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INTRODUCCIÓ

UN INSTRUMENT DE

MODERNITZACIÓ
l 14 de març del 1993, el
poble andorrà aprovava per
una àmplia majoria (74,2%
dels vots) el projecte de
Constitució del Principat d’Andorra, que
suposava, després de la primera reforma
escomesa a principi dels anys vuitanta,
un nou i definitiu pas cap a la modernització institucional del país.
La necessitat d’una llei fonamental
feia més d’una dècada que s’estudiava,
però no va ser fins al 1990 que la qüestió es va posar una vegada per totes sobre la taula. Una recomanació formal del
Consell d’Europa (resolució 946) va ser
el principal detonant. El desembre de
l’any anterior, les eleccions al Consell General ja s’havien traduït en una majoria
parlamentària favorable a una Carta
Magna.
Finalment, l’abril del 1991, els representants dels Coprínceps i del Consell
General van adoptar l’acord formal d’obrir el procés constituent, tot creant la
comissió tripartida, encarregada d’elaborar el projecte de Constitució. El text va
ser aprovat unànimement pel Consell General el 2 de febrer del 1993. Els dies
29 i 30 d’abril els dos Coprínceps van
promulgar la Carta Magna, que seria publicada al BOPA el 4 de maig següent, el
mateix dia de l’entrada en vigor del text.

E

La necessitat d’una
llei fonamental feia
més d’una dècada
que s’estudiava
L’abril del 1991
s’arriba a un acord
formal per obrir el
procés constituent
Amb la Constitució, el Principat esdevé un Estat independent, de dret, democràtic i social, tal com s’estableix en el
primer article. Andorra incorpora d’aquesta manera al seu ordenament els
principis de dret internacional públic universalment reconeguts, expressant la voluntat de garantir els drets inviolables i
imprescriptibles de la persona, que constitueixen el fonament de l’ordre polític, la
pau social i la justícia. Aspectes com la
figura del Coprincipat, la composició i
funcions del Consell General, l’estructura
territorial del país i l’organització del sistema judicial quedarien igualment fixats
de forma definitiva.

!

L’apunt

ELS PRINCIPIS DEL PREÀMBUL CONSTITUCIONAL
El preàmbul de la Constitució, l’única part que
no va ser redactada per
la comissió tripartida,
no té cap caràcter normatiu, però conté una
gran significació política, ja que, tal com as-

senyala Nemesi Marqués al llibre Les institucions públiques del
Principat, proclama, d’una banda, els principis
inspiradors de la Constitució, mentre que, de
l’altra, determina la raó

de ser, la finalitat i els
grans objectius del procés constituent: l’afirmació de la sobirania
d’Andorra, la reforma
de les institucions i
l’endegament de les relacions exteriors.

La Constitució va servir, d’altra banda,
per consolidar la personalitat internacional d’Andorra. No tan sols a través de
l’establiment de relacions diplomàtiques,
sinó també amb la integració als organismes més representatius. Després de
l’entrada a l’ONU el juliol del 1993, el
Principat també va accedir a organitzacions com ara el Consell d’Europa, l’OSCE, la Unió Internacional de Telecomunicacions,
l’Eutelsat,
l’Organització
Mundial del Turisme i la Unesco. També
va signar en poc temps més d’una vintena de tractats internacionals, com el
Conveni Europeu dels Drets Humans o el
Conveni sobre els Drets de l’Infant.
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POLÍTICA INTERNACIONAL

LES RELACIONS EXTERIORS
El llum verd a la Carta Magna també va servir per posar Andorra en el mapa, amb
l’ingrés a les Nacions Unides i la signatura de diferents acords essencials per al país
’aprovació de la Constitució
va significar la normalització pràcticament immediata
de les relacions exteriors
d’Andorra, i del consegüent ple reconeixement internacional del Principat. El 28
de juliol del 1993, només tres mesos
després de l’entrada en vigor del text, el
país ingressava a l’ONU. El procés va ser
força ràpid, tot i que Andorra es va trobar
inicialment amb l’oposició d’un membre
no permanent del consell de seguretat.
Tot i això, la mediació del secretari general de les Nacions Unides en aquella
època, Butros Ghali, va permetre salvar
aquestes reticències i accelerar el procés. Gràcies a aquesta fita, Andorra va
passar de ser un país pràcticament desconegut en l’àmbit internacional a obtenir el total reconeixement, equiparant-se
a la resta de membres de l’ONU.
L’aprovació de la Carta Magna, d’altra
banda, també va propiciar l’ingrés al Consell d’Europa. Aquest també va ser un
pas imprescindible per poder obtenir reconeixement exterior, en aquest cas en
l’àmbit més proper. Sense aquest pas difícilment s’haurien pogut establir diàlegs
per permetre un marc d’aproximació i de
convivència amb la Unió Europea i els
seus estats membres.
Així, es va obrir la porta a diferents
acords que esdevindrien vitals per a la
plena normalització de les relacions

L

El reconeixement de
l’ONU arribava als tres
mesos de l’entrada en
vigor del text
Moltes fites haurien
estat impossibles
sense l’existència
d’un cos diplomàtic

!

a més

L’EMOTIU PRIMER
DISCURS A L’ONU
El 9 de juny del 1993, Andorra va signar
una declaració d’adhesió a l’Organització
de les Nacions Unides. Però no va ser fins
al 28 de juliol del mateix any que l’ONU la
va admetre oficialment com el 184è estat
membre. Aquell dia, per primera vegada
es va parlar català a la seu de les Nacions Unides, amb l’emotiu discurs del
primer cap de Govern, Òscar Ribas Reig,
que va servir per reivindicar la idiosincràsia d’Andorra, que és la de conviure i no
imposar. Ribas va destacar que la identitat i la universalitat són perfectament
compatibles i que és a partir d’aquesta
conjunció que es pot bastir un món de
pau i llibertat. Però sempre tenint present
les arrels del país, que són, va subratllar,
la llengua i la cultura catalanes. Després
del discurs, la bandera nacional va ser
hissada a les Nacions Unides. El secretari
general de l’organització, Butros Ghali, va
posar en relleu la predisposició d’un país
de 700 anys d’història per adaptar-se als
nous temps.

d’Andorra amb el seu entorn polític immediat, molt especialment en matèria
d’educació, cooperació o duanes. En
aquest últim aspecte, cal remarcar, per
exemple, l’acord comercial entre el Principat i la Comunitat Econòmica Europea,
que va entrar en vigor el 1991 en substitució de l’anterior règim d’acords bilaterals amb França i Espanya. Aquest acord
va servir per implantar a Andorra la classificació aranzelària europea, i va consagrar la unió duanera per als productes industrials.
Fruit
dels
resultats
satisfactoris de l’acord, a partir del 1996
Andorra va esdevenir duana exterior de la
Unió Europea.
En matèria de relacions internacionals, també cal subratllar el paper decisiu que han jugat els diferents acords
d’intercanvi d’informació per permetre la
sortida d’Andorra de la llista de paradisos fiscals, i paral·lelament, la signatura
de convenis per evitar la doble imposició
(CDI). Fites que haurien estat impensables sense l’existència d’un cos diplomàtic. De fet, aquesta va ser una altra de
les qüestions que es van desenvolupar
arran de la Constitució: després de les
primeres ambaixades, a França i Espanya, Andorra va establir el 1993 la primera missió diplomàtica a les Nacions Unides, i el 1995 als EUA. El país també té
ambaixades a la UE, i a països com Portugal, Bèlgica o Àustria.
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SALUTACIONS

SALUTACIÓ

EMMANUEL MACRON

Le président de la République Française et Co-Prince d’Andorre
President de la República Francesa i Copríncep d’Andorra
’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous
andorranes et andorrans, résidents et résidentes de la
Principauté d’Andorre em ce 14 mars, afin de célébrer
le 28ème anniversaire de l’adoption de la Constitution.
La célébration de cette année est particulière car depuis plus
d’un an la pandémie dur au Covid-19 a changé notre monde. Gestes barrières, protections, masques, tests RT-PCR, vaccins autant
de termes qui nous sont devenues familiers en peu de mois, autant d’efforts que, nous tous, avons dû consentir pour vaincre cette épidémie. Je sais que la population d’Andorre a su faire preuve
d’un civisme remarquable pour éviter l’extension de la pandémie
et je sais également que, malheureusement, de nombreuses familles ont payé un prix élevé avec la parte d’un être cher, et c’est d’abord vers eux que vont mes pensées.
Votre gouvernement a mis en places des mesures efficaces
pour affronter ce virus et je voudrais l’en féliciter tout particulièrment. Je souhaite associer à ces félicitations l’ensemble des personnels soignants ainsi que les nombreux volontaires qui ont participé et participent encore à cette lutte. Je suis convaincu qu’avec
la campagne de vaccination engagée par le gouvernement, avec la
collaboration de la France et de l’Espagne, l’Andorre arrivera à surmonter cette épreuve.
Comme les pays voisins, l’Andorre fait face à une crise sanitaire
inédite, et comme eux elle affronte actuellement et affrontera dans
les mois à venir une crise économique sans précédent. Mais c’est
dans ces difficultés économiques que la Principauté doit puiser la
force de se réinventer, de diversifier son économie. Dans ce domaine mon engagement est total et vous pouvez compter sur mon action en tant que Co-Prince pour soutenir, encourager et participer
au développement de l’Andorre. La Principauté a montré dans son
histoire sa fabuleuse capacité d’adaptation, d’innovation, d’imagination pour exister entre deux nations puissantes. La Constitution
que nous célébrons aujourd’hui en est l’exemple même. Elle a permis de rendre les andorranes et andorrans maîtres de leur destin
tout en conservant ce régime institutionnel de Co-Principauté si
particulier.
Aujourd’hui, le Conseil Général et le Gouvernement ont toute latitude pour conduire les destinées de la Principatuté et ils ont choisi de s’engager dans une association avec l’Union Européenne.
Depuis près de 6 ans, l’Andorre et la Comission européenne conduisent des négociations complexes qui demandent au gouvernement andorran de mener des réformes, de procéder à des adaptations profondes. Aujourd’hui plus qu’hier celles-ci sont nécessaires
pour permettre à l’Andorre d’anticiper les mutations contemporaines plutôt que de les subir.
Evidemment, il faudra que la Comission européenne prenne en
compte les spécificités andorranes, ménage des périodes de transition afin que l’Andorre puisse s’adapter graduellement, soyez assuré que j’y veillerai personnellement.
Comme Co-Prince, garant de la permanence et de la continuité
de l’Andorre, j’ai confiance en la capacité de travail des andorranes et andorrans qui sauront, comme ils l’ont démontré au cours
des siècles passés, faire face aux défis du futur.

C

s amb un immens plaer que m’adreço a vosaltres andorranes i andorrans, residents del Principat d’Andorra
en aquest 14 de març, a fi de celebrar el 28è aniversari de l’adopció de la Constitució.
La celebració d’aquest any és especial ja que des de fa més
d’un any la pandèmia ocasionada per la Covid-19 ha canviat el
nostre món. Gestos barrera, proteccions, mascaretes, tests RTPCR, vacunes i tants altres termes que s’han convertit en familiars
en pocs mesos, tants esforços que, entre tots, hem hagut de fer
per superar aquesta pandèmia. Sé que la població d’Andorra ha
sabut demostrar un civisme notable per evitar l’extensió de la pandèmia i sé també que, malauradament, moltes famílies han pagat
un preu molt elevat amb la pèrdua d’un ésser estimat, i és primerament cap a elles que van els meus pensaments.
El vostre Govern ha establert mesures efectives per afrontar
aquest virus i voldria felicitar-lo en particular. Desitjo associar a
aquestes felicitacions el conjunt del personal sanitari així com els
nombrosos voluntaris que han participat i participen encara en
aquesta lluita. Estic convençut que amb la campanya de vacunació
engegada pel Govern, amb la col·laboració de França i d’Espanya,
Andorra arribarà a superar aquesta fita.
Com els països veïns, Andorra s’encara a una crisi sanitària inèdita, i com ells afronta actualment i afrontarà en els propers mesos una crisi econòmica sense precedents. Però és en aquestes
dificultats econòmiques que el Principat ha de treure la força per
reinventar-se, per diversificar la seva economia. En aquest àmbit el
meu compromís és total i podeu comptar amb la meva acció en
tant que Copríncep per donar suport, encoratjar i participar en el
desenvolupament d’Andorra. El Principat ha demostrat en la seva
història una fabulosa capacitat d’adaptació, d’innovació, d’imaginació per existir entre dues potents nacions. La Constitució que celebrem avui n’és l’exemple mateix. Ha permès a les andorranes i andorrans ser mestres del seu destí tot conservant el règim
institucional de Coprincipat tan particular.
Avui, el Consell General i el Govern tenen plena latitud per liderar els destins del Principat i han escollit involucrar-se en una associació amb la Unió Europea. Des de fa gairebé sis anys, Andorra
i la Comissió Europea estan conduint unes negociacions complexes que demanen al Govern andorrà dur a terme reformes, procedir a adaptacions profundes. Avui més que demà aquestes negociacions són necessàries per permetre a Andorra anticipar els
canvis contemporanis en lloc d’assumir-los.
Evidentment, caldrà que la Comissió Europea prengui en compte
les especificitats andorranes, permeti períodes de transició a fi
que Andorra pugui adaptar-se gradualment, us asseguro que hi vetllaré personalment.
En tant que Copríncep, garant de la permanència i de la continuïtat d’Andorra, tinc confiança en la capacitat de treball de les andorranes i dels andorrans que sabran, com ho han demostrat al
llarg dels segles passats, afrontar els reptes del futur.

É
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VIRTUS, UNITA,
FORTIOR
Som el banc de les persones
que, pas a pas, fan que Andorra
sigui un país nou.
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Feliç dia de
la Constitució
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JOAN-ENRIC VIVES

Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra

JUNTS SOM MÉS FORTS

B

envolguts andorrans!
Aquest dia i aquest
any, no només homenatgem la pròpia Constitució, sinó que rendim tribut a la gran generació d’andorrans
que, amb el seu vot majoritari, va fer
possible que Andorra es definís a si
mateixa com un Estat europeu modern i obert al futur, des de l’estima
i la promoció dels seus valors fonamentals més antics.
La pandèmia actual ha posat a prova la fortalesa i la responsabilitat de
la ciutadania andorrana, una força i
una unió, “Virtus, Unita, Fortior”, que
ens permetrà, amb l’ajuda de les vacunes, anar assolint gradualment la
normalitat, treballant, com ho hem fet
fins ara, braç a braç, sense retrets i
de forma generosa, de la mateixa manera que ho van saber fer els pares
de la Constitució. Les grans adversitats, com ho és aquesta pandèmia,
ens estan demostrant que junts, com
a societat solidària, és com podem

LA PANDÈMIA HA POSAT A
PROVA LA FORTALESA I LA
RESPONSABILITAT DE LA
CIUTADANIA ANDORRANA

vèncer aquest virus, valorant especialment les autoritats i els servidors
públics en general i, sobretot, l’esforç
i generositat de la ciutadania andorrana, que ha estat un exemple de resiliència i fortalesa.
En aquesta Diada de la Constitució
hem de recordar especialment les víctimes de la pandèmia, sobretot els
padrins i les padrines que hem perdut
a causa del Covid-19, els qui han patit la solitud de l’hospital o del confinament, tancats, sense poder veure
els seus familiars per evitar el conta-

gi; també els infants, adolescents i joves, que han demostrat una gran responsabilitat, i totes les persones i les
empreses que han aportat la seva entrega i lliurament per protegir-nos mútuament els uns als altres, tot i patir
sofriments grans i pèrdues irreparables.
Per tots ells, tenim la responsabilitat de ser encara més conscients de
la vigència dels valors col·lectius consagrats a la nostra Constitució i de
seguir-los defensant. Són les arrels
que ens han fet la gran Nació que
som, i que trauran saba nova per fer
brostar l’arbre del nostre Poble. No hi
ha major valor constitucional i millor
forma de ser patriota que lluitar pel
dret a viure i a conviure tots plegats.
En la nostra Festa Nacional, el Dia
de la Constitució, rebeu tots els andorrans i els qui estimeu el nostre
Principat la meva cordial felicitació.
La Constitució de 1993 sempre ens
ha de recordar el que units som capaços de ser i de fer: “Virtus, Unita, Fortior.”
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ROSER SUÑÉ

Síndica General

SOM UN PAÍS RESILIENT

B

envolguts conciutadans i conciutadanes,
des de fa vint-i-vuit
anys, durant el
mes de març, la persona que presideix el Consell General us fa arribar
aquesta salutació, on s’hi dibuixen de
manera recurrent reflexions sobre el
desenvolupament de la nostra Constitució, aquella que vam votar el 1993.
Enguany aquesta commemoració
té un fet diferencial bàsic per entendre en quina situació ens trobem, venim d’un any de pandèmia, un període difícil on s’han perdut vides
humanes i on la nostra realitat ha estat trasbalsada de manera profunda.
La immediatesa de la crisi que hem
viscut ens ha obligat a prendre mesures urgents per apaivagar el dolor de
la societat, donar-li resposta en l’àmbit sanitari i en l’àmbit socioeconòmic.
Andorra ha patit, tots vosaltres,
tots nosaltres hem viscut circumstàncies que mai en hauríem imaginat i
d’aquest patiment n’han sortit sentiments difusos, alguns molt potents
de solidaritat entre tota la societat,
altres de cansament i fatiga davant
de dificultats que es van sumant i on
es fa difícil veure una llum de sortida.
Avui encara ens falta perspectiva
per entendre l’abast global que tindrà
aquesta situació, però sí que permet
albirar aspectes sobre els quals caldrà fer esforços profunds i aquí és on
la Constitució, la nostra Carta Magna,
ens proveeix d’elements de reflexió i
de construcció. Més que mai els
drets i principis econòmics, socials i
culturals que es detallen al capítol
cinquè han de formar part de l’eix
central de totes les polítiques que
s’activin, tenint sempre presents les
garanties de drets i llibertats que es
descriuen en el capítol setè.
Som un país resilient, ho hem estat sempre i d’aquesta força n’ha de
sorgir el nostre futur. Si som atrevits
i sabem llegir bé les claus de la
Constitució tenim un camí ben definit per recórrer i aquesta via l’hem
de fer de manera conjunta, sumant
des de la diversitat d’idees per bas-

MÉS QUE MAI ELS DRETS
I PRINCIPIS DE LA CARTA
MAGNA HAN DE SER L’EIX
CENTRAL DE LES POLÍTIQUES

tir un futur sostenible per als nostres
joves, persones adultes i gent gran.
Andorra és la seva gent i Andorra
és el seu marc geogràfic. La suma
d’aquests dos elements ens ha possibilitat discórrer en aquest segle XXI
molt més complex d’allò que podíem
intuir. Amb un respecte per al territori
de muntanya, que determina la nostra
identitat, aconseguirem que la gent

que ocupem aquestes valls avancem
sense pausa i construïm un país on
gaudim d’un espai propi i alhora compartit.
La Constitució ens ajuda a tenir
aquestes línies mestres que ens permeten anar completant l’obra sempre
inacabada del nostre Coprincipat.
Feliç 14 de març.
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XAVIER ESPOT

Cap de Govern

LA NOSTRA RIQUESA SÓN LES PERSONES
onciutadanes i conciutadans,
Fa tot just un any compareixia davant de totes
les ciutadanes i els ciutadans del país per anunciar una sèrie de mesures excepcionals per frenar l’expansió de la Covid-19. La
irrupció de la pandèmia ens va obligar
a adoptar unes decisions fins llavors
inimaginables, amb unes implicacions
molt importants en l’àmbit social, l’econòmic i el laboral, amb l’objectiu
d’evitar un col·lapse sanitari que hauria tingut unes conseqüències devastadores per a la salut pública.
L’expansió del coronavirus va estroncar la nostra sensació d’invulnerabilitat i va deixar en evidència el que
realment importa: el sentit de la vida
i el futur, el nostre i el de les generacions venidores. L’experiència que estem vivint totes les ciutadanes i els
ciutadans ha posat a prova la maduresa del nostre país, tant des del vessant social com l’institucional.
Aquest 14 de març es compleixen
28 anys de l’aprovació en referèndum
de la Constitució de 1993, una de les
fites més importants de la nostra història recent. L’aprovació i posterior ratificació, per part del poble andorrà,
de la Carta Magna va permetre al
nostre país convertir-se en un Estat
de ple dret, atorgar la sobirania al poble, reconèixer el pluralisme, consagrar el dret a participar directament o
indirectament en l’exercici del poder
públic, establir les estructures institucionals per dur a fi el principi democràtic, i reconèixer i protegir els drets
fonamentals i les llibertats públiques.
En rememorar aquesta efemèride
és del tot necessari recordar Òscar
Ribas Reig, que ens va deixar el mes
de desembre passat, perquè va ser
gràcies a la seva iniciativa personal i
a l’ajuda de molts altres que va canviar diametralment l’estructura institucional del nostre país; es va passar
d’un model certament enquistat en el
passat a convertir Andorra en un Estat reconegut per la comunitat internacional.
La Constitució garanteix, d’una
banda, el respecte de les atribucions

C

COL·LABORACIÓ I
COOPERACIÓ LLEIAL SÓN
PREMISSES ESSENCIALS PER
AFRONTAR GRANS REPTES

de cada institució i, de l’altra banda,
els mecanismes de col·laboració i cooperació lleial entre aquestes institucions. Col·laboració i cooperació lleial
són premisses essencials per afrontar els grans reptes que emanen de
la nostra societat. Sense cap mena
de dubte, la resposta a aquesta crisi
sanitària ha confirmat la solidesa del
nostre sistema institucional. El Govern, en els moments més complexos
de la pandèmia, ha comptat amb el
suport dels coprínceps, de les síndiques, de tot l’arc parlamentari, tant
dels grups de la majoria com de l’oposició, i ha donat una resposta unitària i un exemple de lleialtat institucional que ens ha de fer sentir
orgullosos com a país. I sense passar
per alt el paper cabdal dels comuns,
com a institucions més properes al
ciutadà.

Apel·lant, de nou, a la figura d’Òscar Ribas Reig en el seu primer discurs davant l’Assemblea General de
les Nacions Unides, amb motiu de
l’ingrés d’Andorra en aquest organisme, el 28 de juliol de 1993, va destacar que “som un país que no té riqueses naturals. No té cap altra força ni
riquesa que la seva gent. Som un país del Pirineu, aquesta muntanya
d’Europa que no separa, sinó que és
un lloc de trobada”. I quanta raó tenia, perquè si una cosa ens ha demostrat aquesta crisi és que la riquesa del nostre país són les persones i
els seus valors, perquè cadascú des
de la seva responsabilitat, ja sigui en
l’àmbit públic com en el privat, ha manifestat un alt grau de solidaritat,
compromís i patriotisme. Un comportament exemplar que s’ha de traslladar també a totes les famílies, en especial als més menuts, als més
joves, i a tots els treballadors del servei públic i del sector privat, autònoms, professionals i empreses que
han fet grans esforços per adaptar-se
a una crisi del tot sobrevinguda, incerta i canviant.
L’eficàcia i l’equitat de les vacunes
ens ha de permetre tornar a poc a
poc a la normalitat; no obstant això,
el comportament individual i el
col·lectiu segueixen tenint un impacte

essencial en el control de la pandèmia a curt termini.
Som plenament conscients que la
sotragada econòmica i social serà
una de les principals seqüeles d’aquesta pandèmia. El Govern seguirà
al costat de totes les ciutadanes i els
ciutadans que passen per moments
d’adversitat o que es troben en una
situació de vulnerabilitat. Seguirem
treballant perquè ningú no es quedi
enrere i seguirem incidint en els projectes que ja requerien certa urgència
abans de la crisi de la Covid-19, com
ara l’impuls de les polítiques d’habitatge o la necessitat, ara més que
mai, d’advocar per un canvi en l’enfocament del model econòmic actual.
Certament, deixem enrere uns mesos molt complicats durant els quals
hem hagut de fer front a noves situacions. En aquest sentit, m’agradaria
acabar tenint un record molt especial
per a totes les famílies que han perdut un ésser estimat.
En nom de tot el Govern, aprofito
aquestes línies per desitjar a totes
les ciutadanes i ciutadans un bon
Dia de la Constitució amb el convenciment que ben aviat deixarem enrere el virus i podrem extreure coses
positives d’aquesta experiència: el
compromís de treballar per un país
millor.

Diari d’Andorra

Dissabte, 13 / Diumenge, 14 de març del 2021

CONSTITUCIÓAPàgines especialsAXV

XVIAPàgines especialsACONSTITUCIÓ

Dissabte, 13 / Diumenge, 14 de març del 2021

Diari d’Andorra

EL TEXT

ELS PRINCIPIS DE LA CARTA MAGNA
La Constitució regula des dels drets fonamentals fins a l’estructura territorial
l preàmbul i el Títol I de la
Constitució formen un bloc
destinat a proclamar els
principis inspiradors de
l’Estat i del mateix text. El preàmbul
adopta la forma d’una declaració de principis, mentre que el Títol I ja forma part
de l’articulat legal.
Els tres articles que formen aquest
primer títol desenvolupen aquells principis generals presidits per la sobirania popular, i els apliquen a la realitat de l’estat andorrà. La definició d’Andorra com
un estat és, juntament amb el principi de
la sobirania del poble, la novetat de fons
més important que introdueix la Constitució, i allò que més diferencia la nova etapa política del règim històric tradicional.
A més, el Títol I també proclama Andorra
la Vella com a capital i el català com a
llengua oficial, i consagra la Carta Magna
com a norma suprema i font de garanties
del ciutadà.
El Títol II, format per 39 articles, és el
més llarg. Està dedicat als drets i les llibertats i a les seves garanties. La vigència de la Declaració universal dels drets

de l’home i la igualtat dels ciutadans davant la llei són els principis bàsics que
estructuren aquest apartat, amb qüestions com el dret a la vida en les diferents fases i la prohibició de la pena de
mort, el dret a la llibertat i la seguretat,
les garanties en cas de detenció, la llibertat religiosa, la llibertat d’expressió,
comunicació i informació, o el dret de
reunió, manifestació i d’associació, entre
molts d’altres.
En el sistema de garanties dels drets i
llibertats destaca el procediment d’empara davant el Tribunal Constitucional
contra els actes dels poders públics que
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El text reconeix la
sobirania popular i per
primer cop defineix
Andorra com a Estat
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violin els drets fonamentals de la persona i les llibertats públiques, o bé els
drets polítics.
A continuació, els tres primers títols
de l’anomenada part orgànica de la
Constitució, els Títols III, IV i V, estan dedicats respectivament a les màximes institucions de l’Estat: els Coprínceps, el
Consell General i el Govern, i les relacions entre elles. La institució bicèfala
dels Coprínceps, sorgida dels Pariatges,
fa que tots dos constitueixin, de forma
conjunta i indivisa, la figura del cap d’Estat. Igual que en les monarquies parlamentàries europees, els Coprínceps regnen però no governen, i els seus poders
són derivats de la Constitució.
El Consell General és una altra institució que, tot conservant la denominació

!

a més

LA REFORMA DE
LA CONSTITUCIÓ
La reforma constitucional, tema únic del
Títol IX de la Carta Magna, estableix que la
iniciativa per modificar el text ha de partir
dels Coprínceps o bé d’una tercera part
dels membres del Consell General. Perquè
una proposta de reforma prosperi cal, d’una banda, que dues terceres parts de la
cambra hi donin llum verd i, de l’altra, l’acord popular mitjançant referèndum.

CONSTITUCIÓAPàgines especialsAXVII

històrica, passa a esdevenir el parlament
de l’Andorra constitucional. Les funcions
del Consell General són bàsicament les
mateixes que les de qualsevol altra cambra parlamentària: l’activitat legislativa i
el control de l’acció de govern, així com
aprovar els tractats internacionals nego-

Els Coprínceps regnen
però no governen, i els
seus poders deriven de
la Constitució

ciats per l’executiu. El principal tret distintiu del Consell és que integra en una
sola cambra una doble representativitat:
representa la població nacional i representa la de les set parròquies, amb una
composició que s’estableix en un mínim
de 28 i un màxim de 42 consellers.
D’altra banda, l’expressió del poder
executiu l’encarna el Govern, una institució que va ser creada en el marc de la reforma del 1982 com a braç executiu del
Consell General. Amb la Constitució, el
Govern assoleix la seva plenitud com a
òrgan executiu, al mateix nivell que el de
qualsevol altre estat democràtic i de
dret.
El Títol VI, dedicat a l’estructura territorial, constitucionalitza el principi d’autogovern dels comuns, i el seu contingut

XVIIIAPàgines especialsACONSTITUCIÓ
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és fruit de l’acord institucional de delimitació de competències entre el Consell
General, el Govern i els comuns, assolit
el setembre del 1992. La Constitució defineix els comuns com a òrgans de representació i administració de les parròquies que, dins el marc de l’autonomia
administrativa i financera, duen a terme
les seves competències dins el seu àmbit territorial. La llei de transferències garanteix una partida econòmica igual a totes les parròquies, i una altra partida
variable, proporcional en funció de territori, població i altres indicadors.
Inspirada en bona part en l’esquema
que va proposar el Col·legi d’Advocats en
el seu primer informe circumscrit a la jus-

Els comuns queden
fixats com a òrgans
de govern de les
parròquies
tícia i lliurat la tardor del 1991, l’organització judicial del nou règim constitucional que prescriu el Títol VII trenca amb la
duplicitat que caracteritzava fins aleshores l’aparell de la Justícia, i instaura un
poder judicial independent, sotmès a una
organització única i tendent a l’andorranització dels seus membres. Els òrgans
jurisdiccionals són els fiscals, els batlles,
el Tribunal de Corts i un nou tribunal, el
Superior de Justícia d’Andorra. La nova

configuració comporta la desaparició del
Tribunal Superior de Corts, dels Tribunals
Superiors de la Mitra i de Perpinyà, del
jutge d’apel·lacions, del Tribunal Administratiu i Fiscal i dels Tribunals de Visura. En paral·lel, es crea el Consell Superior de la Justícia com a òrgan de
representació, govern i administració de
l’organització judicial.
Finalment, el Títol VIII fixa el Tribunal
Constitucional com a intèrpret suprem

S’instaura un poder
judicial independent,
sotmès a una
organització única

de la Carta Magna. És definit com un organisme que actua de forma totalment
deslligada de l’organització judicial i les
sentències del qual són vinculants. Per
la seva funció de tribunal arbitral, la seva
composició reflecteix un equilibri entre el
parlament i els Coprínceps: els seus
quatre membres, que tenen el títol de
magistrats constitucionals, són designats un per cadascun dels Coprínceps i
dos pel Consell General.
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JUSTÍCIA

PODER JUDICIAL INDEPENDENT
La Carta Magnat estableix per primer cop al Principat la plena separació de
poders. La justícia estava vinculada fins aleshores a la figura dels Coprínceps
’exercici de la justícia en el
marc de les institucions anteriors a la Constitució estava vinculat als Coprínceps. Aquesta vinculació es va mantenir
pràcticament inalterada fins a l’època immediatament anterior al procés constituent, tot i l’evolució experimentada tant
pel senyoriu d’origen com per les successives adaptacions dels òrgans de justícia
a les necessitats de cada moment.
Un primer pas important es va fer el
1981, durant el procés de reforma de les
institucions. Els Coprínceps van acordar
aleshores la constitució d’una comissió
per estudiar els aspectes de l’administració de justícia que necessitessin ser
reformats, i que no haguessin estat previstos al decret de reforma institucional.
D’aquí van sortir textos com el Codi de
Procediment Penal, el Codi Penal o la creació del Tribunal de Corts.
El document de delimitació de competències entre els òrgans institucionals,
aprovat pel Consell General el 2 d’octubre del 1987, que va influir en la nova
configuració constitucional dels poders
públics, reservava als Coprínceps l’organització dels tribunals i dels òrgans judicials. Però en el marc constitucional de
l’Estat de dret es va considerar incoherent prendre en compte la proposta.
Al si de la comissió tripartida encarregada d’elaborar el projecte constitucional
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La reforma del 1981
va suposar un
important precedent
de modernització
El Consell Superior
de la Justícia nomena
des de batlles fins a
funcionaris judicials
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EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional queda reflectit al
text de la Carta Magna com a entitat independent “sotmesa únicament a la Constitució i la Llei Qualificada que el reguli”. El
21 de gener del 1995 el BOPA va publicar
el Reglament d’organització i funcionament del Tribunal Constitucional, que havia aprovat el ple del tribunal el 16 de
desembre del 1994, en aplicació de l’article 95.2 de la Constitució. Els àmbits que
abraça el Tribunal Constitucional, segons
indica l’article 98 de la Carta Magna, són
els processos d’inconstitucionalitat contra
les lleis, decrets legislatius i el reglament
del Consell General, i dels requeriments
de dictamen previ d’inconstitucionalitat
sobre llei i tractats internacionals. També
tracta els processos d’empara constitucional i els conflictes de competències entre els òrgans constitucionals (els Coprínceps, el Consell General, el Govern, el
Consell Superior de la Justícia i els comuns).

es va constatar des d’un primer moment
un ampli consens sobre l’orientació bàsica de la regulació constitucional d’aquest poder públic. Les propostes dels
representants del Consell General, que
tendien a crear un òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial –en el si del qual estiguessin
representades les principals institucions
del país–, van obtenir l’assentiment de
totes les parts.
D’aquesta manera, la Constitució del
1993 proclama els principis d’unitat i
d’exclusivitat jurisdiccionals, i així el poder judicial s’exerceix des del primer de
gener del 1994 en una sola organització
de jutges i de tribunals –el Consell Superior de la Justícia (CSJ)–, estructurada
per graus jurisdiccionals. Amb la creació
d’aquest òrgan s’estableix que la “potestat jurisdiccional és exercida pels jutges
de primera instància, el Tribunal de Batlles, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia”.
El CSJ nomena els batlles, els magistrats i els secretaris judicials, i exerceix
la funció disciplinària. A més, des de l’1
de juliol del 2004 també nomena els funcionaris i agents de l’administració de
Justícia. També designa, d’entre els batlles i magistrats que hagin estat nomenats, els presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts i del Tribunal
Superior.
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Us desitgem un bon dia
de la Constitució
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ARQUITECTURA

DEU ANYS DEL NOU PARLAMENT
La nova seu del Consell General, que va entrar en funcionament la primavera
del 2011, va suposar un veritable salt qualitatiu en la vida parlamentària del Principat
esprés d’un llarg procés
que va durar més de quinze anys, la nova seu del
Consell General va estrenar-se ara fa una dècada, la primavera
del 2011. El nou edifici esdevenia una
realitat del tot necessària per a la normalització de la vida parlamentària del
Principat, ja que gràcies als seus
16.000 metres quadrats útils, l’edifici
es va concebre amb una clara projecció
de futur –per si s’ampliava el nombre
de consellers, tal com estableix la Carta Magna–, però també tenint en compte les necessitats de la institució en
aquells moments.
D’aquesta manera, les dependències no tan sols es van pensar per acollir les sessions parlamentàries, sinó
que també incorporaven espais de treball per als consellers i tenien en compte la possibilitat de fer comissions amb
tots els membres del Consell i altres

D

tècnics. Unes opcions que eren molt
més limitades a les dependències tradicionals de Casa de la Vall.
L’entorn va ser un factor determinant
en la gestació del projecte arquitectònic
de la seu del Consell General, obra de
Ramon Artigues, Pere Espuga i Ramon
Sanàbria. A poc a poc, l’edifici va anar
prenent forma, resolent sense estridències el programa funcional i la complexitat del seu emplaçament. L’immoble

Les dependències
donaven resposta a
les noves necessitats
del Consell General
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UN PROJECTE QUE
ES REMUNTA AL 1995
L’origen del projecte es remunta al 1995,
amb l’adquisició dels terrenys de l’antic
hotel Mirador pel parlament andorrà. El
2002 es va convocar un concurs internacional d’avantprojectes, guanyat per Ramon Artigues, Pere Espuga i Ramon Sanàbria. A partir del 2004, es van començar
els treballs per a la construcció d’un edifici que acollís de manera integrada els espais parlamentaris. El desmunt es va acabar el juliol del 2007, les estructures, el
novembre del 2008, i la resta de l’obra i
la fase tècnica, el març del 2011.

respon a una geografia accidentada, a
la gran potencialitat històrica i simbòlica
del lloc, i a dos teixits urbans de trames
i escales diferents.
Es va buscar que l’espai de la plaça,
l’accés a Casa de la Vall i al nou edifici
actuessin, juntament amb els immobles
que la configuraven, com un tot unitari
gràcies als materials emprats, a les proporcions dels volums i a la seva geometria estricta de línies netes, transformant així la plaça en un espai
emblemàtic obert a la vall i que dona
prestigi formal a la ciutat.
El projecte volia proposar una arquitectura que transformés positivament el
lloc on actuava, i adequar-se al mateix
temps a les diferents realitats construïdes que l’envoltaven. A més, tot el complex forma part del propi paisatge i s’arrela al lloc, que és d’on emergeix
l’edifici com una expressió contemporània, sense mimetismes, mostrant-se
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clarament com una obra moderna i d’avantguarda.
El nou edifici es presentava com un
element que s’integrés i dialogués amb
l’entorn, buscant l’essència a través de
la coherència, la senzillesa i la sobrietat. El projecte, d’altra banda, tampoc
volia emmascarar el fort component
emocional que tenia Casa de la Vall per
la memòria que havia acumulat, sense
mutilar la seva identitat expressiva.
Per abordar un projecte tan emblemàtic per a un país com és la seu del parlament, era molt immediat i llaminer fer
un plantejament d’edifici espectacle, sorollós i egocèntric, que busqués la singularitat des de l’arrogància. La manera
d’afrontar aquest repte, en canvi, va ser
més en la línia del Manual Digest: un
edifici auster, gens altisonant, que representés la continuïtat de la memòria
històrica dels andorrans cap al futur.
Per construir l’edifici es va procedir a
buidar tot el penya-segat que ocupa actualment. La voluntat de retornar la roca
extreta de la muntanya era una de les
intencions bàsiques del projecte, per tal
que l’edifici s’integrés al lloc i atengués
a requeriments ecològics. En les façanes de Prat de la Creu i de la plaça es
va restituir la pedra i es va dotar d’una
funcionalitat diferent, amb una pell de
gabions omplerts amb la pedra de l’excavació. Durant el procés es van extreure 40.000 metres cúbics de roca.
Tot i la unitat de la façana, l’estructura funcional es desenvolupa a partir de
dos edificis: un, el de Sindicatura, i l’altre, el de grups parlamentaris. Tots dos
es vertebren al voltant de dos grans
vestíbuls que donen eficàcia funcional i
un ordre al conjunt.
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la Constitució en imatges

ELS TREBALLS DE
LA COMISSIÓ
TRIPARTIDA

LA COMISSIÓ TRIPARTIDA encarregada de redactar la Constitució va celebrar
les primeres reunions el 1991. A dalt a l’esquerra, la delegació del Consell
General. A sota, foto de família. A la dreta, dos moments de la signatura del
text constitucional per part del Copríncep Joan Martí Alanis. A dalt, amb el
síndic Farràs i el subsíndic Marsal. A baix, amb els consellers.
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ELS PRIMERS
CAPS D’ESTAT
CONSTITUCIONALS
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L’octubre del 1993, François Mitterrand i Joan Martí Alanis van realitzar la
primera visita al país com a caps d’Estat constitucionals. L’escala de Casa
de la Vall va ser, com de costum, l’indret escollit per a la foto de família
amb els consellers generals. En primer terme, els Coprínceps amb els síndics, Jordi Farràs i Josep Marsal, i el cap de Govern, Òscar Ribas.
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SUPORT MASSIU
A LA CARTA
MAGNA
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Els centres de votació van congregar un bon nombre d’electors per referendar la Carta Magna, com es pot apreciar a les diferents imatges.
En total van acudir a les urnes 6.910 persones, prop del 76% del
cens. El text constitucional va rebre el vistiplau de més del 74% dels
sufragis: 4.903 vots afirmatius.
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CELEBRACIÓ

UNA AGENDA MÉS REDUÏDA
Els actes populars i institucionals s’adapten a les mesures sanitàries actuals
vui es compleix un any des
que la pandèmia derivada
de la Covid-19 va obligar a
suspendre i paralitzar tot el
país, inclosos els actes programats per a
la celebració del 27è aniversari de la
Constitució. Un any després, el Consell
General té previst celebrar el 28è aniversari de l’aprovació de la Carta Magna
amb actes oficials reduïts i respectant
les mesures de seguretat i aforament fixades pel ministeri de Salut. Pel que fa
als actes dirigits als ciutadans, aquests
s’han hagut d’adaptar també a les restriccions.
En aquest sentit i amb la voluntat de
seguir obrint les portes de la nova seu
del Consell General i de Casa de la Vall,
enguany la tradicional jornada de les portes obertes es convertirà en una visita
virtual de 360º. La visita es pot efectuar
accedint directament a la pàgina web del
Consell General (www.consellgeneral.ad),
a partir del 13 de març.
Pel que fa als actes institucionals, diumenge a les 18 hores se celebrarà la
sessió tradicional de la Constitució. A

A

continuació, a les 18.40 hores, la M. I.
síndica general, Roser Suñé, pronunciarà
el discurs oficial davant de les autoritats
al vestíbul de la seu parlamentària.
Paral·lelament, Casa de la Vall s’il·luminarà amb els colors de la bandera
d’Andorra, tant dissabte com diumenge,
de les 19 a les 22 hores.
Un dels actes populars que es mantenen és el concert de la Constitució de
l’ONCA, tot i que canvia el seu escenari
habitual dels darrers anys, el vestíbul del
Consell General, pel de l’Auditori Nacional, a Ordino. El recital d’aquest any tindrà la música tradicional i popular andor-
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rana com a protagonista, i tindrà lloc diumenge a les 12 h. Les entrades es poden adquirir a la web www.onca.ad.
El programa musical ha estat ideat pel
comissari artístic de la Fundació ONCA,
Albert Gumí, que amb un total de setze
peces es podran escoltar danses i cançons tradicionals del Principat. Alguns
dels compositors interpretats seran el
lauredià Daniel Areny, amb el Ball de gegantons de Sant Julià de Lòria, o bé el
músic Lluís Cartes amb Encamp de Gresca. Totes les peces han estat arranjades
per Albert Gumí, que les ha adaptat per a
orquestra de corda. En paraules de Gumí, “s’han seleccionat sis danses i cinc
cançons tradicionals per crear dues sui-

El concert de la
Constitució de
l’ONCA es trasllada
a l’Auditori Nacional
tes diferenciades: la suite de danses,
pensada per a orquestra de corda, i la
suite de cançons, per a soprano solista i
orquestra de corda”. També ressalta que
s’han escollit dos autors andorrans que
representen dues generacions diferents:
“Una de més veterana que ha estat sempre al peu del canó per mantenir la cultura tradicional viva i, la de Cartes, autor jove que mostra l’interès de les noves
generacions per fer música lligada amb

la tradició.” Gumí posa en relleu que “les
composicions que estrenarem estan escrites a partir d’aquestes melodies populars que es reconeixeran perfectament
sense perdre l’ambient popular. Però en
canvi s’han desenvolupat cap a peces
més de concert amb interès harmònic i
elements més propis de la música clàssica. El públic reconeixerà les melodies
en una versió clàssica que no havia escoltat mai”.

L’actuació comptarà amb un total de
22 artistes en escena, 18 músics de corda, el duo tradicional format per Ivan Caro i Pilar Planavila, i la soprano Jonaina
Salvador, tots sota la direcció d’Albert
Gumí. Segons Teresa Areny, cap de producció de la Fundació ONCA, el concert
“és l’inici de la participació de músics de
la JONCA al costat de l’ONCA, per col·laborar en la seva formació continuada. El
fet de treballar al costat de músics pro-
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fessionals és un dels objectius de la fundació marcat pels tres eixos principals:
formació, persones i Andorra”.
També es podrà escoltar a l’inici del
concert l’ària de la Suite per a orquestra
núm. 3 en re major, BWV 1068 de Johann
Sebastian Bach, com a peça homenatge
a les víctimes de la Covid-19. El concert
es durà a terme seguint totes les mesures de seguretat derivades de l’emergència sanitària i l’aforament és limitat.

