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ANDORRA I LA UE: TRENTA ANYS DE RELACIÓ

1990 Acord comercial entre Andorra i la CEE

1997 Protocol sobre qüestions veterinàries

2004 Acord sobre la fiscalitat dels rendiments de l’estalvi

2004 Acord de cooperació

2011 Protocol bilateral sobre mesures duaneres de seguretat

2011 Acord monetari

2016 Acord sobre l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers 



PER QUÈ CAL UN NOU MODEL DE RELACIONS
AMB LA UE?

Una economia poc diversificada = una economia fràgil.

Participar en el Mercat Interior (MI) de la UE ha d’afavorir la 
diversificació econòmica:

• És l’espai natural de relacions per Andorra i en compartim els valors.
• Ofereix un mercat molt més ampli per als operadors andorrans.
• Els operadors del MI poden operar des d’Andorra = increment del nombre 

d’iniciatives d’inversió estrangera + creació de nous sectors d’activitat.
• Els ciutadans andorrans podran moure’s en igualtat de condicions pel MI.



PER QUÈ UN ACORD D’ASSOCIACIÓ?



OPCIÓ RETINGUDA: ACORD(S) D’ASSOCIACIÓ

En format d’acord multilateral únic entre la UE i Andorra, Mònaco i San Marino (AMS)

març 2015

Inici de les negociacions

desembre 2014

Decisió del Consell de la Unió Europea autoritzant l’inici de les negociacions d’un o varis 
acords entre la UE i els AMS

desembre 2013

Decisió del Consell de la Unió Europea ratifica l’opció de l’Acord d’associació
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Preàmbul , objectius, valors i principis

Disposicions Institucionals

Les 4 llibertats de circulació

Mercaderies Serveis Persones Capitals

Transports

Competència i altres normes comunes

Polítiques horitzontals

Protecció del 
consumidor

Dret de les 
societats

Medi 
Ambient Estadístiques Política 

social

Polítiques d’acompanyament / cooperació fora de les 4 llibertats  (programes)

Lluita 
anti-frau Educació Turisme Recerca Altres



PARTICIPACIÓ A PROGRAMES EUROPEUS

• Andorra tindrà opció de participar a programes europeus (Erasmus +, 
H2020, Life, etc) contribuint econòmicament al seu finançament 
(d’acord amb el PIB) i obtenint la possibilitat de rebre finançament 
dels fons europeus.

• S’ha iniciat l’anàlisi per identificar quins programes poden resultar 
estratègics per Andorra.



ACTUALMENT ÚNICAMENT DISPOSICIONS RELATIVES A LES MERCADERIES:
- Disposicions provinents de l’Acord comercial del 1990
- Disposicions transitòries pels productes del capítol 24 del SH (tabac)
- ...

ACTUALMENT ÚNICAMENT DISPOSICIONS RELATIVES A LES MERCADERIES:
- Disposicions provinents de l’Acord comercial del 1990
- Disposicions transitòries pels productes del capítol 24 del SH (tabac)
- ...

- Actes normatius del cabal de la UE que Andorra haurà d’adoptar- Actes normatius del cabal de la UE que Andorra haurà d’adoptar
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25 annexos sectorials

1- Proposta 
del cabal UE

2- Comparació 
dels marcs de 

referència 
Andorra - UE

3- Anàlisi de la 
pertinència i  

avaluació dels 
impactes

4- Identificació 
de les 

adaptacions a 
demanar

5- Negociació 
formal i 

planificació 
del calendari

REFERENTS 
SECTORIALS 

PÚBLICS/PRIVATS

NEGOCIACIÓ DEL CABAL



QUI NEGOCIA?

La delegació negociadora obté el mandat de negociació (línia de negociació que es podrà seguir) del Govern, 
després dels intercanvis escaients amb les forces polítiques i els actors econòmics i socials
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Cap negociador (SEAEU)

Cap de la Missió AD - UE

Representants dels Coprínceps (2)

Tècnics experts de Govern i d’entitats públiques

Tècnic responsable de la SEAEU

Tècnic responsable de la Missió AD-UE

Assessors de la SEAEU (màxim 2)



ELEMENTS DE SÍNTESI

1. Objectiu de l’Acord d’associació: diversificar l’economia mitjançant la 
participació en el MI.

2. Marc de relació amb la UE estable, modern i aportant seguretat jurídica, 
sense necessitat d’adhesió.

3. D’entre els diferents models de relació amb la UE, l’Acord d’associació és 
l’opció més favorable per Andorra i per la UE.

4. El cabal de la UE que Andorra haurà d’adoptar és motiu de negociació i 
pot encabir adaptacions.

5. Increment de la confiança en Andorra com a plaça de negoci.
6. L’Acord d’associació serà un instrument a disposició dels operadors 

andorrans.
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