funcionamiento
del Espacio Económico Europeo y preservando la integridad del mercado
interior. Debe mantenerse y, si es necesario, intensificarse en las últimas
etapas del proceso el estrecho diálogo y el intercambio permanente de información que se ha establecido entre la UE y los Estados AELC del EEE
en relación con las negociaciones entre la UE y el Reino Unido con arreglo
al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea relativas a la retirada del
Reino Unido de la UE.
32. La UE y los países del EEE han confirmado en múltiples ocasiones su apoyo al Acuerdo EEE. El Consejo observa con satisfacción
el aumento de la atención prestada a la divulgación pública y a las
actividades de comunicación, al objeto de crear conciencia sobre la importancia del Acuerdo EEE para avanzar en la integración económica
entre la UE y los Estados AELC del EEE y para salvaguardar nuestros
intereses comunes.
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Principado de Andorra, Principado de Mónaco y República de San
Marino
33. El Consejo observa con satisfacción que en los dos últimos años
han seguido intensificándose las muy buenas relaciones entre la UE y Andorra, Mónaco y San Marino, marcadas en particular por el aumento de
la interacción entre la UE y los tres socios, así como por el progreso en las
negociaciones con vistas a celebrar uno o varios acuerdos de asociación
(en adelante el “Acuerdo”).
34. El Consejo señala que el Acuerdo prevé la participación de Andorra, Mónaco y San Marino en el mercado interior de la UE, así como la
cooperación con la UE en otros ámbitos de actuación. El Consejo observa
con satisfacción que las negociaciones sobre el Acuerdo, iniciadas el 18
de marzo de 2015, acaban de entrar en su fase decisiva. El Consejo se
congratula, entre otras cosas, del progreso positivo logrado con Andorra
sobre el sector del tabaco, y anima a todas las partes a que prosigan activamente sus esfuerzos para lograr una conclusión en breve de dichas
negociaciones, que preferiblemente podrían desembocar en un acuerdo
único que contenga tres protocolos relacionados con los distintos países y
anexos sobre el acervo.
35. La UE está plenamente determinada y dispuesta a trabajar
para concluir los debates en el marco del Acuerdo a más tardar en
la primavera de 2019. El Consejo es consciente de que será necesario
continuar las negociaciones sobre la asunción del acervo pertinente por parte de los tres socios. En este sentido, el Consejo anima a
Andorra, Mónaco y San Marino a seguir reforzando su capacidad administrativa y a procurar cooperar con países socios, incluidos los
Estados miembros. Ello contribuirá a garantizar una asunción rápida
del acervo durante las negociaciones y al término de estas, así como la
eficiencia en la gestión, supervisión, aplicación y ejecución del Acuerdo por todas las partes.
36. El Consejo destaca que el alto grado de integración con Andorra,
Mónaco y San Marino previsto en el futuro Acuerdo debe partir, entre otras
cosas, de los valores comunes de Andorra, Mónaco, San Marino y los tratados de la UE, de las cuatro libertades del mercado interior y las medidas
horizontales y de acompañamiento correspondientes, del establecimiento
de unas condiciones de competencia equitativas, de la buena gobernanza
en el ámbito fiscal y de unas bases institucionales sólidas y resilientes. El
Consejo reitera que el futuro Acuerdo debe basarse, asimismo, en la conser-
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vación del buen funcionamiento y la homogeneidad del mercado único y la
seguridad jurídica, teniendo en cuenta al mismo tiempo las peculiaridades
de cada país y la situación particular de cada uno de ellos, con arreglo a la
Declaración relativa al artículo 8 del Tratado de la Unión Europea.
37. El Consejo reitera la importancia de establecer un marco institucional coherente, eficaz y eficiente que respalde el Acuerdo y que, en especial:
a) incluya un foro de consulta entre las partes con objeto de garantizar
el buen funcionamiento y la correcta aplicación del Acuerdo;
b) garantice una incorporación dinámica del acervo de la UE por parte
de los tres países;
c) prevea una interpretación coherente y una aplicación uniforme de
las disposiciones del Acuerdo; y
d) incluya un mecanismo de solución de los conflictos justo, eficaz y
eficiente.
38. El Consejo pone de relieve la importancia de que Andorra, Mónaco
y San Marino adapten sus legislaciones y sus prácticas en materia de empleo y seguridad social a las normas internacionales y de la UE.
39. El Consejo acoge positivamente los esfuerzos que realizan actualmente Andorra, Mónaco y San Marino para adaptar sus legislaciones
y prácticas en materia fiscal a las normas internacionales y de la UE. El
Consejo observa que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de
Información con fines fiscales de la OCDE declaró, en abril y julio de 2018,
que Mónaco y San Marino eran “conformes” a la norma internacional
relativa al intercambio de información previa solicitud.
40. El Consejo celebra la cooperación constructiva, transparente y
abierta con Andorra, Mónaco y San Marino, destinada a garantizar la aplicación de los principios y de todos los criterios del Código de Conducta
de la UE sobre la Fiscalidad de las Empresas. A este respecto, el Consejo
recuerda que el 5 de diciembre de 2017 el Consejo de Asuntos Económicos
y Financieros constató que Mónaco cumplía dichos principios y criterios.
El Consejo también celebra que Andorra y San Marino hayan concluido
con rapidez sus procesos legislativos respectivos destinados a abordar,
antes del fin de 2018, las cuestiones planteadas por el Grupo “Código de
Conducta” (Fiscalidad de las Empresas) de la UE. El 4 de diciembre el
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros confirmó los progresos realizados por Andorra y San Marino.
Font: Conclusions de la reunió del Consell de la UE d’11 de desembre de 2018
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ANNEX 6
Recta final de las negociaciones sobre el acuerdo de asociación entre
Andorra y la Unión Europea
Las negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación entre Andorra y la UE, que ha de permitir el acceso del Principado al mercado
interior europeo, el mayor mercado del mundo, comenzaron en marzo
de 2015. Solamente a lo largo del año en curso se habrán celebrado ocho
sesiones negociadoras. El objetivo general de avanzar hacia una mayor
integración con la UE es bueno para Andorra, pero también debe serlo el
contenido concreto del acuerdo.
Hasta el momento actual, se han cerrado con éxito las cuestiones relativas al marco institucional y el capítulo dedicado a la libre circulación
de mercancías. Quedan por negociar otras tres libertades –personas, servicios y capitales–, además de las políticas de acompañamiento. Entre
las cuestiones institucionales ya negociadas, destaca la importancia de
la creación de una Comisión Mixta Andorra-UE que decidirá de manera conjunta sobre la aplicación de las normas europeas en Andorra. El
Principado también podrá participar en la fase de preparación de tales
normas. En materia de mercancías, se ha llegado a un entendimiento sobre el tabaco (treinta años de periodo transitorio) y sobre las franquicias
(mantenimiento de las existentes desde el acuerdo aduanero de 1990,
claramente favorables para Andorra, al ser muy superiores a todas las
concedidas por la UE a países terceros).
Los negociadores andorranos han recordado en repetidas ocasiones
la existencia de un principio importante que preside la marcha de las
negociaciones desde su inicio, según el cual nada está cerrado hasta
que todo esté cerrado. En los momentos actuales, se pueden detectar
los siguientes trazos característicos en la estrategia negociadora del
gobierno andorrano: 1) Satisfacción por lo negociado hasta ahora. 2)
Reconocimiento de que el acuerdo es más importante que urgente. 3)
Tratar de definir los objetivos negociadores de manera conjunta con
todos los agentes y operadores andorranos implicados en el acceso
al mercado interior de la UE, especialmente las organizaciones empresariales. 4) Alcanzar una mayor proactividad en esta última fase
negociadora a través de la introducción de nuevas propuestas elaboradas conjuntamente con las partes implicadas. Y 5) Preparación
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anticipada de los modos de recepción del nuevo acervo comunitario en
materia de mercado interior europeo, también en estrecha colaboración con los actores relevantes.
No cabe duda de que las organizaciones empresariales andorranas
apreciarán esta manera de enfocar las cosas por parte del gobierno en
la recta final de las negociaciones, ya que en buena parte coincide con
los puntos de vista que han manifestado reiteradamente en los últimos
meses. Aquellas han declarado, efectivamente, que se sienten insuficientemente informadas sobre la marcha de las negociaciones, que
tampoco se sienten suficientemente implicadas ni consultadas y que
vislumbran más peligros que oportunidades en el acceso al mercado
interior europeo.
Piensan que no hay que precipitarse en los tiempos de la negociación
y que ha llegado el momento de exponer con claridad y valentía a la UE la
necesidad de obtener ventajas y compensaciones que faciliten la competitividad andorrana, por ejemplo, en materia de comunicaciones terrestres,
aéreas, digitales y de todo tipo que tengan que ver con el desenclavamiento
del Principado, así como de conseguir facilidades temporales y de contenido
a la hora de adoptar la normativa europea en materia de mercado interior.
Estiman que la experiencia del Acuerdo Monetario vigente con la UE enseña que hay que ser muy prudentes a la hora de asumir compromisos de
transposiciones normativas de la UE, si se quiere evitar pérdidas de competitividad por exceso de burocratización y aumento de todo tipo de costes.
Las organizaciones empresariales también creen que es necesaria
una estrategia negociadora consensuada entre gobierno, operadores
económicos y sociedad civil, especialmente en esta última fase de las negociaciones. Meses atrás han hecho llegar al gobierno un listado de líneas
rojas que no deberían traspasarse y de contrapartidas que se deberían
alcanzar, como las siguientes: mantenimiento del acuerdo de unión aduanera, asegurar la soberanía fiscal, defender el modelo social propio,
mejorar las infraestructuras con ayudas europeas, estructurar una política
de inmigración adecuada a las necesidades del Principado o asegurar el
acceso al Banco Central Europeo.
Se vislumbra hoy como difícil, más que ayer, el cierre de las negociaciones antes de entrar en el próximo escenario de elecciones, tanto en el
marco europeo –previstas para finales de mayo de 2019–como en Andorra,
que se podrían convocar en fechas cercanas a las europeas. El Parlamento
Europeo actual probablemente solo será capaz de adoptar un informe in-
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termedio y no el final, que es de carácter preceptivo y vinculante, sobre las
negociaciones. Por otra parte, no está garantizado que el nuevo presidente
de la Comisión Europea sea tan favorable a cerrar un trato con Andorra
–y con los otros dos países que le acompañan en las negociaciones, Mónaco y San Marino–como es el caso del presidente actual, el luxemburgués
Jean-Claude Juncker.
El cierre de las negociaciones –rúbrica y firma incluidas–se contempla
en estos momentos para finales de 2019, más allá de las elecciones europeas y andorranas. La recta final de las negociaciones puede coincidir,
por lo tanto, con los debates electorales correspondientes en Andorra y
en la UE. Si el acuerdo acabara definiéndose como mixto –lo que significa
que sea considerado de competencia comunitaria y también propia de los
Estados miembros de la UE–, el proceso de ratificación podría durar años.
La ministra de Asuntos Exteriores, María Ubach, ha declarado recientemente que “está claro que las elecciones europeas pueden afectar y por
esta misma razón sería bueno cerrar el acuerdo a principios de 2019, para
no perder nada de lo conseguido hasta ahora”.
En la recta final de las negociaciones, dure lo que dure, Andorra ha de
ser capaz de alcanzar una estrategia negociadora audaz y acordada entre
gobierno, grupos parlamentarios y actores implicados. También se ha de
conseguir que la UE atienda los legítimos intereses de Andorra, respete
sus especificidades y negocie basándose en lo que ya está establecido en
la Declaración 3 del artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, que dice
textualmente que la Unión tendrá en cuenta la situación particular de los
países de pequeña dimensión territorial, manteniendo con ellos relaciones
específicas de proximidad.
Font: Víctor Pou. La Vanguardia, 27 de setembre de 2018

La recta final de las negociaciones sobre el acuerdo de asociacion
entre Andorra y la Unión Europea es alargada
La UE y Andorra trabajarán para que sea posible cerrar el acuerdo en los
dos próximos años (2019-2020)
La reciente visita a Andorra del nuevo Embajador de la UE, Rupert
Schlegelmich, de nacionalidad alemana, para presentar sus credenciales
al Copríncipe episcopal, Joan Enric Vives, ha puesto de relieve, una vez
más, el interés de la UE por cerrar el acuerdo de asociación con Andorra,
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pero no en una fecha inmediata, como veremos a continuación. Las negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación entre Andorra y la UE,
que ha de permitir el acceso del Principiado al mercado interior europeo,
el mayor mercado del mundo, comenzaron en marzo de 2015.
Durante su estancia en el Principado, el Embajador de la UE ha alabado la buena labor negociadora del gobierno andorrano. Al mismo tiempo,
su visita ha servido para clarificar cómo se ve desde Bruselas el calendario
de la recta final de las negociaciones. El Embajador ha declarado, a este
respecto, que se hace difícil poner una fecha concreta para su terminación,
dado que existen cuestiones técnicas complicadas, todavía pendientes, a
lo que hay que añadir que la situación actual de la UE es difícil, particularmente debido al Brexit.
El nuevo Embajador belga, Marc Calcoen, que también ha presentado
sus credenciales al Copríncipe episcopal, ha coincido con lo declarado por
su colega comunitario. Piensa que la UE tiene efectivamente el firme propósito de cerrar las negociaciones con Andorra, que ya han superado su
principal escollo- el tratamiento del tabaco - pero quedan todavía importantes asuntos por negociar, como por ejemplo la libre circulación de personas.
El Embajador de la UE se ha entrevistado con el jefe de gobierno, Antoni Martí, la ministra de exteriores, María Ubach, y el ministro de finanzas,
Jordi Cinca, quienes le han trasladado que el acuerdo de asociación con
la UE ha de significar la culminación de la transformación económica y
fiscal llevada a cabo por Andorra durante los últimos años.
El gobierno andorrano considera que el acuerdo de asociación con la
UE es un asunto más importante que urgente. Ello significa que hay que
negociar sin prisas, pero sin pausas. Estima que el objetivo general de
avanzar hacia una mayor integración con la UE es bueno para Andorra,
pero también debe ser bueno el contenido concreto del acuerdo. Hasta el
momento actual, los negociadores andorranos han sido capaces de cerrar con éxito las cuestiones relativas al marco institucional y el capítulo
dedicado a la libre circulación de mercancías. El funcionamiento de la Comisión Mixta Andorra-UE será paritario y permitirá un amplio margen de
maniobra al Principado. Esta Comisión decidirá de manera conjunta sobre la aplicación de las normas europeas en Andorra. Los treinta años de
período transitorio acordados para el tabaco significan un planteamiento
claramente favorable a los intereses de Andorra, así como también es muy
conveniente la continuidad acordada del régimen ya existente de franquicias, que es tres veces superior al normal otorgado por la UE a países
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terceros. Lo negociado hasta ahora se considera, por lo tanto, ciertamente
bueno para los intereses del Principado, pero lo que queda por negociar es
mucho: las otras tres libertades –personas, servicios y capitales– más las
políticas complementarias.
El proceso negociador está envuelto actualmente por un ambiente de
precampaña electoral, dada la proximidad de las elecciones generales en
Andorra y de las elecciones europeas, previstas respectivamente para los
meses de abril y mayo de 2019. Antes de su próxima disolución, el Parlamento Europeo solamente será capaz de adoptar un informe intermedio y no
el final, que es de carácter preceptivo y vinculante, sobre las negociaciones.
Las organizaciones empresariales andorranas han declarado que no se
sienten suficientemente informadas sobre la marcha de las negociaciones,
que tampoco se sienten convenientemente implicadas ni consultadas y
que vislumbran más peligros que oportunidades en el acceso al mercado
interior europeo. Piensan que no hay que precipitarse en los tiempos de
la negociación y que ha llegado el momento de exponer con claridad y
valentía a la UE la necesidad de obtener ventajas y compensaciones que
faciliten la competitividad andorrana. Ponen como ejemplo, entre otros,
las comunicaciones terrestres, aéreas y digitales, y en general todo lo
que tenga que ver con el “desenclavamiento” del Principado, así como
conseguir facilidades temporales y de contenido a la hora de adoptar la
normativa europea en materia de mercado interior.
El gobierno andorrano, por boca de su portavoz el ministro Cinca, ha
reconocido que “se ha de corregir la percepción de que no hayamos sido
capaces de llegar correctamente a la ciudadanía” y que hay que “explicar
mejor lo que hemos negociado, lo que queda por negociar, así como los resultados esperables del acceso andorrano al mercado interior andorrano”.
Todas las consideraciones anteriores son convergentes en el sentido
de que llevan a pensar que la recta final de las negociaciones puede ser
alargada. Dure lo que dure esta recta final, Andorra ha de conseguir que la
UE atienda sus legítimos intereses, respete sus especificidades y negocie
basándose en lo que ya está establecido en la Declaración 3 del artículo 8
del Tratado de la UE, que dice textualmente que la Unión tendrá en cuenta la situación particular de los países de pequeña dimensión territorial,
manteniendo con ellos relaciones específicas de proximidad.
Font: Víctor Pou. La Vanguardia, 20 de desembre de 2018
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ANNEX 7
Recomanació del Parlament Europeu de 13 de març del 2019
Textos aprobados
Miércoles 13 de marzo de 2019 - Estrasburgo
Acuerdo de Asociación entre la UE y Mónaco, Andorra y San Marino
Recomendación del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, a
la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el Acuerdo
de Asociación entre la Unión Europea y Mónaco, Andorra, y San Marino
El Parlamento Europeo,
–Vista la Decisión del Consejo (UE) 2014/[…], de 22 de diciembre de
2014, por la que se autoriza a la Comisión Europea a negociar, en nombre de los Estados miembros, las disposiciones de uno o varios Acuerdos
de Asociación con el Principado de Andorra, el Principado de Mónaco y la República de San Marino que sean competencia de los Estados
miembros,
–Visto el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea,
–Vistos el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea y la Declaración
relativa a dicho artículo, que establece que la Unión tendrá en cuenta la
situación particular de los países de pequeña dimensión territorial que
mantienen con ella relaciones específicas de proximidad,
–Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2012,
titulada “Relaciones de la UE con el Principado de Andorra, el Principado
de Mónaco y la República de San Marino - Opciones para una mayor integración con la UE” (COM(2012)0680),
–Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de
20 de noviembre de 2012, titulado “Obstacles to access by Andorra,
Monaco and San Marino to the EU’s Internal Market and Cooperation
in other Areas”(Obstáculos al acceso de Andorra, Mónaco y San Marino al mercado interior de la UE y a la cooperación en otros ámbitos)
(SWD(2012)0388),
–Visto el Informe de la Comisión, de 18 de noviembre de 2013, titulado
“Relaciones de la UE con el Principado de Andorra, el Principado de Mó-
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naco y la República de San Marino - Opciones para su participación en el
mercado interior” (COM(2013)0793),
–Vistas las Conclusiones del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre
un mercado interior homogéneo ampliado y las relaciones de la UE con
países occidentales no pertenecientes a la UE,
–Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,
–Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0074/2019),
A. Considerando que el Principado de Andorra (Andorra), el Principado de Mónaco (Mónaco) y la República de San Marino (San Marino)
tienen una larga historia como Estados; que siempre han ocupado un lugar central en la historia europea y han mantenido relaciones políticas,
económicas, sociales y culturales profundas y de larga data con los Estados miembros situados en su vecindad inmediata y con la Unión en su
conjunto; que la asociación de la Unión con estos países se fundamenta en
nuestro conjunto común de valores políticos y culturales;
B. Considerando que Andorra, Mónaco y San Marino han demostrado tener una fuerte vocación política, económica y cultural europea y un
firme deseo de estrechar sus relaciones políticas, económicas y culturales
con la Unión; que, en interés de Andorra, Mónaco y San Marino, por una
parte, y de la Unión, por otra, es importante responder positivamente a
esta vocación de forma oportuna, así como facilitar una conclusión rápida
de las negociaciones del nuevo Acuerdo de Asociación, que constituirá el
nuevo marco para las relaciones entre la Unión y estos países;
C. Considerando que también redunda en interés de los Estados miembros que tradicionalmente han mantenido estrechos vínculos históricos,
políticos y económicos con Andorra, Mónaco y San Marino que se promueva la intensificación y la concreción de las relaciones de estos países con
la Unión Europea en su conjunto; que es esencial en este sentido tener en
cuenta las relaciones bilaterales especiales que mantienen ya esos Estados
miembros con Andorra, Mónaco y San Marino, en particular por razones
de seguridad jurídica;
D. Considerando que Andorra, Mónaco y San Marino han respaldado
tradicionalmente la línea política de la Unión en las Naciones Unidas;
E. Considerando que Andorra, Mónaco y San Marino son, cada uno
por derecho propio, socios económicos importantes para los Estados miembros de su vecindad inmediata y ofrecen oportunidades de empleo a
un número considerable de ciudadanos de la Unión; que un vínculo más
estrecho entre la Unión y Andorra, Mónaco y San Marino ofrecería a todas
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las partes una importante oportunidad de mayor desarrollo económico,
con un efecto económico indirecto positivo en las regiones de los Estados
miembros que se encuentran en su vecindad inmediata, también a través
de nuevas oportunidades de empleo y de la mejora de las capacidades
profesionales internacionales;
F. Considerando que, al entablar las negociaciones del Acuerdo de Asociación, es importante tomar plenamente en consideración, a tenor de la
Declaración 3 relativa al artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, las especificidades de Andorra, Mónaco y San Marino como países de pequeño
tamaño; que, por consiguiente, es importante tener en cuenta la pequeña
dimensión territorial y el reducido número de habitantes de Andorra, Mónaco y San Marino y lo que ello implica en términos de preservar una
inclusión y un acceso socioeconómicos adecuados para los ciudadanos de
dichos países; que dicha inclusión y acceso son esenciales para preservar
la cultura, las tradiciones y los valores propios de estas tres comunidades;
que, sin unos mecanismos de inclusión y acceso específicos, algunos ciudadanos pueden tener dificultades para encontrar los medios necesarios
para vivir en su país de origen; que, por lo tanto, resulta esencial preservar,
también mediante disposiciones adecuadas en el Acuerdo de Asociación,
el tejido político, socioeconómico, cultural e identitario de Andorra, Mónaco y San Marino, y adaptarlo a las realidades de la integración de la
Unión Europea;
G. Considerando que Andorra, Mónaco y San Marino mantienen desde
hace tiempo acuerdos bilaterales con sus respectivos países vecinos, que
abordan cuestiones de interés mutuo, tienen en cuenta las particularidades y sensibilidades de los tres países y reflejan la necesidad de preservar
la viabilidad de estos Estados; que dichas particularidades y sensibilidades han sido reconocidas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa;
H. Considerando que Andorra, Mónaco y San Marino, cada uno por su
cuenta, han emprendido importantes reformas y buscado la convergencia
normativa con la Unión, en particular en lo que se refiere a la regulación
del sector bancario y financiero;
I. Considerando que, en su reunión del 4 de diciembre de 2018, el
Consejo decidió retirar a Andorra y San Marino del anexo II de las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017, confirmando así que
han cumplido todos los compromisos pendientes relativos a la transparencia, la equidad fiscal y las medidas contra la erosión de la base
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imponible y el traslado de beneficios; que Mónaco nunca ha figurado en
ese anexo y que el Consejo constató ya el 5 de diciembre de 2017 el pleno
respeto de dichos compromisos por parte de este Estado; que el Foro
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE declaró, en sus reuniones de abril y julio de 2018, que
Andorra, Mónaco y San Marino habían obtenido la calificación de “conforme”en relación con la norma internacional relativa al intercambio de
información previa solicitud;
J. Considerando que las importantes reformas y el ajuste progresivo a
la legislación de la Unión llevados a cabo por Andorra por lo que se refiere
a la regulación financiera son encomiables; que la Unión y Andorra han
alcanzado un valioso acuerdo en materia de tabaco y que Andorra podrá
ahora seguir intensificando su avance hacia una economía más diversificada; que este proceso largoplacista planteará importantes retos y que,
por lo tanto, será necesario proteger adecuadamente a las personas que
trabajan en Andorra durante la transformación del país en una economía
más diversificada; que un acceso más amplio al mercado interior apoyará
el desarrollo económico a largo plazo y creará nuevas oportunidades económicas y de empleo en Andorra;
K. Considerando que actualmente San Marino experimenta dificultades para exportar a los Estados miembros de la Unión distintos de
Italia debido a la documentación del IVA adicional necesaria (T2); que
el Acuerdo de Asociación ha de brindar la oportunidad de ofrecer unas
condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, que resultarían
sumamente valiosas para los exportadores sanmarinenses; que el Acuerdo
de Asociación debe ofrecer a los bancos de Andorra y San Marino acceso
pleno al régimen de pasaporte de la Unión para bancos y empresas de
servicios financieros;
L. Considerando que los ciudadanos de Mónaco son una minoría en
su propio país y que los mercados de la vivienda y de trabajo tienen unas
características tales que resulta fundamental prestar apoyo activo a los
monegascos para que sigan pudiendo residir en el país; que las disposiciones relativas a facilitar el acceso al empleo se aplican por igual a los
ciudadanos de Mónaco y a los residentes de las poblaciones de sus alrededores inmediatos; que el 92 % de las personas que trabajan en Mónaco
son ciudadanos de la Unión;
M. Considerando que el Acuerdo de Asociación con la Unión abre la
posibilidad de desarrollar la cooperación en ámbitos de interés común y
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de participar en algunas de las políticas horizontales de la Unión sobre
cuestiones tales como la investigación, el medio ambiente y la educación
(Erasmus+);
N. Considerando que el Acuerdo de Asociación requerirá la aprobación
del Parlamento para entrar en vigor;
1. Recomienda al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad:
a) que aprovechen la oportunidad que brindan las negociaciones
del Acuerdo de Asociación para poner de manifiesto el valor de un
refuerzo de las relaciones y la integración con la Unión –teniendo en
cuenta la opinión pública tanto de Andorra, Mónaco y San Marino
como de la Unión– y reafirmar de nuevo la importancia de la inclusión de estos países en los órganos y políticas de la Unión a más largo
plazo;
b) que eviten el riesgo de que el Acuerdo de Asociación sea rechazado una vez finalizadas las negociaciones, y que redoblen sus esfuerzos
para facilitar información sobre el Acuerdo a los ciudadanos de Andorra, Mónaco y San Marino que se sienten más vulnerables y explicarles,
con una transparencia absoluta y en colaboración con las autoridades
de estos tres países, el alcance, los beneficios y las posibles limitaciones
del Acuerdo de Asociación, con miras a lograr la unidad política y el
mayor apoyo público posible en cada uno de los tres países; que animen
a Andorra, Mónaco y San Marino a que hagan lo mismo y los apoyen en
tal empeño;
c) que tengan plenamente en cuenta la reducida superficie territorial y
los limitados recursos administrativos, en términos relativos, de Andorra,
Mónaco y San Marino, y que, en el proceso de negociación, adapten en
consonancia la necesaria adopción y aplicación del acervo de la Unión con
el fin de minimizar la presión presupuestaria, cuyo exceso repercutiría de
forma negativa en la opinión pública y en los recursos presupuestarios
disponibles; que presten ayuda, en caso necesario, a Andorra, Mónaco y
San Marino en la creación de la capacidad administrativa necesaria para
garantizar una transposición rápida, dinámica y uniforme del acervo de
la Unión;
d) que soliciten la creación, en cada uno de los tres países, de un marco
institucional coherente, eficiente y eficaz para aplicar el Acuerdo de Asociación, a fin de garantizar la transposición dinámica del acervo de la Unión
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por parte de los tres países y la aplicación uniforme e interpretación coherente de las disposiciones del Acuerdo, que incluya un foro de consulta y
un mecanismo de resolución de litigios;
e) que dejen bien claro a Andorra, Mónaco y San Marino la importancia de la integridad y homogeneidad globales del mercado interior y
del respeto de los aspectos fundamentales de las cuatro libertades que lo
caracterizan; que recuerden las ventajas y los beneficios económicos que
conlleva el acceso pleno, en particular de los productos y servicios, al mercado interior y la necesidad de preservar en dicho mercado condiciones
de competencia equitativas y bases institucionales sólidas, resilientes y
eficaces en beneficio de todos;
f) que garanticen un apoyo adecuado de la Unión a Andorra, Mónaco
y San Marino por lo que respecta a su capacidad para adoptar y aplicar
plenamente el acervo de la Unión a más largo plazo, en particular mediante una cooperación institucional más estrecha con los Estados miembros
de su vecindad inmediata; que prevean el acceso a la financiación de la
Unión para proyectos concretos y la posibilidad de recurrir a los órganos
administrativos existentes en los Estados miembros encargados de la aplicación del acervo de la Unión;
g) que favorezcan una mayor capacidad para la adopción y aplicación adecuadas del acervo de la Unión mediante el envío, en comisión
de servicios, de funcionarios de las administraciones públicas de Andorra, Mónaco y San Marino a las instituciones y órganos pertinentes de la
Unión y de sus Estados miembros;
h) que consideren, habida cuenta de la necesidad de conciliar la libertad
de establecimiento prevista en el Acuerdo de Asociación y las disposiciones
nacionales de Andorra, Mónaco y San Marino encaminadas a preservar la
inclusión socioeconómica de sus ciudadanos, la posibilidad de prever excepciones temporales, fundamentadas en una valoración de las necesidades
reales de los tres países, sujetas a cláusulas de revisión, ancladas en criterios socioeconómicos específicos para cada país negociador y adaptadas al
período de tiempo necesario para garantizar, en cada país y de una forma
gradual, una verdadera igualdad de condiciones y una adecuada capacidad
competitiva para los trabajadores y las empresas; señala que, debido a las
dimensiones tan reducidas de estos países, las excepciones temporales al
acervo de la Unión que se negocien tendrían una incidencia insignificante;
i) que aprovechen la oportunidad que brinda el Acuerdo de Asociación
para reforzar la cooperación con Andorra, Mónaco y San Marino en el
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marco de la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015, relativa a
la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo (1);
j) que adapten los requisitos relacionados con el suministro de datos
estadísticos en virtud del Acuerdo de Asociación al tamaño de Andorra,
Mónaco y San Marino;
k) que estudien la posibilidad y la viabilidad, en paralelo a las negociaciones del Acuerdo de Asociación, de garantizar el acceso de Andorra y
San Marino a la liquidez del Eurosistema, con vistas a favorecer la capacidad de resiliencia y la estabilidad de sus respectivos sistemas bancarios
nacionales en caso de crisis sistémica interna o externa, velando al mismo
tiempo por una supervisión adecuada del Banco Central Europeo; que
animen a Andorra y a Mónaco a convertirse en miembros del Fondo Monetario Internacional y les proporcionen, si es necesario, asistencia técnica
para ello; que alienten a Andorra, Mónaco y San Marino a perseverar en
su gran empeño por converger con la Unión en materia de regulación
financiera, gobernanza fiscal y lucha contra el blanqueo de capitales;
l) que trabajen en aras del progreso de las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Andorra, Mónaco y San Marino y proporcionen de
forma oportuna a las partes negociadoras todo el apoyo institucional y
político necesario, poniendo también a su disposición las evaluaciones y
los conocimientos técnicos de las direcciones generales competentes de la
Comisión, para que las negociaciones puedan concluirse cuanto antes y en
cualquier caso en los próximos dos años;
m) que concluyan, antes de que finalice su actual mandato, una declaración política conjunta con Andorra, Mónaco y San Marino sobre el
marco del Acuerdo de Asociación con el fin de evaluar y preservar los
avances conseguidos hasta entonces en las negociaciones, de modo que la
nueva Comisión y el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior puedan
hacer balance de ese entendimiento común y basarse en él a la hora de
seguir avanzando en las negociaciones;
n) que consideren las negociaciones del Acuerdo de Asociación una
oportunidad de adoptar medidas para inversiones conjuntas en infraestructuras de interés común, así como medidas destinadas a fomentar la
investigación académica conjunta entre Andorra, Mónaco, San Marino y
los Estados miembros de la Unión;
2. Considera que la próxima legislatura del Parlamento Europeo podría
constituir una valiosa oportunidad para crear una nueva delegación inter-
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parlamentaria dedicada a la cooperación y el diálogo interparlamentarios
con Andorra, Mónaco y San Marino; considera, asimismo, que el Parlamento debería mantener una estrecha cooperación entre sus servicios y
los servicios pertinentes de los Parlamentos de Andorra, Mónaco y San
Marino y acoger regularmente a jóvenes dirigentes políticos, empresariales y de la sociedad civil de estos tres países con el fin de reforzar el
discurso positivo de un vinculación política, económica y estratégica más
estrecha con la Unión en el marco de las negociaciones del Acuerdo de
Asociación; estima que el Parlamento ha de fomentar intercambios periódicos de puntos de vista con las delegaciones parlamentarias nacionales
de Andorra, Mónaco y San Marino durante todas las negociaciones; cree
que el Parlamento Europeo y las delegaciones parlamentarias nacionales
de Andorra, Mónaco y San Marino deben mantener también intercambios
de puntos de vista sobre las cuestiones que trata el Parlamento que pueden afectar directamente a la economía de estos países, a su relación con
la Unión o a la eficacia del Acuerdo de Asociación;
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación
al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así
como a los copríncipes, el Gobierno y el Consejo General de Andorra, al
príncipe, el ministro de Estado y el Consejo Nacional de Mónaco y a los
capitanes regentes, el Congreso de Estado y el Consejo Grande y General
de San Marino.
Font: Parlament Europeu

Nota
(1) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
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ANNEX 8
DAFO ampliada sobre la situació d’Andorra davant
d’un possible acord d’associació amb la UE
DEBILITATS

1. Dependència econòmica dels estats veïns i de la UE
2. Absència d’estudis d’impacte
3. Manca d’informació suficient als agents econòmics, socials i a la ciutadania en general
4. Falta de definició prèvia dels objectius andorrans per aconseguir
5. Pèrdua de l’acord d’unió duanera en vigor
6. Sensació que ja s’ha cedit en matèria fiscal (intercanvi automàtic d’informació) i que Andorra té poques cartes negociadores a les mans
7. No es veuen els retorns tangibles i concrets que l’Acord d’associació pugui
aportar a Andorra
8. Manca de competitivitat empresarial i canvi del model comercial
9. Administració pública poc preparada per assolir el cabal comunitari
10. Escassa o nul·la implementació de l’anterior Acord de Cooperació amb la
UE (2004)
AMENACES

1. Entorn socioeconòmic complex: sortida crisi econòmica, canvi de model
econòmic, Brexit…
2. Lliure circulació de persones mal negociada
3. Lliure entrada d’empreses i sucursals a Andorra
4. Comitè mixt Andorra-UE sense prou influència andorrana
5. Pèssim antecedent de l’Acord Monetari sobre la inevitabilitat d’acceptar
normativa comunitària no desitjada
6. Possible augment de la pressió fiscal
7. Risc de pressions d’uniformització fiscal amb la UE
8. Dificultats d’absorció d’un cabal comunitari (normativa) immens
9. Risc de pèrdua dels avantatges actuals que Andorra té en relació amb a la UE
10. Proposta de referèndum: en cas de resultat negatiu podria afeblir el govern

139

FORTALESES

1. Negociar conjuntament amb Mònaco i San Marino
2. Bona relació amb els estats veïns Espanya i França
3. Europeisme a Andorra
4. Avantatges propis d’un estat de petita dimensió territorial
5. País de qualitat de vida
6. Economia que funciona
7. Baixa pressió fiscal
8. Suport d’Espanya i França a les negociacions
9. Els acords en vigor Andorra-UE funcionen bé
10. No tenim urgència per tancar l’Acord d’associació
OPORTUNITATS

1. Nou govern sorgit de les eleccions del 2019: reapreciació de les negociacions d’associació i replantejament dels objectius andorrans
2. La reapreciació hauria d’introduir elements de clar interès per a Andorra,
com ara infraestructures i digitalització
3. Replantejar les negociacions d’acord amb els agents econòmics i socials i
el suport de la ciutadania
4. Accés a un mercat de 500 milions d’habitants, el més important del món
5. Reducció d’obstacles administratius per a mercaderies i serveis
6. Accés a subvencions, ajuts, programes i finançament de la UE
7. Desenclavament del Principat: inversions en infraestructures estratègiques
per a Andorra
8. Acord estable en el temps, llarga durada previble
9. Marc favorable per a noves empreses i per a l’adopció d’un nou model
econòmic i social
10. Millora de les relacions amb l’OMC (Organització Mundial del Comerç)
11. Relacions d’Andorra privilegiades amb la UE
Font: Pou, Víctor. Resultats de seminaris interdisciplinars realitzats sobre relacions Andorra UE, Andorra la Vella, desembre del 2018
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ANNEX 9
Discurs d’investidura del nou cap de Govern, Xavier Espot
En el seu discurs-programa d’investidura del 14 de maig de 2019, Xavier Espot havia clarificat la seva posició sobre l’acord d’associació de la
manera següent:
“L’acord d’associació amb la Unió Europea és, sens dubte, una de les
qüestions cabdals de la legislatura que tot just acaba de començar. Durant
la passada campanya electoral vam poder constatar que totes les forces
polítiques que han obtingut representació parlamentària són partidàries
d’estrènyer les relacions d’Andorra amb la Unió Europea i de fer possible
la participació del nostre país al mercat interior europeu.
Una participació al mercat interior que, al meu entendre, és la clau de
volta del nou model de desenvolupament econòmic i social, és la porta
d’entrada de nous sectors productius, basats en la innovació i el valor afegit, i també representa un marc estable per a totes les persones i empreses
que vulguin treballar des d’Andorra cap al món.
En les últimes dècades l’evolució econòmica d’Andorra ha anat de la mà
d’una major aproximació i integració amb el nostre entorn. Les incerteses
de la dècada de 1980 es van superar gràcies a l’acord duaner de 1990 amb
l’aleshores Comunitat Econòmica Europea. L’evolució i la modernització
dels sectors tradicionals de l’economia ha requerit, al llarg d’aquests anys,
una homologació progressiva amb els estàndards europeus i internacionals. La crisi financera i econòmica de fa una dècada va quedar enrere
en la mesura que vam ser capaços de caminar cap a la transparència i la
cooperació en matèria fiscal, vam obrir la nostra economia i vam signar
convenis per evitar la doble imposició.
I és ara que la diversificació incipient del nostre model de creació de riquesa i benestar necessita un marc estable de relacions amb Europa i la
participació d’Andorra en un mercat de més de 500 milions de clients potencials. No és una aventura temerària. Sinó, ben al contrari: es tracta d’un
camí fressat que altres països ja han recorregut abans que nosaltres. I que
Andorra, a més, no recorre tota sola, sinó que ho fa amb un mandat de negociació compartit amb el Principat de Mònaco i la República de San Marino.
Crec que tots estarem d’acord en les oportunitats que s’obren amb
aquesta negociació. Però també comparteixo amb alguns grups d’aquesta
Cambra que cal precisar, objectivar i quantificar -en la mesura del pos-
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sible- aquestes oportunitats de desenvolupament. Per aquest motiu, en
paral·lel a les negociacions de l’acord d’associació caldrà elaborar estudis
d’impacte o de valoració de les oportunitats i amenaces en cadascun dels
àmbits d’aplicació de l’acord a fi i efecte de disposar d’un balanç de beneficis i costos que, n’estic convençut, en la seva globalitat serà favorable a la
signatura d’aquest acord d’associació.
La meva intenció, si aquesta Cambra m’encarrega la responsabilitat de
formar Govern, és consensuar -en la mesura del possible- la posició negociadora d’Andorra amb les forces polítiques presents al Consell General.
Ara bé, per parlar de consens s’ha de parlar també d’una posició de partida. I, en aquest sentit, la posició de partida acordada per les tres forces
polítiques que han subscrit el pacte per a un Govern en comú es mou dins
dels paràmetres següents:
En primer lloc, el manteniment de la fórmula de l’associació com a model òptim per a les relacions d’Andorra amb la Unió Europea, prosseguint
amb les negociacions ja iniciades. En segon lloc el respecte a les particularitats d’Andorra, que passen pel manteniment d’una política migratòria
pròpia, per la preservació de Feda i Andorra Telecom com a monopolis
d’Estat i per una aplicació gradual de la lliure circulació de serveis. I, en
tercer lloc, l’exclusió de la fiscalitat de l’acord d’associació.
La participació de totes les forces parlamentàries en la definició de la
posició negociadora d’Andorra és un pas important, però no és l’únic a
l’hora d’abordar aquesta qüestió. Cal també major informació i transparència cap a la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt. És en aquest
sentit, que proposo la creació d’una Secretaria d’Estat que coordini de
forma transversal tot el treball que caldrà fer al si del sector públic i que,
a més obri aquest procés a la participació ciutadana.
Perquè la ratificació del futur acord d’associació ha de passar per un
referèndum en què la majoria de la ciutadania doni llum verd al text negociat pel Govern, amb la participació dels consellers d’aquesta Cambra.”
Font: Govern d’Andorra
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ANNEX 10
Cap a un nou model econòmic i social: obertura econòmica, fiscalitat
competitiva i projecció internacional

Sortida de la crisi econòmica i financera
Andorra està tractant de consolidar la recuperació econòmica, després d’haver conegut una forta crisi econòmica que va començar l’any
2007. Entre abril del 2007 i el desembre del 2013, l’economia andorrana
va acumular quasi set anys consecutius de destrucció de llocs de treball,
especialment en el sector de la construcció i les obres públiques. La recuperació va començar el gener del 2014 i en els dos darrers anys, una
vegada superada la incertesa generada per la crisi de Banca Privada d’Andorra, l’economia del Principat ha anat incrementant el nombre de llocs
de treball a un ritme del 3 per cent anyal.
La taxa d’atur corresponent al quart trimestre de 2018 ha sigut molt
per sota de les corresponents als països veïns. Espanya va tancar l’any
2018 amb un atur del 14,5 per cent, França del 9,1 per cent, mentre que el
conjunt de la UE donava un atur mitjà del 7 per cent. En el Principat l’atur
és pràcticament inexistent, com ja era al cas abans de la crisi.
En paral·lel a la recuperació dels sectors tradicionals del comerç minorista, els serveis turístics, la banca i la construcció, els serveis a les
empreses (business services) han crescut amb força en els darrers anys, i
s’han consolidat com el tercer sector amb més assalariats del país, només
superat pel retail i la hoteleria. Els serveis a les empreses ha crescut amb
l’obertura de l’economia a la inversió estrangera, implementada a partir
de 2012, i la firma de convenis per evitar la doble imposició, que fins fa
pocs anys castigava i feia pràcticament inviable l’exportació de serveis des
d’Andorra.
L’economia andorrana va créixer l’any 2018 per sisè anys consecutiu i
ho va fer amb un augment del PIB nominal lleugerament inferior al dels
anys 2016 i 2017, quan havia crescut un 2,6 per cent i un 2,7 per cent,
respectivament.
El govern andorrà va presentar l’abril de 2019 la liquidació del pressupost del 2018, amb un superàvit de gestió per sisè any consecutiu i un
lleuger dèficit de caixa equivalent al 0,08 per cent del PIB. Des del 2013,
l’executiu andorrà ha mantingut els números vermells a ratlla, fent un
esforç per equilibrar els comptes: en els anys 2013,2016 i 2017 va tancar el
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pressupost amb superàvit i en 2014, 2015 i 2018 amb dèficits que oscil·len
entre el 0,08 i el 0,5 per cent del PIB. Els set comuns han seguit la mateixa
línia d’equilibri pressupostari.
El deute públic global del país ha passat dels 1.032 milions d’euros el
2012 als 992 milions el 2018. Set anys enrere, el deute públic global representava el 41,9% del PIB; el desembre de 2018 ja havia baixat més de sis
punts i se situava en el 35,8%. Aquestes xifres d’endeutament contrasten
amb les dels dos grans veïns: a Espanya, el deute representa el 97,2% del
PIB i a França, el 99%.
Segons el nou president de la Confederació Empresarial Andorrana
(CEA), Gerard Cadena, (1) malgrat la recuperació econòmica al Principat
i que el PIB de 2018 es tanqui amb un increment superior a l’1%, “l’obertura econòmica no ha aportat el que es pensava, va tenir un impuls en un
determinat moment però darrerament s’ha estabilitzat”.
Un nou paradigma
Des del 2009, els successius governs d’Andorra han adoptat un programa de reformes per diversificar l’economia que ha convergit en la
necessitat d’apropar el contingut de l’ordenament jurídic al cabal comunitari, per conduir el país cap a un procés d’adaptació o homologació, i
a una participació més gran en el mercat interior de la UE. Aquest camí
s’ha acompanyat de diversos estudis que han ajudat en la reflexió per
a l’inici de les negociacions de l’acord d’associació. Es constata, doncs,
una continuïtat en la necessitat de reformes que permetin diversificar i
obrir l’economia, homologar la realitat andorrana, afavorir el comerç de
mercaderies i de serveis, i atreure la inversió estrangera. (2)
El mateix 2009, el govern, a través del ministeri d’Afers Exteriors, va
publicar un llibre que recollia l’opinió d’experts sobre el recorregut concret
que el Principat hauria de fer per apostar per un creixement i una prosperitat a mitjà i a llarg termini, gràcies a una participació activa i responsable
en el mercat interior de la Unió Europea. (3) L’estratègia que els experts hi
proposaven consistia en un apropament a la UE a través del mercat interior.
Els anys de la crisi i de recuperació econòmica han estat anys de reformes que han canviat alguns dels pilars sobre els quals s’havia fonamentat
el creixement de l’economia andorrana al llarg del temps. En una dècada
(2009-2019), el Principat ha passat de ser una economia sense impostos
directes, amb secret bancari i pràcticament tancada a la inversió estrangera, a desplegar un nou model impositiu amb una tributació directa d’un
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tipus màxim del 10 per cent, plenament cooperant en matèria fiscal i en la
qual la inversió estrangera ja representa un 5,6 per cent del PIB.
L’entrada de l’economia andorrana en el nou paradigma de l’obertura, la
diversificació i la transparència hauria de consolidar-se en els anys vinents
amb la firma d’un acord amb la UE que permeti al Principiat formar part
del mercat interior europeu sense necessitat de ser-ne membre i preservant
determinades especificitats pròpies d’un país de petita dimensió territorial.
En aquest sentit, el Govern aspira a poder concloure un acord que atorgui al país un estatus similar al de Liechtenstein, que des de 1995 participa
amb molt d’èxit en el mercat interior comunitari en el marc de l’espai
econòmic europeu.
Si s’arriba finalment a produir, l’entrada en vigor de l’acord d’associació
significaria la pedra que corona l’edifici de totes les reformes impulsades
des del 2009 i, per tant, del nou model econòmic i social del Principat.
El Govern creu que la participació d’Andorra al mercat interior europeu
és precisament l’element que corona el nou model de desenvolupament
econòmic i social, ja que ha de conduir a una diversificació més gran de
l’economia andorrana i la creació de noves activitats productives en el
Principat basades en la innovació i el valor afegit. A més, una associació
amb la UE ha de representar un marc estable a l’activitat econòmica i la
garantia d’un diàleg permanent establert amb la UE.
Els elements fonamentals d’aquest nou model s’exposen a continuació. (4)
Andorra: del model clàssic a un nou model econòmic
Andorra està estratègicament situada entre Espanya i França i històricament ha basat la seva gran prosperitat econòmica en un model fonamentat
en la competitivitat del turisme i del comerç, en la construcció i en la seva
condició de plaça financera offshore. L’aparició d’una forta competència a
nivell turístic, la relativització del diferencial de preus, la crisi global i dels
sectors financers i de la construcció, i la pressió internacional per eliminar
les zones offshore han donat lloc a una important decadència del model
clàssic i a la necessitat de crear un nou model econòmic.
Andorra ha optat per l’homologació amb Europa, però, això sí, modulant certes característiques diferencials que no només la fan ser més
competitiva en la seva oferta de serveis, especialment en el comerç i el
turisme, sinó que la converteixen en una de les jurisdiccions més atractives d’Europa per al desenvolupament de projectes d’inversió i iniciatives
empresarials a nivell internacional.
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El nou model econòmic, basat en la liberalització de les inversions
exteriors, posa a disposició de l’inversor internacional una multiplicitat
d’oportunitats estratègiques tant a nivell empresarial com individual, que
complementades amb un competitiu marc fiscal i unes condicions de vida
excepcionals poden satisfer les seves expectatives.
En aquest context, els canvis també suposen una oportunitat per als
empresaris andorrans que desitgen ampliar horitzons, atès que el nou
marc fiscal, que ha permès abandonar definitivament la consideració de
paradís fiscal i generar convenis per evitar la doble imposició, obre el camí
per rebre un millor tracte per part de les jurisdiccions on Andorra fixa els
objectius de futur.
En resum, la jurisdicció andorrana amb les seves particularitats, atractius i avantatges fiscals, integrada en un context internacional, aspira a
ser una oportunitat de creixement, optimització i expansió per a empreses
amb vocació internacional.
Qualitat de vida
És una característica d’Andorra que ve reflectida amb aspectes com els següents:
• Alt nivell de vida: alta renda per càpita, per sobre dels països del seu entorn
• Baix nivell de preus: la baixa pressió fiscal permet que el cost de la
vida sigui més baix que en la majoria de països europeus
• Proximitat: territori limitat i menys obstacles burocràtics
• Estabilitat i seguretat: la taxa de criminalitat és una de les més baixes del món
• Entorn natural: medi ambient protegit i entorn natural incomparable
• Comunicacions: cal continuar el procés de millora de les vies de
comunicació i millorar l’accessibilitat
• Educació: el país disposa de tres sistemes educatius de gran qualitat
i gratuïts
• Sanitat: la sanitat pública és de gran qualitat
• Tecnologia: Andorra és un país innovador
• Infraestructures lúdiques i esportives: grans dominis esquiables
• Activitat cultural: Auditori Nacional, Centre de Congressos
Cap a un nou marc fiscal
La pressió internacional es va deixar sentir a Andorra l’any 2009. La reunió
del G-20 del 2 d’abril de 2009 a Londres va deixar clara la voluntat de la comunitat internacional d’avançar cap a la transparència de l’activitat financera
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La Declaració del Principat d’Andorra que el cap de Govern, Albert
Pintat, va signar a París el 10 de març del 2009 suposava un ferm compromís d’establir acords d’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud
prèvia de les autoritats fiscals segons el model OCDE d’intercanvi d’informació fiscal
Conseqüència de l’anterior, es varen començar a subscriure acords d’informació fiscal i Andorra va deixar de ser considerada paradís fiscal en
sortir de les llistes grises de l’OCDE i dels estats respectius.
Els acords són un pas previ a la subscripció de convenis per evitar
la doble imposició. Andorra ha signat posteriorment amb la UE un
acord sobre intercanvi automàtic d’informació fiscal, basat en l’Acord
multilateral.
Andorra comença el procediment d’intercanvi automàtic l’any 2018.
L’homologació diferencial
Objectiu general: facilitar les relacions polítiques i econòmiques d’Andorra amb els països del seu entorn mitjançant una fiscalitat homologable
Necessitat: imprescindible i homologació per assolir convenis per evitar la doble imposició
Novetat: tributació de les rendes obtingudes per les persones físiques
Simplificació i unificació de la fiscalitat indirecta: impost general indirecte (IGI)
Concreció de quatre impostos i creació d’un de nou:
• Impost sobre la renda dels no residents
• Impost sobre societats
• Impost sobre la renda de les persones físiques
• Impost general indirecte (IGI)
Les inversions exteriors: liberalització al 100 per cent
Nova Llei 10/2012 d’inversió estrangera, que va entrar en vigor el 19 de
juliol de 2012.
Permet l’obertura al capital exterior (liberalització del 100 % de la
inversió en tots els sectors), la simplificació del procés de creació d’empreses, per així agilitzar el mercat d’una manera definitiva i obrir la
porta al talent i al capital estranger en la mesura necessària per revifar i consolidar l’economia d’Andorra per la via de la diversificació, la
competitivitat, el foment de la iniciativa, la innovació i l’ús racional del
diferencial fiscal.
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Nous models de residències no lucratives
• Resident sense activitat lucrativa: la persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal
i efectiva al Principat d’Andorra durant al menys 90 dies per any
natural sense exercir cap activitat laboral o professional. El titular
d’una residència sense activitat lucrativa haurà d’invertir una quantitat d’almenys quatre-cents mil euros (400.000 euros) en alguna de
les tipologies d’actius.
• Resident per raons professionals amb projecció internacional: la persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva
residència principal al Principat d’Andorra durant al menys 90 dies
per any natural per desenvolupar una activitat professional de projecció internacional. La base des de la qual es desenvolupa la seva
activitat professional ha d’estar situada al Principat d’Andorra, ha
de comptar com a màxim amb una persona contractada en règim
laboral i com a mínim un 85 % dels serveis prestats pel professional
han de ser utilitzats fora del territori andorrà.
• Resident per raons d’interès científic, cultural o esportiu: la persona
física estrangera que estableix la seva residència principal i efectiva
al Principat d’Andorra durant al menys 90 dies per any natural, fixant
la seva base física a Andorra per al desenvolupament de les seves activitats professionals relacionades amb els àmbits científic, cultural o
esportiu, ha de fer efectiu i dipositar a l’Autoritat Financera Andorrana l’import de cinquanta mil euros (50.000 euros) no remunerats.
A més, el titular principal també ha de dipositar l’import de deu mil
euros (10.000 euros) no remunerats per a cadascuna de les persones
al seu càrrec que adquireixin la condició de resident. Haurà de presentar també un projecte d’activitat professional (business plan).

Prevenció del blanqueig de capitals, cooperació internacional
i competitivitat fiscal

L’evolució del marc regulatori i fiscal del Principat els darrers anys ha
significat la implementació dels estàndards en l’àmbit de la prevenció del
blanqueig de capital i el finançament del terrorisme, la cooperació internacional i la fiscalitat. Aquesta evolució ha estat valorada positivament
pels organismes internacionals competents internacionals.
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L’informe del Moneyval, Comitè d’experts en prevenció del blanqueig
de capitals i del finançament del terrorisme del Consell d’Europa, aprovat
el desembre del 2018, confirma l’evolució positiva del sistema andorrà,
tant des de la perspectiva d’adequació a la normativa als estàndards internacionals materialitzats en les Recomanacions del GAFI, com des del
punt de vista de l’eficàcia en la prevenció i la lluita contra les conductes
delictives.
L’avaluació del Moneyval, a la qual participen organismes com l’FMI
i la Comissió Europea, ha analitzat el règim administratiu tutelat per la
Unitat de Intel·ligència Financera Andorrana (UIFAnd), l’efectivitat del
procediment penal i, singularment, el règim de cooperació internacional.
En compliment dels compromisos adquirits a través de l’Acord
monetari, la legislació andorrana ha incorporat la quarta Directiva de
prevenció de blanqueig de capitals (UE 2015/849) el juny de 2017 i, més
recentment, el setembre del 2018, va aprovar el Reglament del registre
de beneficiaris efectius en termes equivalents a alguns estats membres
de la UE. L’actualització dels compromisos de regulació normativa que
es deriven de l’Acord monetari preveu la propera transposició de la
cinquena Directiva de prevenció del blanqueig (UE 2018/843), no més
tard del 31 de desembre del 2020.
L’adaptació al marc normatiu de la UE ha estat també valorada per la
Comissió Europea en el marc del comitè mixt Andorra-UE, que supervisa
el compliment dels drets i obligacions d’ambdues parts, inspirat pel principi d’igualtat de condicions (level playing field) per a l’exercici d’activitats
financeres.
L’homologació del sistema andorrà de prevenció del blanqueig, juntament amb l’adequació de la regulació financera als estàndards UE ha
permès també l’accés de les entitats financeres andorranes al SEPA (Single
European Payment Area), el març del 2019, després de la positiva valoració de l’European Payments Council (EPC).
En l’àmbit de la cooperació internacional en matèria fiscal, Andorra,
com ja s’ha dit, ha implementat en l’ordenament jurídic propi l’anomenat
Common Reporting Standard (CRS) de l’OCDE, que constitueix l’estàndard internacional d’intercanvi automàtic d’informació financera relativa
als residents fiscals en altres estats. En l’aplicació d’aquest marc, Andorra
va intercanviar informació de manera automàtica per primera vegada el
setembre de 2018, amb la totalitat dels estats membres de la UE i altres
signataris del Multilateral OCDE de cooperació administrativa. Aquest
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marc es complementa amb l’intercanvi d’informació prèvia sol·licitud, segons el model de conveni de l’OCDE.
L’adequació del sistema andorrà als estàndards internacionals en matèria de cooperació fiscal també ha estat valorada positivament pel Global
Forum de l’OCDE a través del sistema de peer review, que analitza el compliment dels estats mitjançant un procediment rigorós d’avaluació.
El marc legislatiu de l’impost sobre societats també ha estat valorat
positivament en l’àmbit de la competència fiscal de la UE. L’impost que
grava les rendes de les persones jurídiques va ser implementat el 2010
amb un tipus impositiu nominal del 10 per cent, equivalent al seu moment
al més reduït de l’àmbit de la UE. La configuració i sistemàtica de l’impost,
inspirat en el cas espanyol, pivota sobre el resultat comptable de les entitats i preveu en origen diversos règims especials inspirats a la vegada en
diferents règims dels estats membres de la UE, amb la voluntat declarada
de crear un marc fiscal homologable i competitiu per a la realització d’activitats econòmiques a Andorra.
No obstant això, la reacció internacional dels darrers anys contra la
competència fiscal ha comportat que països amb règims fiscals especials
que poguessin afavorir l’erosió de les bases imposables en altres estats s’hagin vist qüestionats. Andorra es va adherir l’octubre del 2016 a la iniciativa
de l’OCDE coneguda com a Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting), però l’existència dels règims especials en l’impost sobre societats va suposar la inclusió del Principat En la llista de països no
cooperadors fiscalment de la UE, divulgada el desembre del 2017.
La modificació de la Llei de l’impost sobre societats, el maig de 2018,
amb l’eliminació dels règims especials per a les activitats de comerç internacional (trading) i la gestió i inversió financera intragrup (cash pooling),
que permetien una tributació del 2 per cent de les rendes obtingudes via
una reducció del 80 per cent en la base imposable de l’impost, ha comportat que finalment l’Ecofin hagi exclòs Andorra de la llista de territoris
no cooperants fiscalment, el desembre del 2018. Malgrat la supressió dels
règims especials –amb caràcter transitori–, el tipus impositiu del 10 per
cent i una xarxa de convenis per evitar la doble imposició en creixement
constant mantenen un marc fiscal competitiu per a la realització d’activitats econòmiques.
Totes aquestes dades confirmen una valoració positiva de la feina duta
a terme per Andorra per reforçar la seva presència en l’àmbit internacional. L’evolució continua i la capacitat d’adaptació al món que arriba
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seguirà sent clau paer a la competitivitat del país. El nou model econòmic
i social aspira al manteniment i consolidació d’aquesta competitivitat internacional del Principat.
Font: CEA (2019)

Notes
(1) Declaracions de Gerard Cadena, president de la Confederació Empresarial Andorrana
(CEA), a l’Altaveu Digital, abril de 2019
(2) Govern d’Andorra. Ministeri d’Afers Exteriors. Relacions d’Andorra amb la Unió Europea,
2017
(3) Govern d’Andorra. Ministeri d’Afers Exteriors. Andorra-Unió Europea. Cap al mercat interior. Andorra la Vella, 2009
(4) Confederació Empresarial Andorrana (CEA) Andorra i el seu nou model econòmic i fiscal:
obertura econòmica, fiscalitat competitiva i projecció internacional. Andorra la Vella, 2015
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ANNEX 11
Realitats empresarials

11.1. Visió general
S’examina tot seguit la situació dels sectors econòmics tradicionals
andorrans –banca, comerç, turisme, esquí, agricultura– en un entorn
que, d’una banda, convida a la seva renovació i actualització i, d’altra
banda, s’obre a una més gran diversificació econòmica a través d’un procés d’obertura i liberalització de la inversió estrangera al mateix temps
que enfila la recta final d’unes negociacions d’associació amb la UE que
han de conduir el Principat a la seva plena participació en el mercat
interior europeu.
En la darrera dècada l’evolució de l’economia andorrana ha estat acompanyada per un esforç important d’aproximació, homologació i integració
a l’entorn europeu i internacional. Els sectors econòmics tradicionals han
acompanyat aquesta evolució i s’han anat modernitzant.
El nou cap de Govern andorrà, Xavier Espot, ho va comentar d’aquesta
manera en la darrera Trobada Empresarial del Pirineu, celebrada el mes
de juny de 2019:
“A Andorra estan passant coses molt interessants. Tots coneixen els
nostres sectors econòmics tradicionals, que fan una qualitat i d’excel·lència: el comerç de detall, el turisme, l’esquí, el sector financer. Però al costat
d’aquests sectors, se n’estan desenvolupant d’altres, com els dels serveis a
les empreses, per exemple, o diversos projectes d’emprenedoria relacionats amb la innovació i les noves tecnologies. El nostre sector comercial
ha de fer front al repte del e-commerce. També nosaltres hem de fer nostra
la consigna de la triple sostenibilitat econòmica, social i mediambiental,
que emana de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. També estem aprofitant les oportunitats de la transició energètica, que a Andorra tenen molt
de recorregut. I estem apostant igualment per la innovació dins d’aquesta
quarta revolució industrial com un dels motors del canvi. Tot això només
és possible en un entorn cooperatiu, que entengui i que ajudi també a
explicar Andorra al món. Hi guanyarem nosaltres i hi guanyarà el nostre
entorn. La imatge del Principat com un país tancat no respon històricament a la voluntat dels andorrans, sinó que més aviat va ser un reflex
defensiu i de supervivència en un context històric ja superat”.
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11.2. La banca
Canvi de paradigma
A començament de desembre de 2018, l’Ecofin va acordar que el Principat havia deixat definitivament de formar part de la llista gris de paradisos
fiscals de la UE.
El ministre andorrà d’Economia i Finances d’aleshores, Jordi Cinca, va
celebrar immediatament l’aposta encertada del Govern andorrà i del sector
bancari a favor de la transparència fiscal i la homologació internacional,
així com l’adopció dels estàndards internacionals més exigents. També va
valorar molt positivament que el treball realitzat hagués obtingut el reconeixement de ben fet per Andorra al llarg dels darrers anys. El ministre Cinca
va explicar que les modificacions legislatives que s’havien implementat el
darrer any en el país havien permès que Andorra fos eliminada de l ‘annex II
de les conclusions del Ecofin del 5 de desembre de 2017, quan Andorra fou
inclosa en una llista gris juntament amb 46 Estats més. Es tractava d’una
llista amb les jurisdiccions que s’havien compromès en ferm a corregir les
deficiències detectades amb la condició de que la implementació efectiva
d’aquests compromisos se efectuaria abans de finals de l’any següent. Una
vegada esgotat aquest termini, els països que no haguessin complert tornarien a la llista de jurisdiccions no cooperants en matèria fiscal. Andorra
s’havia compromès a modificar els règims fiscals, concretament la Llei de
l’Impost de Societats, per tal de suprimir dos dels règims fiscals especials
existents i modificar-ne dos més. Aquestes modificacions varen entrar en
vigor el mes de maig de 2018. El mes de novembre de 2018 el Marc Inclusiu
va aprovar la avaluació favorable realitzada pel Global Fòrum sobre pràctiques fiscals perjudicials respecte als règims fiscals especials d’Andorra. Com
a conclusió de tot aquest procés, l’Ecofin va considerar que els règims fiscals
especials d’Andorra ja no tenien cap component que pogués considerar-se
potencialment perjudicial i, en conseqüència, Andorra sortia definitivament
de la llista gris de paradisos fiscals de la UE.
Aquesta sortida ha deixat la banca andorrana davant del repte d’un
enorme canvi de paradigma.
La banca andorrana avui està sotmesa a una normativa internacional
similar a la de qualsevol entitat europea. Des de la posada en marxa de
l’intercanvi automàtic d’informació, es comparteix informació a escala
internacional amb totes les agències tributàries adscrites a l’acord. Dins
d’aquest context, la banca andorrana ha procurat una millora del servei
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que, unida a unes estructures més eficients, la puguin ajudar a compensar
la caiguda dels marges. És un procés que ha començat els darrers anys i
que avui continua.
El país es pot sentir orgullós de la seva banca, car és difícil de trobar
un exemple de transformació comparativament similar efectuat tan ràpidament en altres economies amb més recursos.
Factors impulsors de la reforma del sector financer
Els factors més destacats impulsors de la reforma del sector financer
andorrà han tingut tres anys clau:
• 2009: inici del procés transformador general a Andorra a partir de l’amenaça de dimissió de Nicolas Sarkozy com a copríncep
d’Andorra.
• 2011: entrada en vigor de l’Acord monetari amb la UE.
• 2015: intervenció de la Banca Privada d’Andorra.
El 10 de març de 2015 va esclatar la notícia que les autoritats
nord-americanes investigaven BPA en relació amb una presumpta comissió d’infraccions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Al cap
de poc temps, es va produir la intervenció de l’entitat. Va ser un dels moments més difícils per al sector financer andorrà (1).
Enmig d’aquesta conjuntura, i al marge de les mesures adoptades en
relació amb el grup BPA, les autoritats andorranes van abordar una reforma pràcticament integral de la regulació financera a fi d’homologar-la
amb els estàndards internacionals més elevats i, en particular, amb els
de la UE.
La reforma era exigida en part per l’Acord monetari, que obligava a
l’adaptació gradual del seu ordenament jurídic als “actes jurídics i les normes de la UE” que se citaven en l’annex i que serien actualitzats a mesura
que fossin aprovades noves normes a la UE. Tanmateix, els fets del 2015
van fer que tot el procés anterior d’homologació i d’actualització assumís
un caràcter d’urgència. Per aquest motiu, el que Europa va a dur a terme
en un període d’uns deu anys, Andorra ho ha hagut de fer en un període de pràcticament quatre anys, amb un gran esforç de totes les parts
implicades.
Les normes legals més rellevants adoptades entre el 2015 i el 2019 són
les que es detallen a continuació:
• Aprovació d’un nou marc per a la reestructuració i resolució bancària adaptat a la normativa europea. Això es va poder fer poques
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setmanes després dels esdeveniments de BPA, mitjançant l’aprovació de la Llei 8/2015, de 2 d’abril de 2015, de mesures urgents
per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats
bancàries.
• Llei 12/2017, de 2 de juny de 2015, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
• Llei 8/2018, de 17 de maig, dels serveis de pagament i diner electrònic.
• Llei 20/2018, de 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions.
• Llei 35/2018, de 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió
prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (on s’incorporen bàsicament els nous requisits derivats dels Acord de Basilea III).
• Llei 36/2018, de 20 de desembre, de conglomerats financers.
• Llei 17/2019, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, sobre
els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les
entitats operatives del sistema financer, la protecció del inversor,
l’abús de mercat i els acords de garantia financera.
• Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, de 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats
bancàries i les empreses d’inversió.
• Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2013, de 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de
les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor,
l’abús de mercat i els acords de garantia financera.
Així, de les grans normes financeres aprovades a Europa els darrers
anys, quedarien només pendents d’aprovar les normes integrants del
paquet MiFID II: la directiva MiFID II pròpiament dita (Markets in Financial Institutions Directive) i el reglament europeu conegut com a MiFIR
(Markets in Financial Institutions Regulation).
Cal reconèixer a les autoritats andorranes i al seu sector financer la
magnitud de la tasca realitzada. Però encara queden molts reptes per
afrontar. El primer és la implementació de la nova normativa, que requerirà un gran esforç per part del sector, inclosos canvis en el seu model de
negoci, sistemes i procediments interns. És clar que el sector tindrà l’avantatge de fer-ho des de la posició de força que exhibeixen les darrers dades:
un volum de recursos gestionats de clients d’uns 46.000 milions d’euros,
una ratio de solvència de CET phase-in del 16,3 per cent i una rendibilitat
(ROE) del 9,82 per cent.
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El futur del model bancari
Els bancs andorrans afronten el mateix panorama complex que han
d’afrontar també la resta de bancs europeus, és a dir, necessitat de millorar la rendibilitat en un entorn persistent de tipus baixos d’interès, al
mateix temps que s’han d’afrontar els reptes de la transformació digital i
l’entrada progressiva de nous competidors.
Ha arribat el moment de definir el model bancari de futur. Alguns analistes dibuixen tres escenaris possibles. Un primer escenari apunta a la
materialització de fusions amb la finalitat de reduir costos. Una segona
opció implica la transformació cap a una especialització més accentuada.
Un tercer escenari podria significar la incorporació d’entitats estrangeres
en el mercat financer andorrà.
Segons el periodista econòmic Enric Tintoré, el final del secret bancari
a Andorra ha suposat un abans i un després per a la banca andorrana (2).
Varen ser molts els inversors internacionals que varen abandonar els
seus dipòsits a les entitats bancàries andorranes abans que, el mes de
gener de 2017, entrés en vigor l’intercanvi automàtic d’informació amb
més de cinquanta països amb els quals es varen subscriure convenis de
transparència, inclosa Espanya i tots els restants membres de la UE. Des
d’aleshores, Andorra té l’obligació de comunicar a aquests països el nom
dels ciutadans no residents que tenen comptes en els seus bancs amb més
d’un milió d’euros. La primera comunicació oficial, amb dades de 2017, es
va efectuar el mes de setembre de 2018.
La gran preocupació que sura en l’ambient, segons Tintoré, és si Andorra pot sobreviure sense ser un paradís fiscal. Això suposa un gran repte no
solament per als bancs andorrans, sino també per al conjunt de l’economia andorrana. Des de 2011, amb l’entrada en vigor de l’Acord monetari
Andorra-UE, que permet a Andorra la utilització de l’euro com a moneda
oficial, la banca andorrana s’ha anat adaptant progressivament per incorporar tota la legislació financera europea, des dels criteris de solvència fins
a la garantia de dipòsits. Es pot afirmar que avui en dia ja està pràcticament homologada amb la resta de la banca europea.
El present i el futur de la banca andorrana passa per treure un profit
més gran del mercat local i per competir internacionalment en aquells
segments en els quals ha sigut tradicionalment forta, com és la gestió
d’actius i de fortunes, els fons d’inversió i les assegurances, amb els quals
ja opera en el conjunt del territori espanyol. La clau, per tant, en la qual
ja treballen totes les entitats andorranes és la diversificació de l’oferta de
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serveis financers i la internacionalització del negoci bancari, on resulta
fonamental trobar un segment de mercat en el qual puguin ser més competitives. La creixent digitalització de la banca, en aquest sentit, és de
gran ajuda.
Triomfar en tots els àmbits esmentats exigeix que al talent propi dels
professionals financers andorrans s’incorpori també el millor talent internacional que es pugui captar per assolir la màxima competitivitat
financera en el mercat europeu i mundial. A tot això hi ha de contribuir
com a incentiu, sens dubte, l’elevada qualitat de vida que té el Principat.
Per al futur de la banca andorrana serà determinant, així mateix, el pla
estratègic que es prepara per definir les condicions d’Andorra com a plaça
financera internacional. En aquest escenari serà fonamental el manteniment de la sobirania fiscal, amb l’objectiu d’establir un règim tributari que
sigui competitiu i que possibiliti l’atracció d’inversions i capitals.
Guanyar en eficiència constitueix una necessitat ineludible en el sector
bancari, ja que les noves normatives financeres europees exigeixen ràtios
cada vegada més elevats. Tots els bancs andorrans són rendibles, encara que els beneficis han baixat progressivament, cosa a la qual també ha
contribuït decisivament la política de tipus d’interès zero que aplica el
Banc Central Europeu (BCE). Per avançar en aquesta necessària eficiència i competitivitat, el camí inclou adquirir una dimensió més gran amb
la concentració bancària a través de fusions. Avui en dia, totes les opcions
són sobre la taula, igual que la possible obertura a l’entrada d’entitats estrangeres en l’accionariat.
Fa temps que la banca andorrana s’estava preparant per afrontar el
repte que suposava el final del secret bancari. Fins i tot hi ha entitats que
ja tenen filials a la UE, els Estats Units i l’Amèrica Llatina. Però, malgrat
tot, hi ha la sensació que el procés de supressió del secret bancari s’ha
desenvolupat massa ràpidament i que potser hauria estat necessari un
període d’adaptació més llarg. En qualsevol cas, el cert és que el pas ja
s’ha fet i que cal afrontar-ne les conseqüències. L’objectiu que persegueix
Andorra és que, d’una manera o una altra, amb fusions o amb l’associació
amb bancs estrangers, la indústria financera es mantingui en el futur com
el puntal que sempre ha estat de l’economia andorrana, juntament amb el
comerç i el turisme.
Des de la mateixa banca andorrana arriben veus que recomanen posar les llums llargues i no conformar-se amb solucions que podrien ser
beneficioses a curt termini (fusions) però molt compromeses –o fins i tot
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ineficaces– a mitjà i a llarg termini. Pensen que ha arribat l’hora de fixar
una nova estratègia com a plaça financera i com a país. (6)
L’adaptació als serveis i estàndards internacionals ha constituït un gran
repte per al sector, així com per al conjunt del Principat. Als costos del
procés d’homologació internacional s’ha afegit, a més, l’efecte negatiu que
ha tingut sobre els resultats bancaris l’actual període prolongat de baixos
tipus d’interès.
En l’escenari de creixement dels recursos gestionats, abans comentat, i a causa de la conjuntura mundial de tipus d’interès baixos, s’han
produït dos moviments oposats. Per una banda, han crescut els recursos
gestionats fora de balanç (fons d’inversió, accions…), mentre que els dipòsits de clients s’han reduït. Segons la directora d’Andorran Banking,
aquests moviments “reflecteixen que a Andorra, com a la resta del món,
els clients, davant de tipus de interès propers a zero, treuen els seus diners
dels comptes corrents i terminis fixos per intentar aconseguir rendibilitat
en productes com els fons d’inversió”.
La banca andorrana va tancar l’exercici de 2018 amb un total de 44.925
milions d’euros de recursos gestionats, una posició que es consolida i es
manté estable en els darrers tres anys i que quasi s’ha duplicat en la darrera dècada (25.367.888 milions d’euros gestionats el 2008).
Les darreres informacions d’Andorra Banking
Segons la darrera memòria de la patronal del sector bancari andorrà,
les cinc entitats de la plaça financera andorrana varen tenir l’any 2018
uns ingressos de 501,8 milions d’euros, quan el 2016, segons les normatives internacionals, havien arribat als 669,6. Les despeses es van situar en
388,8 milions, quan fa fos anys havien estat de 538 milions. Tot plegat, en
un entorn de recursos gestionats molt estable, al tomb dels 45.000 milions
d’euros. Els guanys de l’any 2018 varen ser d’uns 100 milions d’euros. El
tipus impositiu mitjà que van haver d’afrontar els bancs andorrans l’any
passat va ser del 11,6 per cent. Els impagaments que afronten els bancs, la
morositat, és de 366 milions d’euros. (9)
En aquest sentit, la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha destacat que “el sector a Andorra segueix sòlid i fort amb una
solvència destacada i una rendibilitat financera superior a la mitjana
europea i una alta capacitat de finançar la societat, malgrat tenir menys
beneficis, com estava previst en funció de l’entorn global de la banca”. El
benefici aconseguit va ser de 100 milions d’euros, malgrat la conjuntura
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econòmica de tipus d’interès baixos, la caiguda de les cotitzacions dels
mercats financers durant el darrer exercici i les fortes inversions tecnològiques i d’adaptació a les noves regulacions.
Les entitats bancàries han injectat 970 milions d’euros a l’economia
real en forma de préstecs i pòlisses a empreses i particulars, atesa la recuperació econòmica i el creixement de la demanda, xifra que suposa un
27,90% més que l’exercici anterior. La inversió creditícia global ha estat de
5.909 milions d’euros, un 1,23% menys que el 2017 per les amortitzacions
de préstecs existents.
Durant el 2018, tots els bancs de la plaça han mantingut els seus ratings
internacionals, fet que demostra la confiança de les agències en el sector
gràcies al manteniment d’uns fonaments sòlids. La rendibilitat financera
(ROE) se situa per sobre de la mitjana dels bancs europeus (6,85%) amb
un 7,31%, segons dades de l’EBA (European Banking Authority).
La ràtio de solvència, calculada a efectes comparatius, Common Equity
Tier 1 (CET 1), és del 16,30% el 31 de desembre de 2018, per sobre dels
bancs europeus (14,18%).
L’any 2019 serà, a més, el primer en què les entitats presentaran la ràtio
de solvència segons els criteris europeus de Basilea III, després de l’entrada en vigor el gener de 2019 de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió
prudencial de les entitats bancàries i empreses d’inversió.
El sector bancari andorrà afronta la part final de la seva transformació
per definir un model de negoci adaptat als canvis del mercat i de l’entorn.
La tendència del sector ha estat prioritzar la inversió tecnològica, especialment en projectes de transformació digital, on s’han invertit 30 milions
d’euros l’any 2018, i en l’adaptació d’equips i processos per implementar
en un temps rècord la revolució regulatòria afrontada també pels bancs
europeus.
La confiança en el sector bancari andorrà s’ha vist enfortida pel darrer
informe de Moneyval, que destaca el treball fet per Andorra en prevenció
de blanqueig i la consideració com a país cooperant segons l’Ecofin. “Com
a plaça bancària tenim uns pilars forts per afrontar el futur amb l’experiència d’equips professionals, una economia domèstica en creixement, un
mercat internacional amb oportunitats, alta solvència i fortalesa, i una
transformació digital i normativa avançada”. (5)
La banca andorrana és conscient que es troba davant d’un gran repte,
que cal afrontar atenent la seva pròpia història, amb visió a llarg termini
i amb el compromís de tots de superar l’entorn i adaptar-se als canvis que
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s’han plantejat. La banca andorrana ho ha fet sempre així durant més de
set segles i creu que ho seguirà fent. (6)
Els darrers ‘ratings’ de qualificació internacional.
El maig del 2019 l’agència de qualificació internacional Fitch Ratings
ha confirmat el rating a llarg termini de les tres entitats bancàries andorranes: BBB per a Andbank i Crèdit Andorrà, i BBB- per a Mora Banc, amb
perspectiva estable per a totes tres entitats. (7)
Esther Puigcercós, directora general d’Andorra Banking, veu “positiva
la valoració de Fitch Ratings de les entitats andorranes, que es basa en una
confirmació de l’estabilitat econòmica del Principat i reconeix l’adaptació
accelerada que s’ha dut a terme en l’alineació amb els estàndards internacionals de regulació financera i de transparència fiscal amb la UE”.
Puigcercós destaca que “el sector financer andorrà avança cap a una
plena homologació, amb uns pilars forts per encarar el futur: l’experiència d’equips professionals, una economia domèstica en creixement, un
mercat internacional amb oportunitats, alta solvència i fortalesa, i una
transformació digital i normativa avançada”.
Fitch reconeix l’adaptació del sector financer, des de l’1 de gener del
2017, a les Normes internacionals d’informació financera (NIIF), que,
juntament amb Basilea III, faciliten la comparabilitat de la informació a
escala internacional. També destaca especialment la importància de l’expansió internacional de les entitats bancàries per a la diversificació del
negoci i la millora de la capacitat de generar més resultats.
Una de les darreres lleis aprovades pel Consell General, d’importància
molt rellevant per a tot el sistema financer, ha estat la Llei de solvència, liquiditat i supervisió, derivada de la Directiva europea sobre solvència (Capital
Requirements Directive, CRD - IV), i que ha suposat que Andorra incorporés
a la seva legislació els nous requisits derivats dels acords de Basilea III.

11.3. El comerç i el turisme
Andorra s’ha definit com un país turístic. El turisme, juntament amb el
comerç, són dos pilars fonamentals de l’economia. El sector comercial és
un sector clau. La seva incidència en el conjunt de l’economia és molt elevada, ja que el sector de la distribució ell sol representa el 15 per cent del
PIB del Principat. El sector serveis en general representa un 88,3 per cent
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del PIB, al qual pertanyen un 87,4 per cent dels assalariats (23,9 per cent
en el comerç i 12,8 per cent a l’hoteleria). Si a Andorra hi ha una població
d’unes 76.000 persones, durant l’any 2018 van arribar al Principat uns 8,3
milions de visitants, entre turistes (els que pernocten al menys una nit) i
excursionistes (els que arriben i marxen el mateix dia). Els excursionistes
van patir una forta davallada entre 2014 i 2015 que a hores d’ara encara no
s’ha recuperat. En canvi, els turistes creixen des de 2013.
El sector comercial està directament lligat al sector turístic i a les seves
activitats relacionades. Així, de manera directa, el sector de la distribució
de detall i el sector hoteler i de la restauració representen plegats el 22 per
cent del PIB, sense comptar-hi l’efecte sobre els sectors adjacents. Es pot
estimar que un impacte del sector comercial i turístic conjuntament va
més enllà del 40 per cent del PIB.
La hipertròfia del sector comercial ve del fet dels més de vuit milions
de visitants anyals que acull el Principat. Els turistes fan estades de tres
dies de mitjana i representen unes 2.700.000 persones, i els excursionistes
representen unes 5.300.000 persones. Conjuntament, aquestes dades representen més de 13.300.000 dies de freqüentació de part dels visitants.
Sobre una població de 76.000 habitants i un territori de 468 quilòmetres
quadrats, la ràtio de nombre de visitants se situa a més de 100 per habitant
i a uns 17.000 per quilòmetre quadrat, dades que poden donar una idea de
la hipertròfia i de la densitat del sector.
L’Acord duaner de 1990 va atorgar a Andorra un sistema de franquícies
(exempcions fiscals als viatgers que creuen la frontera) molt favorable als
interessos comercials del país. El valor global de les franquícies aplicables
a mercaderies cobertes per la unió duanera equival a 900 euros (450 euros
si el viatger té menys de 15 anys) i a 300 euros pels productes agrícoles
(150 euros per als viatgers menors de 15 anys). Per a alguns productes
existeixen franquícies quantitatives.
La relació entre el sector comercial i el sector turístic és molt forta, la
prova és que el 48 per cent dels visitants manifesten que el primer motiu
de la seva visita és l’activitat relacionada amb el shopping. El numero d’establiments comercials dedicats a la distribució al detall es situa per sobre
dels 1.400. El sector comercial representa igualment un quart del total de
lloc de treball generats per l’economia andorrana (8.700 persones) i és el
líder de la classificació. El volum total de les importacions de mercaderies
a Andorra va superar lleugerament els 1.160 milions d’euros a l’any 2015,
dels que 1.050 milions d’euros provenen de la UE, el que representa el 90
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per cent del valor total, que equival a un 42 per cent del PIB. És evident
que, vista la ratio de 100 visitants per habitant, que la major part de les
importacions està relacionada amb el consum dels visitants.
Si l’impacte del sector comercial i turístic sobre l’economia és molt
important, és també determinant des del punt de vista dels ingressos de
l’estat. La hipertròfia del sector fa que els ingressos fiscals associats a la
importació i distribució de mercaderies se situï pels volts dels 194 milions
d’euros, és a dir, per sobre del 50 per cent dels ingressos fiscals globals de
l’estat (2016). I això malgrat l’esforç de diversificació de les entrades fiscals
que ha suposat la posada en marxa, a partir de 2010, de noves figures
d’imposició directa com l’impost sobre societats, l’impost sobre les rendes
dels no-residents fiscals i l’impost general sobre les rendes de les persones
físiques, que grava les rendes del treball i del capital. Aquestes imposicions generen (2016) uns 65 milions d’euros, és a dir més del 15 per cent
d’entrades fiscals. A això s’hi afegeix la refundació dels impostos indirectes
amb la introducció de l’impost general indirecte (tipus IVA) que amplia als
serveis la imposició indirecta ja existent sobre els productes.
Aquest esforç ha permès, conjuntament amb una política de rigor en
la despesa, arribar a controlar els dèficits de l’estat amb vista a recuperar
l’equilibri pressupostari. La tendència a una acumulació de dèficits a partir de 1997 es va accelerar de manera considerable i va superar el 3 per
cent del PIB.
Un deteriorament de la capacitat de generació d’entrades fiscals derivada d’una davallada de la competitivitat del sector comercial posaria en
perill els esforços de reducció del dèficit pressupostari. Aquesta forta dependència econòmica del sector comercial constitueix una situació única
i per tant una particularitat d’Andorra. I és precisament aquesta particularitat la que va permetre, per exemple, negociar el tracte favorable de les
franquícies en l’Acord d’unió duanera de 1990.
L’activitat creada pel comerç i el turisme a Andorra té impactes considerables sobre els territoris veïns, especialment sobre el territori espanyol.
La Comissió Europea indicava en un treball del novembre de 2013 que el
nombre de treballadors transfronterers era de 1.600. Realment la xifra és
més elevada i s’havia estimat per part del Govern andorrà en unes 2.500
persones, en relació amb una població resident a les localitats properes a
la Seu d’Urgell que s’eleva a uns 15.000 habitants.
Andorra busca consolidar el seu model turístic i superar l’estacionalitat dels esports d’hivern. Govern i empresaris assumeixen el repte de
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combinar aquestes activitats amb l’impuls d’altres activitats que permetin
l’arribada de visitants durant tot l’any. Es reconeix que la neu té un límit,
també motivat pel canvi climàtic, i es pretén captar més visitants. L’objectiu és ser una destinació per als 365 dies de l’any. Per impulsar el turisme,
des del sector apunten la necessitat de fidelitzar visitants, la mobilitat i la
transaccionalitat, a més d’apostar per la innovació i la recerca de noves
activitats. El futur ha de passar per la desestacionalització de les activitats. Existeixen atractius per potenciar l’arribada de turistes més enllà dels
1.429 canons de neu. No obstant, es reconeix que el turisme de compres
ha perdut força els darrers temps a causa de la globalització (internet).
El Principat pretén reforçar l’espai natural i convertir-se en referent per
activitats com el senderisme, els esports de risc, el turisme d’aventura, la
gastronomia i la cultura. L’atractiu i la singularitat del Principat permet
un alt grau d’optimisme sobre el futur i la sostenibilitat de la seva economia basada en un territori i un entorn privilegiats i on el medi ambient és
el valor absolut.
El comerç i el turisme són dues bases fonamentals de l’economia d’Andorra i el seu pes en el sector serveis supera àmpliament el 50 per cent,
que ve explicat pels més de vuit milions i mig de visitants anyals- majoritàriament espanyols i francesos- que suposen un pes important en els
aproximadament 2.667 milions d’euros del PIB del Principat l’any 2017.
L’esquí
Quan és parla de turisme i de comerç, cal assenyalar naturalment la
importància de la indústria de l’esquí, a la qual ja hem fet referència. Les
activitats relacionades amb la neu representen un 4 per cent del PIB andorrà de manera directa i fins al 30 per cent si també es pren en consideració
el resultat de l’activitat econòmica que es deriva de l’esquí: allotjament,
restauració, compres, termalisme, etc. De tota l’activitat turística andorrana, aproximadament un 70 per cent es produeix en els mesos d’hivern. (8)
Les estacions d’esquí donen feina a més de 2.200 persones durant la
temporada. A l’any 2018 varen aconseguir unes vendes de 2,5 milions de
dies d’esquí i uns ingressos superiors als 100 milions d’euros. Actualment
els dos dominis de Grandvalira i Vallnord, juntament amb la petita estació
del Hotel Parador Canaro, conformen una atractiva oferta d’esquí de 303
quilòmetres de pistes.
L’oferta turística andorrana de neu és potent i diversificada, cosa que
ha permès que en 25 anys el mix de clients hagi passat de majoria d’es-

163

panyols i en menor quantia de francesos, a visitants provinents de països
tan diversos com el Regne Unit, Rússia, Portugal, Escandinàvia, Polònia
i Israel.
La celebració recent de la final de la Copa del Món FIS (Federació
Internacional d’Esquí) d’Esquí Alpí, celebrada a Soldeu-el Tarter (Grandvalira), així com les proves Freeride World Tour de Arcalís, Total Fight de
Freestyle en el Tarter i el Quilòmetre Llançat a Grau Roig, han contribuït
a situar Andorra en el mapa mundial de l’esquí d’elit.
Les pistes d’esquí s’han reconvertit els últims anys per oferir activitats
també a l’estiu per als amants dels esports i la muntanya, amb l’objectiu
de continuar atraient visitants i que puguin viure la muntanya amb neu o
sense.

11.4. Els productes agrícoles i la ramaderia
El sector agrícola andorrà té un total d’unes 315 explotacions. La superfície agrícola útil es de 2.018 hectàrees.
La cabana andorrana està formada per 2.000 bovins, 650 equins i 3.000
petits rumiants, que es beneficien d’ajudes oficials per mantenir la presència dels animals a la muntanya a fi de preservar el paisatge, prevenir els
riscs naturals (incendis, allaus) o conservar les feines tradicionals, entre
d’altres.
Hi ha una molt feble diversitat de conreus i una dependència forta
del sector agrícola en la producció de tabac. Pràcticament totes les explotacions agrícoles són productores de tabac. Aquesta planta ocupa de
manera majoritària les superfícies agrícoles disponibles des de final dels
anys seixanta del segle passat, quan va prendre el relleu dels conreus
de cereals. L’emergència d’una activitat industrial durant la segona
meitat del segle xx lligada a la fabricació de productes del tabac ha contribuït àmpliament als primers acords de col·laboració entre el sector de
productes industrials i el de productes agrícoles.
Els contractes negociats entre els dos grups han estat sempre molt favorables al sector agrícola, en permetre als productors de tabac aconseguir
rendiments econòmics difícilment igualables amb altres conreus tradicionals. Això ha conduit les explotacions agrícoles a invertir en estructures
i utillatge específics al conreu del tabac i a crear una forta dependència
econòmica de les explotacions.
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En el moment de negociar l’Acord d’unió duanera de 1990, es va reconèixer l’existència d’aquests estrets lligams entre el sector industrial i el
sector agrícola al voltant del tabac, la cosa explica que els capítols 1 a 24
del sistema harmonitzat en quedessin exclosos.
Els serveis d’Agricultura del govern estudien i promocionen la introducció de conreus alternatius al tabac, que permetrien una disminució
de la forta dependència del sector primari de la indústria tabaquera. Cal
tenir en compte els obstacles que ha d’afrontar la mecanització de l’espai
agrícola andorrà a causa de l’orografia del territori i les condicions climàtiques d’alta muntanya, que no faciliten la introducció de nous conreus.
De les 315 explotacions censades, un 80 per cent es dediquen al tabac
de forma exclusiva o mixta. En termes econòmics, el sector agrícola tabaquer representa uns ingressos d’uns 16 milions d’euros (2013) i ocupa
unes 700 persones.
En conclusió, els ingressos de les explotacions agrícoles andorranes
depenen essencialment de la indústria del tabac.
L’agricultura i la ramaderia no solament són importants des del punt
de vista econòmic, sinó també des del punt de vista de l’equilibri territorial., en permetre una gestió adequada dels espais rurals. Juguen un paper
essencial per la conservació dels ecosistemes i del paisatge.

11.5. La indústria del tabac
El sector industrial del tabac, que ocupa unes 500 persones, obté els
marges econòmics del fet que els productes fabricats a Andorra i en circulació sobre el territori andorrà es beneficien d’una discriminació tarifària
positiva en relació amb els productes industrials de tabac importats.
Les cigarretes fabricades i venudes a Andorra tenen uns costos de producció competitius pel fet d’una menor pressió tarifària duanera sobre les
primeres matèries importades i d’uns marges comercials més elevats com
a conseqüència d’una comercialització local immediata.
El 90 per cent del tabac importat per Andorra prové de la UE, sota les
disposicions de l’Acord d’unió duanera de 1990. Aquestes importacions
són d’uns 24 milions d’euros, que suposen un 2,3 per cent del valor total
de les importacions de mercaderies.
Els fabricants andorrans de productes tabaquers són els únics compradors de la producció nacional de tabac provinent de les explotacions
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agrícoles abans esmentades. Per tant, el manteniment de l’activitat de les
explotacions agrícoles està estretament lligat al manteniment de l’activitat
pròpia del sector industrial.
Les importacions de primera matèria (tabac en rama) provinent de la
UE aporten anyalment a l’estat andorrà uns ingressos que representen una
partida significativa del total d’entrades fiscals. Aquests ingressos es situen
al voltant dels 100 milions d’euros (2016), és a dir, un 26 per cent del total
d’ingressos de l’Estat.

11.6. Situació dels diferents sectors econòmics a final de 2018
Un informe de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra per
avaluar el clima empresarial del primer semestre de 2018 posa en relleu
que els sectors de la construcció i el turisme creixen particularment i lideren la recuperació de l’economia andorrana, mentre que el comerç no
remunta. Els empresaris del sector constataven que el canvi d’hàbits dels
consumidors i les compres per internet han suposat “una pèrdua d’atractiu d’Andorra com a destí de compres”. L’enquesta, realitzada entre 396
empresaris, també destaca la preocupació –sobretot en els sectors de l’hoteleria i de la construcció– per la manca de mà d’obra qualificada.
Font: Elaboració pròpia de l’autor

Notes
(1) Uría, Francisco. “La nueva regulación financiera de Andorra: una transformación sin
precedentes”. La Vanguardia, 9 de maig de 2019
(2) Tintoré, Enric. “El futur de la banca andorrana”. La Vanguardia, 11 d’octubre de 2018
(3) Andorran Banking Informe anual 2018. Acte de presentació, 21 de juny de 2018
(4) Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra “Informe de situació econòmica”.
La Vanguardia, 12 de desembre del 2018
(5) “Especial informatiu Andorra”. La Vanguardia, 25 d’abril de 2019
(6) Cornella, Xavier. “Un nou temps per a la banca andorrana”. La Vanguardia, 5 de maig de 2019
(7) “Fitch Ratings reafirma la calificación de las entidades de la plaza bancaria andorrana”.
La Vanguardia, 23 de maig del 2019
(8) “El pes a l’economia andorrana de la indústria de l’esquí”. La Vanguardia, 9 de maig de 2019
(9) Andorran Banking. Informe anual 2018. Acte de presentació, 20 de juny de 2019

166

ANNEX 12
L’entorn europeu i el marc global de la tercera fase d’acostament

12.1. L’entorn europeu
Evolució de l’estratègia comunitària d’integració europea i procés
d’acostament d’Andorra a la UE
La Unió Europea (abans, Comunitats Europees o Comunitat Europea)
és probablement el projecte polític més agosarat de la història contemporània. Es tracta d’unir els països europeus des de la pau i la solidaritat, sense
la imposició d’una potència dominant, sense un federador. (1) És la primera
vegada que es fa en la història d’Europa, que ha estat terra de conflictes
bèl·lics ininterromputs durant segles. Unir enemics seculars i reconciliar-los
semblava una missió impossible, però s’ha fet. I s’ha aconseguit de manera singular: a través d’una seqüència de períodes consecutius d’èxits i de
fracassos, de fases d’eurooptimisme i d’europessimisme, amb crisis intermèdies. L’inspirador de l’estratègia d’integració de la UE, el francès Jean
Monnet, ja va advertir que Europa es faria “a cops de crisi” i que “seria el
resultat de les superacions de cadascuna de les crisis”. També va avisar que
la integració europea no es faria de cop, sinó que primer es necessitava anar
construint una solidaritat de fet entre els estats membres.
Al llarg de la història de la integració europea per la via comunitària es
poden observar tres grans onades d’eurooptimisme, a les quals han succeït
les corresponents onades d’europessimisme (vegeu la figura número 1).

Figura 2
Període d’eurooptimisme i d’europessimisme a la UE
Els tres períodes
d’eurooptimisme

Els tres períodes
d’europessimisme

Període 1951-1973

1973-1985

Període 1985-1992

1992-1995

Període 1995-2005

2005-2019
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Fases d’eurooptimisme i europessimisme en la història de la integració europea per la via comunitària
Cadascuna de les tres fases d’acostament d’Andorra a la UE han
coincidit amb una determinada fase de l’estratègia d’integració comunitària europea. La primera i la segona fases van coincidir amb dos
períodes d’eurooptimisme. El primer apuntava a l’objectiu d’assolir la
unió duanera (1957-1968) i el mercat comú i el segon, arribar al mercat interior europeu en l’horitzó 1992. Unes fites que es van assolir de
manera exitosa.
La tercera fase d’acostament, l’actual, coincideix, però, amb un llarg
període d’europessimisme en el si de la mateixa UE que va començar el
2005 i que actualment es vol superar amb el rellançament de la nova legislatura europea (2019-2024). Ha estat una veritable “crisi existencial”, en
paraules del president sortint de la Comissió Europea, el luxemburguès
Jean-Claude Juncker.
Hem de remuntar-nos a final del segle passat i començament de l’actual
(1995-2005) per trobar el darrer període optimista de la història de la UE,
basat sobre quatre pilars fonamentals:
• La creació del euro, el 1999.
• El projecte de tractat constitucional, rebutjat en referèndum el 2005.
• La primera ampliació cap a l’est, amb l’entrada de vuit països excomunistes (2004).
• L’Agenda de Lisboa (2000-2010), que prometia aconseguir en una
dècada l’economia més competitiva del món, socialment justa i mediambientalment exemplar.
Era tan gran aleshores la sensació d’eufòria a la UE que alguns analistes
tan reputats com el britànic Mark Leonard, avui president del prestigiós
think tank European Council on Foreign Relations, amb seu a Brussel·les,
podia atrevir-se a publicar un best seller amb el títol Per què Europa liderarà el segle xxi (2005). (2) L’espanyol Javier Solana, responsable aleshores
de la política exterior de la UE, llençava la primera Estratègia de seguretat
(2003), que començava dient que “Europa no ha estat mai tan pròspera,
tan segura ni tan lliure com avui”, envoltada d’un “cercle d’amics”. El comissari britànic Chris Patten presumia aleshores que la UE tenia “armes
de seducció massiva” (2003), en contrast amb les armes de destrucció
massiva de què tothom parlava en relació amb la guerra d’Iraq (i que al
final no es van trobar mai).
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Els quatre pilars abans esmentats van quedar, o bé malparats (euro i
ampliacions) o bé senzillament esfondrats (projecte de tractat constitucional i Agenda de Lisboa) a partir del 2005. La concatenació de crisis
i d’esdeveniments adversos es van succeir a partir de 2005: gran recessió econòmica mundial (2007), crisi de l’euro (2010), crisi dels refugiats
(2015), i Brexit i victòria de Donald Trump a les eleccions americanes
(2016). Des del 2005 fins avui, la UE ha conegut, doncs, un llarg període
d’europessimisme caracteritzat per una concatenació de crisis i la proliferació d’amenaces exteriors.
Aquesta realitat ha impactat naturalment en les negociacions entre
Andorra i la UE. No és el mateix negociar amb la UE en període d’eurooptimisme (com va ser el cas de les primeres dues fases d’acostament
d’Andorra a la UE, com hem dit abans) que amb europessimisme (com
és el cas de l’actual de la tercera fase d’acostament). Els negociadors andorrans han topat freqüentment amb unes prioritats o unes urgències –el
Brexit, per exemple– a Brussel·les que podien pertorbar el procés negociador. No és el mateix negociar amb la UE quan té, de manera global, el vent
integrador a favor o quan el té en contra.

12.2. El sistema comercial mundial en crisi
A través de l’acord d’associació, Andorra pretén incorporar-se al mercat interior europeu, que és, com ja hem dit en diverses ocasions al llarg
d’aquesta obra, el més gran del món. Es tracta d’una associació amb gran
contingut comercial, al costat d’altres elements polítics, com hem vist anteriorment a l’hora d’analitzar el significat del concepte d’associació a la
UE. Per tant, convé reconèixer que Andorra aspira a formar part del sistema comercial mundial a través de la UE en uns moments en què aquest
sistema, basat en regles i liderat pels Estats Units –i que ha operat des del
final de la Segona Guerra Mundial, i que tant ha beneficiat els països de la
UE– està efectivament en crisi. (9) El caràcter multilateral i la centralitat
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) es veuen seriosament perjudicats pel nou proteccionisme de Donald Trump, que ha conduit a una
guerra comercial amb la Xina. El paradigma de la cooperació multilateral
esta sent substituït pel de la rivalitat geoeconòmica, cosa que aboca a un
món conflictiu.
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Actualment la UE fa front al repte de definir una nova estratègia de política econòmica exterior, dins de la qual la política comercial és una peça
clau. Encara que li costi acceptar-ho, la UE és conscient que les relacions
comercials internacionals ja no tornaran a ser com els anys anteriors a
Trump. I més enllà de Trump, és probable que els presidents nord-americans que segueixin no estiguin disposats a liderar l’ordre comercial global
de caràcter liberal i multilateral post-1944 (acords de Bretton Woods).
D’altra banda, la Xina serà un rival estratègic cada vegada més potent,
com ja s’està veient en relació amb la implementació del 5G i de l’estratègia
internacional d’empreses xineses com Huawei. La Xina ha aprovat un pla
per al 2025 (Plan Made in China 2025) a través del qual pretén liderar en
aquella data els deu sectors més avançats de les noves tecnologies: equipament aeroespacial, equipaments elèctrics, maquinària agrícola, equipament
ferroviari, tecnologia de la informació, nous materials, equipament marítim, equipament mèdic, estalvi energètic, control numèric i robòtica. No és
el dèficit comercial, sinó el creixement galopant de la Xina i el seu progrés
tecnològic el que de veritat preocupa als Estats Units. La Xina vol passar de
ser la fàbrica del món a liderar tecnològicament el món. (10)
És en aquest context que la UE ha d’actuar com un bloc homogeni i treballar per restablir un ordre multilateral basat en regles. La UE tractarà de
contribuir decididament a la millora del funcionament de l’OMC. L’objectiu
hauria de ser arribar a redefinir un marc de regles acceptable per a tothom
–els Estats Units i la Xina inclosos– que donés estabilitat a les relacions econòmiques internacionals durant algunes dècades. Al mateix temps, la UE ha
de seguir treballant a través d’acords preferencials per poder afrontar amb
garanties un eventual esfondrament del sistema multilateral. El proteccionisme i el nacionalisme no amenacen solament el comerç mundial; també
la sostenibilitat de l’ordre internacional. (11)
Font: Elaboració pròpia de l’autor

Notes
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