
 
 

Declaració de Principis del Partit Socialdemòcrata 
 
 

1. El Partit Socialdemòcrata té com a objectiu 
fonamental assolir la llibertat, la justícia social, la 
igualtat i la dignitat de les dones i els homes, el 
benestar i la solidaritat. Té com a finalitat promoure 
una societat en la que es puguin concretar aquests 
valors fonamentals, en la que cada individu pugui 
desenvolupar la seva personalitat i les seves 
capacitats i en la que els drets humans i civils 
s’emparin en el marc de l’Estat de dret democràtic i 
social. 
Volem treballar per l’aprofundiment de la democràcia 
social i econòmica i l’increment de la justícia social. 
Les llibertats democràtiques es troben 
indissolublement unides al projecte del socialisme 
democràtic. 
La llibertat individual i els drets socials bàsics són 
condicions necessàries d’una existència humana 
digna. Aquests drets no són intercanviables ni poden 
ser contraposats. El socialisme democràtic defensa el 
dret inalienable a la vida i a la integritat física, a la 
llibertat d’expressió i de consciència, a la llibertat 
d’associació i a la protecció contra la tortura i 
qualsevol tracte degradant. També defensa els drets 
econòmics i socials: el dret a constituir sindicats i el 
dret de vaga; el dret a la seguretat social, a la salut i 
al benestar per a tothom, inclosa la protecció de la 
infància i de la maternitat; el dret a l’educació, a la 
formació professional, al lleure, a l’habitatge i a la 
seguretat d’un treball degudament remunerat, en la 
línia d’allò que estableix la Carta Social europea; el 
dret a la nacionalitat per naturalització amb un termini 
no superior al recomanat pel Consell d’Europa, o sigui 
quinze anys. 
Proclamem el principi de democràcia cultural entès 
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com a igualtat de drets i oportunitats per a les 
diferents cultures que existeixen a la societat, així 
com l’accés equitatiu de tots al patrimoni cultural, 
nacional i mundial. 
 
2. La democràcia social i econòmica és fonamental 
per al desenvolupament de la societat. Els drets 
econòmics no s’han d’entendre com a prestacions a 
subjectes passius i sense iniciativa sinó que són el 
punt de partida per a la participació activa dels 
ciutadans en l’empresa social; no hem de limitar-nos 
a fer polítiques d’assistència, hem d’orientar-nos a 
crear les condicions perquè cada persona disposi dels 
mitjans perquè pugui desenvolupar-se en una societat 
realment integrada. 
La justícia social i la competitivitat econòmica només 
es poden obtenir si l’Estat recapta els recursos 
imprescindibles per fer front al nivell d’inversió pública 
i prestació dels serveis necessaris. El 
desenvolupament d’un sistema fiscal és un element 
necessari per a unes relacions harmòniques amb 
Europa i la possibilitat d’expansió de l’economia 
andorrana al mercat europeu. 
El sistema fiscal ha de permetre la redistribució de la 
riquesa: imposició directa i indirecta de caràcter 
general i progressiu que gravi la renda i el patrimoni. 
L’atractiu fiscal d’Andorra no s‘ha de basar en la 
inexistència d’impostos sinó en el diferencial en el 
tipus impositiu. El sistema i la pressió fiscal no han 
d’estar sotmesos a les necessitats conjunturals de 
l’Administració i han d’obeir a una planificació de les 
necessitats de despesa pública, fet que ha de 
permetre donar garanties de seguretat als ciutadans. 
L’economia de mercat i la llibertat econòmica no s’han 
de transformar en una societat de mercat en la qual 
l’individu, l’ésser humà no compta. L’economia, 
entesa com a element de progrés, ha de ser regulada. 
El mercat ha d’operar com una  eina dinàmica per 
promoure la innovació i expressar els desigs dels 
consumidors per assolir la igualtat de drets econòmics 
i socials. En conseqüència l’Estat ha de regular el 



mercat en funció dels interessos socials i procurar que 
els beneficis de la tecnologia arribin a tothom, tant en 
l’experiència laboral com en el creixement del temps 
de lleure i les possibilitats d’un desenvolupament 
individual. L’Estat ha de trencar la tradicional inhibició 
en matèria econòmica i social per tal de garantir que 
tothom gaudeixi de les mateixes oportunitats i de la 
prosperitat econòmica i reduir les desigualtats i les 
disfuncions que crea el mercat. 
El creixement econòmic s’emmarca en un context en 
què els interessos privats no han d’eludir les seves 
responsabilitats ecològiques i socials. Cal fer efectiu el 
principi constitucional respecte la funció social de la 
propietat, doncs, ni la propietat privada ni la propietat 
estatal garanteixen per si mateixes l’eficiència 
econòmica, la sostenibilitat o la justícia social. 
 
 
3. La crisi del medi ambient és un repte de 
dimensions mundials ja que la destrucció del medi no 
respecta fronteres. Això dit no ens lliura de la 
responsabilitat de prendre cura de la preservació del 
nostre entorn natural més immediat. Els 
socialdemòcrates hem de canviar les actuals pautes 
de producció, construcció d’infrastructures i consum 
per evitar de malmetre el medi. La defensa del medi 
ambient és un dels eixos prioritaris de l’actuació 
política per al futur de la nostra societat. 
 
 
4. L’educació és fonamental per al desenvolupament 
de la societat moderna, democràtica i tolerant. El 
partit socialdemòcrata defensa la informació, 
l’aprenentatge i el coneixement sobre la base de la 
igualtat d’oportunitats per a tots. 
La gent gran mereix el respecte i el suport dels joves; 
per això la política del partit socialdemòcrata dedica 
una especial atenció a la relació entre les diferents 
generacions. La gent gran mereix uns revinguts 
dignes garantits mitjançant la seguretat social i les 
pensions públiques, allotjament i alimentació, lloc per 



a les activitats culturals i d’esbarjo i el dret a viure la 
vellesa amb dignitat. 
 
 
5. La igualtat entre les dones i els homes és 
fonamental per al ple desenvolupament de la nostra 
societat. El partit socialdemòcrata promou aspectes 
com la legislació i programes d’acció positius, la 
difusió de la informació i l’assistència pràctica per a la 
planificació familiar i serveis d’atenció infantil. Es 
compromet a donar el suport necessari per a la 
participació plena de la dona, en termes d’igualtat, a 
l’activitat social i política per garantir-ne la 
representació en tots els llocs de presa de decisions. 
 
 
6. En l’àmbit internacional condemnem qualsevol 
tipus d’opressió d’un poble envers un altre i 
proclamem els principis que cada poble és lliure de 
decidir la seva història i cap persona, classe, sexe, 
religió o raça pot prevaler. Els socialdemòcrates ens 
solidaritzem en el compromís per a la democratització 
de les estructures del poder econòmic, social i polític a 
escala mundial. 
El compromís del partit socialdemòcrata és que 
Andorra no quedi al marge de la construcció europea 
per la qual cosa cal ser extremadament respectuosos 
amb el nostre entorn econòmic. La pau internacional 
té avui una dimensió econòmica i financera que cal 
afrontar amb fermesa a partir de posicionaments 
progressistes. 
La pau és un valor fonamental, d’interès comú per a 
tots els sistemes polítics i necessari per a la societat 
humana. El compromís del partit socialdemòcrata és 
participar i donar suport a totes les accions que 
s’efectuïn en defensa d’aquest valor fonamental, bé 
sigui sota els auspicis de les Nacions Unides, del 
Consell d’Europa, de la OSCE o de qualsevol altre 
organisme internacional en què Andorra participi. 
 



 
7. El partit socialdemòcrata a Andorra sorgeix de la 
voluntat comuna d’unes dones i uns homes que 
comparteixen els ideals socialistes internacionalment 
reconeguts i coincideixen en la visió política i social 
del món i d’Andorra. Estem compromesos amb la 
preeminència de la política com a instrument de 
representació de l’interès general democràticament i 
sobiranament manifestat per les ciutadanes i els 
ciutadans. El nostre compromís és actuar al servei 
d’unes idees, d’un programa i d’un model de societat 
amb l’objectiu de fer d’Andorra un país per a tots els 
que hi vivim i hi treballem. 
El partit socialdemòcrata vol que l’acció, les decisions i 
els actes d’aquells que el representen, sigui al nivell 
que sigui, s’inspirin en aquests principis. Estem 
disposats a guanyar els reptes que planteja el segle 
XXI perquè confiem plenament que la solidesa dels 
nostres principis i la força dels nostres arguments 
contribuiran a configurar un futur sòlid per a Andorra. 

 


