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Butlletí informatiu ABRIL 2020 

 
  

Benvolgut/da t'informem que es posa en marxa l'enviament de butlletins informatius a la 

ciutadania per informar sobre el projecte de negociació d'un Acord d'associació entre Andorra 

i la Unió Europea. Has rebut aquest correu perquè durant les reunions públiques realitzades 

a la tardor, vas completar la butlleta accedint a què t’enviéssim per correu electrònic 

informació sobre aquesta temàtica. Si vols modificar o cancel·lar aquest enviament, més avall 

tens la informació de com fer-ho.  

 

Reunions públiques 

  

S’han penjat a la web les síntesi de les reunions públiques 

realitzades a la tardor 2019 per informar a la ciutadania sobre 

l'Acord d’associació. També s'han construït representacions 

gràfiques dels elements que van suscitar més interès entre els 

assistents, que aporten una visió general dels principals 

neguits i dubtes dels assistents. 

       

 

Pròximes reunions 

  

Les pròximes reunions es centraran en la lliure circulació de 

mercaderies i es resoldran dubtes sobre aquesta llibertat i 

com s’aplicaria a Andorra en una situació d’aprovació de 

l’Acord d’associació. Aquestes reunions es programaran tan 

bon punt la situació d'emergència sanitària ho permeti. 

 

  

30 anys de l'Acord  

d'unió duanera 
  

La Secretaria d’Estat d’Afers Europeus i altres institucions 

públiques i privades commemoren al 2020 els 30 anys de la 

signatura de l’Acord d’unió duanera, un acord fonamental per 

Andorra i també molt particular per Europa. Podeu informar-

vos de les activitats vinculades a aquesta commemoració a la 

web. Aquestes es programaran a mesura que la situació 

d’emergència sanitària ho permeti 
 

 

 

 

Actualitat 

  

Podeu accedir a tots els comunicats de premsa oficials de la 

Secretaria d'Estat Europeus a l'apartat de comunicats de 

premsa de la web. 

 

 

 

Consultes 
 

Tens dubtes sobre l'Acord d'associació? Ens comprometem a 
respondre totes les preguntes que la ciutadania plantegi en 
relació a aquest projecte. 

 

Contacta'ns a andorraue@govern.ad o omple el formulari en 

línia. 
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