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El referèndum de la Constitució a Andorra la Vella
El 14 de març de 1993 és una data cabdal per al Principat d’Andorra atès que va ser el
dia en què el poble andorrà va avalar l’aprovació de la Constitució a través d’un
referèndum. La Carta Magna va atorgar la sobirania al poble i va convertir el Principat
d’Andorra en un Estat de dret homologat internacionalment.

La mesa electoral el dia del referèndum. 14 de març de 1993
Arxiu Comunal d'Andorra la Vella

La major part de la ciutadania andorrana va donar suport al text en aquella jornada. En
el còmput nacional, dels 6.910 vots emesos, 4.903 van ser a favor de la Carta Magna
(74,2 per cent) i 1.706, en contra (25,8 per cent).

Andorra la Vella va tenir el major índex de participació amb un 78,5 per cent dels 2.894
electors que tenien dret a vot. A més va assolir una xifra rècord d’interventors a la
mesa electoral, ja que va estar supervisada per deu membres.
Els resultats d’Andorra la Vella van ser clarament favorables i va ser la tercera
parròquia amb major suport després d’Escaldes i Encamp. De les 2.271 persones que
van anar a votar , 1.610 ho van fer pel ‘sí’ (74,1 per cent ) i 562 van ser negatius (25,9
per cent).

La pregunta del referèndum deixava clar que el projecte de Constitució formava part
del pacte entre coprínceps i Consell General.

L’impuls polític des d’Andorra la Vella per la promulgació, que durant segles ha estat la
seu institucional del Consell General, va ser considerable. Entre els impulsors s’hi
trobava el Síndic d’aleshores, Jordi Farràs Forné, d’Andorra la Vella, el qual al fou el
signant del text juntament amb Joan Martí Alanís, com a copríncep episcopal, i
François Mitterrand com a copríncep francès.

El Síndic Jordi Farràs Forné el dia de la votació amb el cònsol d’Andorra la Vella, Lluís Viu
Torres, presidint la mesa electoral. Arxiu Comunal d'Andorra la Vella

Amb la Constitució es delimiten les competències entre el Govern i els comuns. La
capitalitat d’Andorra la Vella ja era intrínsecament reconeguda des de segles, però la
Carta Magna ho deixa especificat en el seu article 2.3.:
“Andorra la Vella és la capital de l’Estat”.
La Constitució defineix el rol dels comuns amb el títol “De l’estructura territorial”. Els
comuns són reconeguts com a òrgans de representació i administració de les
parròquies i funcionen sota el principi d’autogovern.

El nou marc institucional va incentivar les regulacions del funcionament dels comuns.
Els mateix any 1993 es va aprovar la Llei qualificada de delimitació de competències i
l’any 1995 es dona llum verd al Reglament de funcionament dels comuns.
L’estructura i funcionament del Comú es fa a través del Consell de Comú, que regula
els assumptes d’àmbit i interès comunal amb els límits fixats per la Constitució i la llei.
La Junta de govern seria l’òrgan executiu dins l’organització i les comissions –que són
potestatives- representen una divisió del treball, en les qual s’inclouen consellers de la
majoria i minoria i tècnics comunals.

Nova ubicació de l’escultura Homenatge a la Constitució d’Emili Armengol a la plaça del
Consell General. Comú d'Andorra la Vella.

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a:
arxiu@comuandorra.ad
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