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BLOC 1.- HISTÒRIA d'ANDORRA a través dels documents.

1.1.- Cóm es comenta un text històric, 

1.2.- Els Pariatges (1278-1288)

1.3.- El Privilegi de creació del Consell de la Terra (1419)

1.4.- El Manual Digest (1748)

1.5.- Declaració dels drets de l'home i el ciutadà (1789)

1.6.- Declaració dels drets de la dona i la ciutadana (1789)

1.7.- Decret de Napoleó (1806)

1.8.- Decret de Nova Reforma (1866)

1.9.- Constitució de Borís I d'Andorra (1934)

1.10.- Declaració dels Drets Humans (1948)
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INSTRUCCIONS PER FER UN COMENTARI DE TEXT

1.- Lectura atenta del text : la qual cosa vol dir :
• buscar al diccionari el significat de les paraules desconegudes.
• buscar el sentit de frases fetes o girs poc coneguts.
• traduir a les nostres paraules el significat del text.
• intentar veure en quin context s’utilitzen determinades paraules (ironia, segones intencions, etc).

2.- Tipus de text del que es tracta:
• jurídic : quan té caràcter legal, quan surt de l’autoritat i estableix normes de dret. Són textos jurídics les 
lleis, les constitucions, els decrets, els tractats internacionals, els acords, etc.
• text històric - literari : quan es tracta d 'un text subjectiu: memòries, biografies, records, articles d’opinió 
d’un diari, novel·la històrica....
• text circumstancial o narratiu : quan tracta de ser objectiu, però resulta que està fet per algú implicat amb 
els esdeveniments i que per tant no pot adoptar una posició neutral.
• text historiogràfic o d’assaig : quan es tracta d’una obra d’un historiador o autor que, amb
posterioritat als fets, tracta d’estudiar-los, investigar-los o analitzar-los per a un millor coneixement.

3.- Anàlisi i estructura del text : la qual cosa vol dir :
• saber veure les parts que el formen.
• buscar les idees principals i distingir-les de les secundàries.
• trobar els protagonistes que surten o apareixen : dir qui són i quina relació hi ha entre ells.
Per fer això, cal seguir l’ordre del text intentant explicar de què parla o a què es refereix. Un cop fet això dir 
quines són les idees bàsiques. 

4.- Autor o autors del text : qui són, quina relació tenen amb els fets dels que ens parlen :
• són testimonis directes o bé coneixen els fets a través d’altres fonts.
• quina posició prenen respecte als fets :
a) tracten de defensar allò del que parlen ?
b) tracten d’atacar els fets que ens exposen ?
c) senzillament exposen els fets d’una manera freda o objectiva ?

5.- Època :
• època en que van tenir lloc els esdeveniments descrits.
• època en què fou escrit i
• relació que hi ha entre una i altra : la narració és contemporània dels fets, és posterior o senzillament es 
tracta d’un escrit que s’avança als fets ?

6.- On fou escrit : a quin país ? a quin lloc : la presó, el govern, com un diari íntim, com una
noticia periodística, com un estudi històric ?...

7.- Relacionar el text amb els fets històrics : Partint del text com a base cal fer un comentari
general relacionant el contingut del text amb la situació i el moment històric al que el text es
correspon. D’aquesta relació veure quina visió del moment i de les circumstàncies històriques
podem deduir.

8.- Conclusions o opinió personal :
• valoració de l’autenticitat i exactitud del text, intentant justificar-la.
• sinceritat : subjectivitat o objectivitat de l’autor.
• possibles errors.
• interpretació i comparació amb altres textos i documents semblants.
• interès que pugui tenir el text per les seves repercussions.
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Els Pariatges (1278 - 1288)

Un  dels  primers  documents  coneguts  que  parlen

d’Andorra data de l’any  843. És la donació del rei

franc Carles el Calb al seu vassall Sunifred I, comte

d’Urgell.

Durant  els  segles  IX-X,  els  comtes  d’Urgell  van

consolidar progressivament el seu poder econòmic i

polític dins el comtat. Aquesta consolidació es feu a

través de compra-vendes o permutes de propietats.

La  presència  musulmana  al  sud  de  la  Marca

Hispànica i la voluntat de dedicar-se a terres més

fèrtils  va  fer  que  els  comtes  d’Urgell  es

despreocupessin  de  les  seves  possessions  als

Pirineus. Així, a partir de fi del segle X fins el segle XII, els comtes d’Urgell van anar traspassant

les seves possessions d’Andorra a favor dels bisbes d’Urgell. El domini dels comtes d’Urgell a les

valls d’Andorra va durar uns 300 anys. Es va iniciar l’any 843 i finalitzà el 1133, any en què el

comte Armengol VI va cedir al bisbe Pere Berenguer tots els béns i els drets que tenia a Andorra.

El bisbat va començar a augmentar el seu patrimoni gràcies a les donacions fetes pels comtes

d’Urgell  i  pels habitants de les valls.  Des de l’any 1133 els  bisbes són els senyors d’Andorra.

Disposaven de grans propietats  a  les  valls,  rebien  tributs

dels  andorrans  (el  delme)  a  través  del  batlle  i  tenien  el

control espiritual i judicial. Els andorrans, per la seva banda,

tenien l’obligació de servir  militarment el  bisbe contra els

seus enemics.

Les infeudacions: Caboet, Castellbò i Foix

L’església d’Urgell, senyora de les valls d’Andorra i d’altres

territoris, es troba envoltada de poderoses famílies nobles,

igualment enriquides, com els Caboet, els Castellbò, els Foix

i els comtes de Cerdanya, que constituïen un perill per a la

seva independència.
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Per  tal  d’assegurar-se  una  ajuda contra  la  violència  dels  nobles  feudals,  l’església  d’Urgell  va

infeudar les valls d’Andorra a la família dels Caboet (s. XI), és a dir, el bisbe va cedir una part de

l’administració  dels  seus béns a Andorra  a canvi  de  protecció i  ajuda.  S’establia així  una

relació de vassallatge entre el bisbe i el senyor de Caboet. Aquest senyor tenia l’obligació

de retre homenatge al bisbe i prestar-li  servei militar. Els Caboet tenien el dret de ser rebuts

honorablement a les valls pels seus habitants, que els prohoms els fessin escorta i també el dret

de rebre de cada parròquia l’alberga, és a dir, l’import equivalent a les despeses que ocasionaria el

seu allotjament per uns dies.

L’any 1185, Arnalda, l’única filla i hereva dels Caboet, es va casar amb

l’hereu  del  vescomtat  de  Castellbò.  D’aquesta  manera  totes  les

possessions  i  els  drets  dels  Caboet  van  passar  a  la  família  dels

Castellbò. El paper, cada vegada més important, que tenien els senyors

de Castellbò i la seva condició de càtars fou l’origen de moltes disputes

amb  els  bisbes  d’Urgell.  Ben  aviat,  els  vescomtes  de  Castellbò

intentaren ignorar el vassallatge que devien al bisbe. Aquest fet va ser l’inici d’un llarg període

d’enemistats amb el bisbe i els seus vassalls. 

L’única  filla  del  vescomte  Arnau  de  Castellbó,

Ermessenda, va contraure matrimoni amb Roger Bernat

II de Foix als voltants de 1208. D’aquesta manera va

començar  un  nou  període  històric  per  a  Andorra.  La

casa de Foix posseïa un dels dominis més grans del sud

de França i tenia aspiracions d’engrandir-lo al sud dels

Pirineus. El seu casament amb Ermessenda de Castellbò

era  un mitjà  per  augmentar  la  seva influència  en els

comtats catalans. En morir Ermessenda, l’any 1230, tots

els  drets  de  la  casa  Caboet-Castellbò  passaren

directament als Foix. Els Foix abusaven cada cop més

dels seus drets i s’oposaven a retre homenatge al bisbe

d’Urgell. Cobraven censos i altres impostos injustament

als andorrans, saquejaven els castells i els béns del bisbat i destruïen els ponts que donaven accés

a la Seu d’Urgell.
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Els  comtes  de  Foix  eren  càtars i  van  prendre  part  activa  en  la  defensa  d’aquesta  doctrina

religiosa. Aquest fet va derivar en un enfrontament directe amb l’església catòlica i, per tant, amb

el bisbe d’Urgell.

Els Pariatges de 1278 i 1288:

El període de lluites i hostilitats entre els bisbes d’Urgell i els comtes de Foix acabà finalment amb

una pau signada l’any 1278. La pau no fou definitiva ja que calgué un altre conveni deu anys més

tard,  l’any  1288,  per  concloure  totalment  les  rivalitats.  Aquests  dos  acords  reben el  nom de

Pariatges, convenis entre una senyoria laica i una senyoria eclesiàstica. 

En el cas d’Andorra el Pariatge va establir un condomini o propietat indivisa entre el comte d’Urgell

i el comte de Foix sobre les Valls d’Andorra.

El Pariatge de 1278: Es signa el dia 8 de setembre

de1278 a Lleida per  Pere d’Urg, bisbe d’Urgell;  Roger

Bernat III, comte de Foix i pel rei Pere II de Catalunya-

Aragó,  que  es  constitueix  com  a  fiador  del  seu

compliment.

L’estructura  notarial  es  divideix  en  11  articles,  quatre

dels  quals  fan  referència  directament  a  Andorra.  Hi

manca, però, un darrer requisit perquè sigui considerat

plenament  vàlid  i  irrevocable:  l'aprovació  del  text  pel

Papa. Quatre anys després, el  7 d’octubre de 1282 el

papa Martí  IV a petició del  bisbe d’Urgell,  confirma el

Pariatge de 1278.

El  text  del  primer  pariatge  defineix  les  atribucions

respectives d’ambdós senyors en matèria de jurisdicció

civil i criminal, d’impostos i de Server militar.
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Principals punts dels Pariatges: 

-  Justícia:  L’exerceixen  ambdós  senyors,  conjuntament,  mitjançant  dos  batlles  (encarregats

d’administrar la justícia en nom dels senyors).

- Quèstia: Tribut que es pagaria alternativament al bisbe i al comte de Foix. Es fixa per al bisbe

una quantitat de 4000 sous i es deixa al comte la llibertat de determinar la quantia que li pertoca. 

- Servei militar: Hom reconeix al dos senyors el dret d’exigir als seus súbdits l’host i la cavalcada,

amb la reserva de no servir-se’n l’un contra l’altre.

El segon Pariatge: 1288:  Poc després de la signatura del Primer Pariatge, valent-se d’algun

aspectes omesos o mal definits en el text de 1278, Roger Bernat III fa construir el castell d'Enclar

des d'on poder controlar les activitats del bisbe d’Urgell. Per evitar nous conflictes, el dia 6 de

desembre de 1288, Pere d’Urg i Roger Bernat III signen el segon Pariatge.

El nou acord s’ocupa dels delmes d’Andorra, ordena la demolició del castell que el comte de Foix

va començar a construir a Sant Vicenç d’Enclar i prohibeix que en el futur se n’hi pugui aixecar cap

altre sense el consentiment i la llicència del bisbe d’Urgell i viceversa, i reglamenta la institució del

notari o notaris de les valls (disposa que siguin designats en comú pels dos senyors).

Amb la signatura dels Pariatges de 1278 i 1288 es comença a organitzar i formar el sistema polític

andorrà: el Coprincipat.
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Text: Segon Pariatge d'Andorra (6 de desembre de 1288)

Sigui patent a tothom que ha sorgit controvèrsia i moltes qüestions entre el venerable pare senyor Pere, per 

la divina misericòrdia bisbe d'Urgell, i son capítol, d'una banda, i el noble baró el senyor roger Bernat, per la 

gràcia de Déu comte de Foix i vescomte de Castellbò, de l'altra banda, les quals qüestions i controvèrsies 

s'han originat i continuat per causa de les novetats que engendren discòrdia i per l'ambigüitat i dubtosa 

interpretació de la composició acordada temps abans, i per moltes altres causes, de les quals se seguien 

entre ells nombrosos danys i perills per al futur, que cada dia eren més clars; per tot això els esmentats 

senyors, volent reconciliar-se i proveir  que a llurs súbdits no els esdevinguin més greus mals, i en la mesura

del possible evitar els perills futurs, i apartar els ja començats i arrelats, i per a convertir la discòrdia en 

concòrdia, sota la pena de mil morabatins estipulada per les dues parts. I nosaltres els susdits senyors 

Ramon d'Urtx i Guillem Ramon de Josa, per tal que com a àrbitres, jutges o amigables componedors, vistes 

les dites controvèrsies i qüestions i demandes, i proposades per ells mateixos davant nostre, i escoltats ells i 

ses defenses, examinades les excepcions i altres coses que foren proposades per les parts davant nostre, i 

nosaltres arribats a una certesa, aconseguida per declaracions de testimonis i obtinguda per instruments 

públics i d'altres legítims documents, sobre el dret de cadascuna de les parts, volent nosaltres establir i 

conservar pau perpètua entre els senyors i els seus successors i llurs súbdits, desitjant apartar per amigable 

composició les precedents qüestions i controvèrsies, sabuda la veritat sobre els afers esmentats, i volent 

suprimir l'ambigüitat i les novetats, i acabar finalment entre ells i llurs súbdits la discòrdia i tota matèria de 

conflictes, per l'autoritat que ens ha estat concedida per les parts, i atenent la utilitat i benefici d'elles, 

pronunciem, ordenem i diem, sota la pena predita i fent amigables componedors entre les parts:

I.- Sobre la [...]la fortalesa, o edificació o castell que ha començat a fer i es proposa acabar el mateix senyor

comte en el puig de Sant Vicenç, que és a la Vall d'Andorra, ja que aquesta edificació [...] es fa prescindint 

del dret de l'esmentat senyor bisbe i del seu consell i és causa de discòrdia [...] ordenem que el senyor 

comte de Foix interrompi la continuació de l'esmentada fortalesa o construcció del sobredit castell que feia o

començava a fer en el puig esmentat, i tot allò que ja està fet o edificat sigui totalment enderrocat o fer 

aterrar, i d'ara endavant ni el senyor bisbe o els seus successors no puguin edificar cap fortalesa[...]

II.- Sobre la segona petició, referent a la roca d'Arfa, pronunciem, diem i ordenem , com hem fet 

anteriorment, que el susdit senyor bisbe d'Urgell o els seus successors no edifiquin ni puguin edificar, ni ara 

ni després, cap castell o fortalesa [...]

III.- Sobre la tercera petició referent als delmes d'Andorra que el predit senyor noble comte [...] restin 

obligats a complir tot el referit anteriorment, i que el batlle o qualsevol altre que reculli i ajunti els fruits dels 

expressats delmes i rendes, els ajuntarà al lloc o llocs acostumats i està obligat a reunir-los dintre la Vall 

d'Andorra sense frau, els ha de considerar i no pot vendre, alienar, dividir ni apartar dels llocs referits  els 

fruits dels esmentats delmes anualment percebuts, nin tampoc fer-los seus en qualsevol sentit, sinó que els 
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ha de constituir com a cosa d'altri, fins que siguin en mans de tots i cadascun dels anteriors; ha d'ésser 

donat compte exacte anualment de dites rendes, conforme a dalt s'ha dit, a l'esmentat prevere i prior [...]

IV.- Sobre la quarta petició referent a la creació i constitució de notari o notaris de les valls d'Andorra, vista 

la composició que fa poc s'ha acordat entre els dits senyors i vist l'instrument i el que s'hi conté, [...] 

pronunciem i ordenem, tal com hem fet més amunt, que el senyor comte esmentat i el senyor bisbe i llurs 

successors posin, creïn i estableixin al mateix temps en la dita Vall notari o notaris, segons vegin que s'ha de

fer i que aquests per l'autoritat, creació i llicència d'ambdós senyors, facin en l'esmentada Vall com a notari o

notaris públics els testaments, instruments, codicils i altres públiques escriptures i, com a escriptors 

constituïts i dipositaris de la fe pública, rebin autoritat d'ambdós i prometin fidelitat a qualsevol d'escriure 

fidelment.

V.- Sobre la cinquena petició en què s'assegura que els homes d'Arcavell tenen i han de tenir fins avui han 

posseït, segons es diu, per part del senyor bisbe pacíficament i quietament l'empriu i les pastures 

d'Estamariu, enviant-hi bestiar gros i petit a pasturar, cosa en què ara són pertorbats i és prohibit pels 

homes d'Estamariu, indegudament i injustament segons s'assegura, diem, pronunciem i ordenem, com hem 

fet més amunt, que nosaltres els esmentats Ramon d'Urtx i Guillem Ramon de Josa volem delimitar per la 

nostra voluntat l'empriu i les pastures, ja que hem estat allí personalment nosaltres o altre bons homes i 

fidels que hi hem volgut posar, per tal que delimitin els esmentats cultius i emprius i pastures pacíficament 

segons la voluntat d'aquests o la nostra, assenyalant els termes fins als quals cada comunitat dels dos llocs 

pugui estendre el seu ús, establir-s'hi amb el seu bestiar i enviar-hi a pasturar impunement els seus animals 

grossos i petits sense cap contradicció de l'altra; aquesta composició i determinació dels esmentats termes, 

feta o a fer per nosaltres o pels nostres substituts, les parts predites, ells personalment i llurs successors 

estiguin obligats a complir-la i l'hagin d'observar perpètuament.

VI.- La sisena petició és del senyor comte de Foix, que exigeix que es compleixi la pena dels cinquanta mil 

sous i demana que li siguin pagats i adjudicats pel senyor bisbe perquè els deu, ja que moltes i diverses 

qüestions foren suscitades i mantingudes per molt temps entre els esmentats senyor comte de Foix i el 

senyor bisbe d'Urgell, de les quals derivaren danys i greuges mutus i moltes coses considerables; les quals 

qüestions foren acabades i definides per àrbitres, jutges o amigables componedors[...]

VII.- Sobre la setena petició del senyor comte en la qual es demana remoure o desfer un canal, que el 

senyor comte assegura que fou fet en terra seva i dintre dels seus termes pel senyor bisbe expressat o per 

altra persona, però manant-ho ell o amb el seu consentiment, i pel qual camí l'aigua és conduïda o portada 

fins als molins de la ciutat d'Urgell, diem pronunciem i ordenem, de la manera que hem fet més amunt, que 

en tant que els canal o rec hagi estat fet per qualsevol dins la terra del referit senyor comte o els seus 

termes sense la seva voluntat i consentiment, sigui refet com era abans i l'expressat senyor comte pugui 
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remoure'l o fer -lo remoure ara mateix si vol, i que torni al seu primer esta o situació o rec antic tal com era 

primerament.

VIII.- Totes aquestes coses sobredites diem, ordenem i pronunciem i detallem, per la potestat que ens fou 

concedida per les parts, i per l'autoritat i resolució esmentades de compondre entre les dites parts 

amigablement, i volem i ordenem que entre les parts i també llurs súbdits sigui observada perpètuament 

pau i concòrdia sobre aquelles coses; [...]

IX.- I també diem, pronunciem i ordenem que l'instrument de convenció fet fa poc entre els homes del 

bisbat que viuen a l'Urgellet i els homes del vescomtat de Castellbò, tal com en el document s'estableix, sigui

observat entre els homes i que els predits senyors bisbe i comte el facin complir, com s'ha convingut, segons

llur voluntat i llicència.

X.- De la mateixa manera, diem, volem i ordenem que el dit senyor bisbe doni garantidors escaients, que 

per si mateixos i amb els seus béns s'obliguin envers el referit comte i els seus, renunciant a tot dret i 

cautela, per si de cas el senyor bisbe hagués de lliurar al dit senyor comte  l'esmentada pena de mil 

morabatins per no haver complert el sobredit.

XI.- També volem, diem i pronunciem i ordenem, consentint-hi i aprovant-ho i volent-ho les parts 

expressament, que encara que el dit senyor bisbe i capítol i església d'Urgell siguin absolts per nosaltres de 

la dita pena de cinquanta mil sous melgoresos, i que acabem de dir que ells mateixos no hi estan obligats ni 

caigueren en aquella pena i que l'acció es extingida, si de cas competia o podia correspondre al referit 

senyor comte, perquè l'esmentat senyor bisbe provà davant nostre que impetrà la confirmació per mitjà  de 

procurador designat legítimament per a aquesta feina i que l'obtingué en el temps establer, i encara que no 

constés en la redacció de l'instrument de pronunciació o composició de quina manera el senyor bisbe havia 

d'impetrar la lletra ni que l'havia d'ensenyar al senyor comte, per més que el pensament i la intenció dels 

àrbitres sembla que era aquesta; malgrat aquestes circumstàncies, el referit senyor bisbe, el capítol i 

l'església s'obliguin amb tots llurs béns a favor del predit senyor comte i els seus a la susdita pena de 

cinquanta mil sous assenyalada en la primera composició [...]

XII.- També diem i ordenem que si una petita part del capítol, o bé nomé un dels seus components, vingués

contra els predits acords a infringir la composició en qualsevol forma, aleshores no s'apliqui dita pena sinó 

que el referit senyor bisbe i el capítol no donin a ell o ells, els contraventors, ajut o favor, ni vulguin donar-

los consell, ni vulguin ajudar-los de les rendes comunes de la dita església, sinó que estan obligats a donar 

consell i ajut a l'expressat senyor comte contra aquell o aquells que hi contravinguessin, a demanda de 

l'esmentat senyor comte i dels seus; i si el referit senyor bisbe o capítol, tots o la major part, donessin 

consell, ajut o favor a aquell o aquells contraventors, que incorrin en la dita pena de cinquanta mil sous, que

sigui lliurada al susdit senyor comte i els seus successors. Així és que nós Pere per la gràcia de Déu el bisbe 
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esmentat, i el capítol de l'església d'Urgell infrascrit, els noms dels quals consten ací nominalment, haguda 

deliberació sobre les predites coses i havent tractat diligentment entre nosaltres, que les predites coses i 

cada una són i venen a parar en benefici, utilitat i comoditat nostra i de la nostra església, així com també 

dels súbdits nostres, lloem, aprovem i confirmem tot els sobredit i cada una de las dites coses ordenades, 

pronunciades i disposades pels dits nobles Ramon d'Urtx i Guillem Ramon de Josa, com més amunt 

s'esmenta, volent que totes i cada una siguin segures, irrevocables i fermes. [...]

Això ha esta fet el dia vuit dels idus de desembre de l'any del Senyor mil dos-cents vuitanta-vuit..

Signatura de Ramon d'Urtx i de Guillem de Josa, àrbitres predits, que això signem. Nós Pere, per la gràcia de

Déu bisbe d'Urgell predit, subscrivim i jurem. Signatura de Roger Bernat, per la gràcia de Déu comte predit, 

que això lloem i jurem.

[... signatures del capítol de la Seu i diversos cavallers]

Jaume Orig, notari públic de Puigcerdà ho ha escrit, amb el raspat i l'esmena d'unes lletres  a la línia 

seixanta a les paraules contra illum vel illos qui contravenerint; i amb la sobreposició d'unes lletres a la línia 

seixanta-quatre, a la paraula stipulanti, el dia i l'any esmentats (sig. Man.)

Traducció de Joan Bellès i Sallent, publicada a Catalunya Romànica Vol VI: Alt Urgell i Andorra; Enciclopèdia 

Catalana; Barcelona 1992.
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ORIGEN DEL PARLAMENT ANDORRÀ: EL CONSELL DE LA TERRA

Anteriorment a la creació del Consell de la Terra, tots els homes de les parròquies es reunien en

l’anomenat Consell de les Valls. Cada cop que sorgia un problema, es convocava el Consell de les

Valls per elegir dos o tres representants per tractar de solucionar el problema (pastures, pas de

bestiar, límits de fronteres...) Aquesta reunió multitudinària comportava moltes dificultats com per

exemple les condicions climatològiques de l'hivern, l'abandó dels treballs al camp i del bestiar i de

les dificultats d'arribar a un acord entre tantes persones. Per aquest motiu els homes d’Andorra

van demanar la creació d’una assemblea representativa i permanent: el Consell de la Terra. 

Una carta súplica serà presentada al bisbe per Andreu d'Alàs, representant del poble andorrà. És

l'11 de febrer de 1419, per decret del bisbe Francesc de Tòvia, que es crea el Consell de la Terra.

Uns mesos més tard, el 17 de desembre de 1419, el comte de Foix ratifica aquesta creació.

Pergamí del Privilegi de creació del Consell de la Terra (1419), Arxiu Nacional d'Andorra

Text: Privilegi de creació del Consell de la Terra

Nós, Francesc, per la misericòrdia divina Bisbe d'Urgell, desitgem salut i manifestem amor als 

estimats i fidels nostres homes honrats i habitants de les nostres Valls d'Andorra, que són ara i 

que seran en el futur.

Perquè per part de vosaltres en el dia d'ahir ens fou ensenyada i humilment presentada per 

Andreu d'Alàs, habitant dels llocs d'Andorra, una carta súplica, escrita de la següent manera:

A la molt reverent i paternal Senyoria de Vós, molt reverend senyor, suplicant humilment, 

exposem els humils vassalls i súbdits vostres, els prohoms de les Valls d'Andorra:
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Que Com que diverses vegades i sovint succeeix que els habitants de les valls d’Andorra, tant per

raó dels impostos, com són drets, vectigals, marques i lleudes1 i altres drets, com per contractes

de termes i d'altres qüestions que tenen necessàriament amb la vila de Puigcerdà i amb els homes

i comuns de la Vall de Querol i altres habitants de la rodalia, els convingui fer reunions i consells

per deliberar i acordar el que han de fer o poder fer sobre les dites coses i ordenar i constituir

síndics i missatgers per tractar-les, procurar-les i prosseguir -les i tot això no ho puguin fer sense

una reunió o consell de tots els homes de les dites valls i, molt reverend senyor, les dites reunions

no es facin ni es puguin fer sense gran dany i perjudici dels dits homes que per reunir-se en un

lloc de les Valls han de venir de dues o tres llegües o més de lluny i deixar llurs treballs rurals i

algunes  vegades llurs  bestiars  amb perill  de  perdició,  i  amb major  motiu,  senyor,  sigui  cosa

perillosa fer reunió de moltes gents, especialment grosses, perquè es mostren llavors tants caps,

tants barrets per  això,  molt  reverend senyor,  per  calmar i  esquivar tota mena de desgràcies,

escàndols, perills i dificultats i pel benveure dels dits homes, supliquem a la Vostra Gran Senyoria:

Que sigui  de vostra mercè graciosament atorgar  i  ordenar que d'ara endavant cada any una

vegada es reuneixi el Consell de les Valls en un lloc determinat d'elles, i puguin elegir dos otres

homes  de  cada  parròquia,  segons  plagui  a  Vostra  Senyoria,  els  quals  juraran  en  la  forma

acostumada a les dites Valls que bé i lleialment s'aconsellaran , tractaran i procuraran els negocis i

fets de les dites Valls i puguin elegir síndic o síndics, missatger i missatgers, que tinguin poder de

tractar, procurar i prosseguir dits fets i negocis en i fora de judici, així com si per tots els homes

reunits de les Valls haguessin estat elegits.

A més, Senyor, com moltes vegades s'esdevingui que els notaris, escrivans i agutzils de les dites

Valls, o tribunal d'elles que facin en absència del jutge o d'altra manera, per subjecció d'algunes

informacions contra els habitants de les dites valls citacions i altres procediments i a la fi pel

tribunal seran trobats innocents i sense culpa i malgrat això els notaris i agutzils forcen que els

acusats i perseguits sense culpa, que els paguin els seus honoraris com si fossin culpables de

manera que indirectament són castigats per llur innocència i falta de culpa i com que no sigui just

que els sigui imposat càrrec ni greuge ja que són prou afligits per la sola acusació i treballs de

veure la veritat de llur innocència perquè  se'ls doni més afició; per això, molt reverend senyor, els

prohoms humilment, com s'ha dit més amunt, supliquen a Vostra Senyoria que li plagui d'establir i

ordenar que d'ara endavant els tals acusats i trobats sens culpa no hagin de ser forçats ni puguin

ser-ho a pagar alguna cosa als dits notaris i agutzils.
1

tributs d’entrada de mercaderies
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Deu, Senyor, us doni bona vida i llarga i perdurable felicitat.

Nós, havent vist i llegit atentament cadascuna de les coses contingudes en la sol·licitud anterior i

volent tenir cura d'elles d'una manera justa i profitosa en tot quan puguem, a favor de la guarda i

seguretat dels habitants de les dites Valls i de la conservació de llurs lleis i privilegis, en sentim

benignament inclinats a favor de les vostres súpliques.

Per aquesta present carta, proveïda i confirmada amb el nostre segell, posat al capdavall, que

prové dels nostres beneplàcit  i  voluntat  i  no de cap circumstància aliena, concedim llicència i

facultat plenàries, en quan en tenim poder, a favor de vosaltres, els dits homes honrats i habitatns

de les citades Valls d'Andorra, existents en cada època.

Per aquesta llicència, vosaltres, prohoms de les mateixes Valls, podreu fer Consell General de tots

els homes i habitants que hi viuen i us serà permès d'elegir entre vosaltres, assignar i delegar

certes persones a les quals lliurement podreu concedir potestat perquè en nom i substitució de les

mateixes Valls tinguin poder per a intervenir, defensar i mantenir a favor de tots els homes i de

cadascun del  drets  tals  com vectigals,  marques,  lleudes,  emprius,  herbatges i  privilegis,  com

també a favor  de qualsevol  altres immunitats,  drets i  llibertats concedides a les dites Valls  o

esperades en qualsevol circumstància.

Aquestes persones també podran actuar en perjudici o fora d'ell, contra qualsevol persones, siguin

els que siguin llurs estats, sexe, grau, condició o categoria, sempre que calgui o la qualitat de

l'assumpte ho reclami,  amb l'excepció que no podran actuar  contra Nós o  contra  els  nostres

successors a l'església d'Urgell, de cap manera.

Us serà permès de fer l'elecció de les dites persones una vegada l'any.

Les  persones elegides  i  delegades  per  vosaltres,  abans  d'exercir,  hauran de  jurar  davant  els

nostres oficials que intervindran en els citats Consells, que es conduiran bé i fidelment en el seu

exercici i tractaran i procuraran totes les coses bones, útils i còmodes per a les dites Valls, evitaran

el dany i execraran l'engany, la perfídia i el frau.
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A més, us concedim, com és de justícia i de raó, que les persones habitants de les Valls d'Andorra,

paguin  els  honoraris  i  les  despeses  mínimes  al  notari  o  a  l'agutzil  de  les  mateixes  Valls  per

qualsevol informacions, enquestes i processos rebuts i actuats contra d'elles.

Si  la  persona  encausada  fos  innocent  i  sense  culpa,  les  acusacions  portades  contra  d'ella

s'extingiran.

A  vosaltres  us  donem  aquest  decret  amb  el  testimoni  de  tots  els  presents,  proveït  amb

l'autenticitat del nostre segell, que prové del nostre beneplàcit, voluntat i preferència i no altra

cosa.

Donat a la nostra ciutat, el dia onze de febrer de l'any de la Nativitat del Senyor de mil quatre-

cents dinou.

Francesc, bisbe d'Urgell(11 de febrer de 1419).

Arxiu Històric Nacional. Arxiu de les Set Claus. Pergamí núm. 48

2. Composició del Consell de la Terra

Aquest Consell representarà el màxim organisme polític dins de les valls. Estarà format per 24

persones, és a dir, quatre per parròquia. Seran els dos cònsols en exercici i els dos cònsols de l’any

anterior per cada parròquia. Els cònsols ocupaven aquest càrrec durant un any i després passaven

a ser consellers. Així doncs, es renovava la meitat del Consell cada any. 

Al capdavant d’aquest organisme hi havia el síndic general que actuava de representant. Aquest

càrrec era ocupat pels caps de casa de les famílies amb més prestigi social i amb més riquesa.

3. Funcions principals 

- Tractar amb els territoris veïns sobre pasturatges, passos de ramats, defensa de privilegis

- Arbitrar els conflictes de propietats particulars i els conflictes entre parròquies

- Recollir els diners per al pagament de rendes i tributs

- Establir el preu del blat i del vi

- Controlar el preu de venda de les perdius i de les truites

- Controlar les vies de comunicació

- Controlar la caça i la pesca

- Controlar el joc als hostals i  les tavernes
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- Controlar les despeses del Tribunal de Corts
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Breu cronologia del parlamentarisme a Europa

L'origen dels actuals parlaments no és clar. El referent més segur i conegut no és altre que el Senat romà,

institució de l'antiga Roma que va sorgir com a contrapès a la institució reial.

El Senat era un òrgan merament consultiu, però com a emanació del poble, el rei considerava les seves

propostes i el convocava sovint. Amb l'arribada de la República guanya poder i representativitat, doncs ja

s'acceptava la presència de representants dels no privilegiats (plebeus)

Ja a la Edat Mitjana, trobem les Assemblees de Pau i Treva a Catalunya, que més tard esdevindran les

Corts.:  reunions  on  es  trobaven  representants  dels  diferents  estaments  amb el  rei.  La  seva  capacitat

normativa varia a cada regne. Així, a Catalunya, on les Corts estaven composades per tres braços: estament

nobiliari, estament eclesiàstic i els representants de les ciutats, altres regnes peninsulars com a Aragó, els

investigadors deriven les Corts de les antigues Curies, petites assemblees de nobles, properes a la figura del

rei -a qui definien com a Primus inter pares-. Aquestes assemblees evolucionaren cap a reunions itinerants,

convocades pel rei, formades per quatre braços: nobles, eclesiàstics, ciutats i cavallers (petita noblesa). Al

Regne de Lleó es van celebrar Corts per primera vegada l'any 1188. A França, els Estats Generals van ser

creats el 1302 per Felip IV.

Funcions dels antics parlaments

El jurament de fidelitat que s'establia entre súbdits i senyors a l'edat mitjana establia l'obligació dels primers

a retre  Auxilium et Consilium. Es a dir, havien de donar ajut i consell. El consell es traduïa en la creació

d'aquelles regulacions necessàries pel funcionament d'aquella societat, l'auxilium no eren altre cosa cosa

contribucions  econòmiques,  que  normalment  només  satisfeien  els  estaments  populars,  és  a  dir  els

corresponents a les ciutats i el tercer estat, doncs els estaments privilegiats (església i noblesa) no pagaven

impostos. Així doncs, les reunions dels parlaments medievals sovint es concretaven en llargues discussions

sobre els problemes del país, d'una banda, i les necessitats econòmiques de la monarquia de l'altra.

La majoria d'aquestes reunions funcionaven de la mateixa forma. El rei cridava els diferents procuradors de

cadascun dels braços, aquests presentaven els seus  greuges, que serien discutits en el transcurs de les

reunions.  Per  contra,  a  la  sessió  inaugural,  el  rei  presentava  el  seu  projecte  i  les  seves  necessitats

econòmiques. El transcurs de les Corts no serà altre cosa que les discussions i negociacions per solucionar

les diferents qüestions i establir una xifra corresponent a la recaptació.

Aquesta doctrina política fou coneguda a la Corona d'Aragó com a Pactisme, amb ella es limitava el poder

dels reis mitjançant les Corts.
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1.5.-  Declaració  dels  drets  de  l'home i  el  ciutadà

(1789)

Els representants del poble francès, constituïts en Assemblea
Nacional, considerant que la ignorància, l'oblit o el menyspreu
dels drets de l'home són les úniques causes de les desgràcies
públiques i de la corrupció dels governs, han resolt exposar, en
una Declaració solemne, els drets naturals, inalienables i sagrats
de l'home; a fi que aquest declaració, constantment present a
tots els membres del cos social, els recordi sens treva els seus
drets i els seus deures; a fi que els actes del poder legislatiu i els
del poder executiu, podent ser a cada instant comparats amb la
finalitat de tota institució política, en resultin més respectats; a
fi que les reclamacions dels ciutadans, fundades a partir d'ara en
principis simples i incontestables, tendeixin sempre al
manteniment de la Constitució i a la felicitat de tots. En
conseqüència, l'Assemblea Nacional reconeix i declara, en
presència i sota els auspicis de l'Ésser Suprem, els següents drets de l'home i del ciutadà.

Article 1. Els homes neixen i resten lliures i iguals en drets; les distincions socials només
poden estar fundades en la utilitat comuna.

Article 2. La finalitat de tota associació política és la conservació dels drets naturals i
imprescriptibles de l'home. Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i la
resistència a l'opressió.

Article 3. El principi de tota sobirania resideix essencialment en la nació: cap cos, cap
individu, no pot exercir cap mena d'autoritat que no emani d'ella expressament.

Article 4. La llibertat consisteix en poder fer tot el que no sigui perjudicial per als altres.
Així, l'exercici dels drets naturals de cada home no té cap més límit que aquells que
asseguren als altres membres de la societat gaudir d'aquests mateixos drets; aquests
límits només poden ser determinats per la llei.

Article 5. La llei només té dret a prohibir les accions nocives per a la societat. Tot allò
que no està prohibit per la llei no pot ser impedit, i ningú no pot ser obligat a fer el que
la llei no ordena.

Article 6. La llei és l'expressió de la voluntat general. Tots els ciutadans tenen dret a
cooperar personalment, o per mitjà dels seus representants, en la seva formació. La
llei ha de ser idèntica per a tothom, tant per protegir com per castigar. Com que tots
els ciutadans són iguals davant dels seus ulls, són igualment admissibles a totes les
dignitats, càrrecs i feines públiques, segons la seva capacitat, i sense cap més distinció
que la de les seves virtuts i talents.

Article 7. Cap home no pot ser acusat, arrestat ni detingut sinó en els casos

18



determinats per la llei i segons les formes prescrites per ella. Els qui sol∙liciten,
expedeixen, executen o fan executar ordres arbitràries han de ser castigats; però tot
ciutadà cridat o detingut en virtut de la llei ha d'obeir a l'instant; la resistència el fa
culpable.

Article 8. La llei només pot establir penes estrictament i evidentment necessàries; i
ningú no pot ser castigat sinó en virtut d'una llei establerta i promulgada anteriorment
al delicte, i legalment aplicada.

Article 9. Ja que tot home és considerat innocent fins que hagi estat declarat culpable,
si es jutja indispensable arrestar‐lo, tot rigor que no sigui necessari per exercir un
control sobre la seva persona ha de ser severament reprimit per la llei.

Article 10. Ningú no pot ser inquietat per les seves opinions, fins i tot religioses,
sempre que la seva manifestació no alteri l'ordre públic establert per la llei.

Article 11. La lliure comunicació de pensaments i d'opinions és un dels drets més
precioses de l'home. Tot ciutadà pot, doncs, parlar, escriure, imprimir lliurement, amb
el benentès que haurà de respondre de l'abús d'aquesta llibertat, en els casos
determinats per la llei.

Article 12. La garantia dels Drets de l'Home i del Ciutadà necessita d'una força pública;
aquesta força queda instituïda per al bé comú, i no per a la utilitat particular d'aquells
a qui està confiada.

Article 13. Per al manteniment de la força pública i per a les despeses de
l'administració, és indispensable una contribució comuna. Aquesta contribució ha
d'estar equitativament repartida entre tots els ciutadans, en funció de les seves
possibilitats.

Article 14. Tots els ciutadans tenen el dret de verificar, per ells mateixos o per mitjà
dels seus representants, la necessitat de la contribució pública, d'aprovar‐la lliurement,
de vigilar‐ne el seu ús i de determinar‐ne la quota, la fixació, la recaptació i la durada.

Article 15. La societat té dret de demanar comptes a qualsevol agent públic respecte
de la seva administració.

Article 16. Tota societat en què la garantia de drets no estigui assegurada, ni la
separació dels poders determinada, no té Constitució.

Article 17. Sent les propietats un dret inviolable i sagrat, ningú en pot ser privat, llevat
que la necessitat pública, legalment constatada, ho exigeixi evidentment, i sota la
condició d'una justa i prèvia indemnització.
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Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana
Olympe de Gouges, 1791

Preàmbul

Les  mares,  les  filles,  les  germanes,  representants  de  la
nació, demanen ser constituïdes en assemblea nacional.

Considerant que la ignorància, l’oblit  o el  menyspreu dels
drets de la dona són les úniques causes de les desgràcies
públiques  i  de  la  corrupció  dels  governs,  hem  decidit
exposar  en  una  solemne  Declaració  els  drets  naturals,
inalienables i sagrats de la dona a fi que aquesta declaració
constantment presentada a tots els membres del cos social
els recordi sempre els seus drets i els seus deures per tal
que els actes del poder de les dones i els del poder dels
homes, podent se comparats en cada moment amb la finalitat de tota institució pública,
siguin així més respectats perquè les reclamacions de les ciutadanes, fundades des d’ara
en  principis  simples  i  incontestables,  col·laborin  sempre  en  el  manteniment  de  la
constitució, dels bons costums i en la felicitat de tots.

En conseqüència,  el  sexe superior  tant  en bellesa com en coratge,  en els  sofriments
maternals, reconeix i declara, en presència i sota els auspicis de l’Ésser Suprem, els Drets
següents de la Dona i de la Ciutadana.

I
La Dona neix lliure i roman igual a l’home en drets. Les distincions socials poden estar
fundades en la utilitat comuna

II
La  finalitat  de  qualsevol  associació  política  és  la  conservació  dels  drets  naturals  i
imprescriptibles de la Dona i  de l’Home: aquests drets són la  llibertat,  la propietat,  la
seguretat i, per sobre de tots, la resistència a l’opressió.

III
El principi de qualsevol sobirania resideix essencialment en la Nació, la qual no és res
més que la reunió de la dona i l’home: cap cos, cap individu, no pot exercir l’autoritat que
no emani expressament d’això per a tots: sent totes les ciutadanes i tots els ciutadans
iguals davant els seus ulls, han de ser igualment admissibles en totes les dignitats, llocs i
treballs públics, segons les seves capacitats i sense altres distincions que les seves virtuts
i el seu talent.

IV
La llibertat i la justícia consisteixen a tornar tot el que pertany a un altre; així, l’exercici dels
drets naturals de la dona no té més límits que la tirania que l’home li oposa, i aquests
límits han de ser reformats per les lleis de la naturalesa i la raó.

V
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Les lleis de la naturalesa i de la raó prohibeixen totes les accions perjudicials per a la
societat: tot el que no està prohibit per aquestes lleis, sàvies i divines, no pot ser impedit i
ningú no pot estar obligat a fer el que no ordenen.

VI
La llei ha de ser l’expressió de la voluntat general; totes les ciutadanes i tots els ciutadans
han de contribuir personalment o mitjançant els seus representants a la seva formació. 

VII
No  s’exceptua  cap  dona;  la  dona  és  acusada,  arrestada  o  detinguda  en  els  casos
determinats per la Llei. Les dones obeeixen com els homes aquesta Llei rigorosa. 

VIII
La llei no ha d’establir més que penes estrictes i evidentment necessàries, i ningú no pot
ser castigat més que en virtut d’una llei establerta anteriorment al seu delicte i legalment
aplicada a les dones.

IX
Quan una dona ha estat declarada culpable, tot el rigor és exercit per la Llei.

X
Ningú no ha de ser fustigat per les seves opinions més fonamentals, la dona té el dret per
a pujar al cadafal; ha de tenir igualment el de pujar a la tribuna, sempre que les seves
manifestacions no pertorbin l’ordre públic establert per la llei.

XI
La lliure comunicació de les idees i de les opinions és un dels drets més preciosos de la
dona ja que aquesta llibertat assegura la legitimitat dels pares respecte dels fills. Tota
ciutadana pot, doncs, manifestar lliurement: sóc la mare d’un fill que us pertany, sense
que un prejudici bàrbar l’obligui a dissimular la veritat, excepte per respondre de l’abús
d’aquesta llibertat en els casos determinats per la llei.

XII
La garantia dels drets de la dona i de la ciutadana necessita una major utilitat; aquesta
garantia ha de ser instituïda per a la millora de tot i no per a la utilitat particular d’aquelles
a les quals se’ls ha confiat.

XIII
Per  al  manteniment  de  la  força  pública  i  per  a  les  despeses  de  l’administració,  les
contribucions de la dona i de l’home són iguals; ella participa en totes les càrregues, en
tots els treballs penosos; ha de participar, així mateix, en la distribució dels llocs de treball,
càrrecs, dignitats i també en la indústria.

XIV
Les ciutadanes i els ciutadans tenen el dret de constatar per ells mateixos, o mitjançant
els  seus representants,  la  necessitat  de la  contribució pública.  Les ciutadanes només
poden adherir-s’hi admetent un repartiment igual, no solament en la fortuna, sinó a més
en l’administració pública i la determinació de la quota, la base, la recaptació, la durada de
l’impost.
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XV
La massa de les dones, unida per la contribució amb la dels homes, té el dret a demanar
comptes a tot agent públic de la seva administració. 

XVI
Tota societat en què la garantia dels drets no està assegurada, ni la separació de poder
determinada, no té constitució;  la constitució és nul·la si  la majoria dels individus que
componen la nació no ha cooperat en la seva redacció

XVII
Les propietats són per a tots dos sexes reunits o separats; tenen, per a cadascú, un dret
inviolable i sagrat; ningú no en pot veure’s privat en tant que veritable patrimoni de la
natura, llevat que la necessitat pública, legalment constatada, ho exigís de forma evident i
amb la condició d’una justa i anterior indemnització.

Epíleg

Dona desperta’t; el repic de campanes de la raó es fa sentir en tot l’univers; reconeix els
teus drets. El poderós imperi de la Natura ja no està envoltat de prejudicis, de fanatisme,
de superstició i de mentides. La torxa de la veritat ha dissipat tots els núvols de la neciesa
i de la usurpació.

L’home esclau  ha  multiplicat  les  seves  forces,  ha  necessitat  recórrer  a  les  teves  per
trencar les seves cadenes. Una vegada lliure s’ha tornat injust amb la seva companya.
Oh, dones! Dones, quan deixareu d’estar cegues? Quins són els avantatges que heu
aconseguit amb la revolució? Un menyspreu més acusat, un desdeny més assenyalat. Al
llarg dels segles de corrupció, solament heu regnat sobre la debilitat dels homes. El vostre
imperi ha estat destruït, que us n’ha restat? La convicció de les injustícies de l’home. La
reclamació del vostre patrimoni; basada en els savis decrets de la natura; qui podria sentir
por per una causa tan formosa. La bona paraula del Legislador de les Noces de Canà.
Tenim por que els nostres legisladors francesos, correctors d’aquesta moral, durant molt
de  temps  penjada  de  les  branques  de  la  política,  però  que  ja  no  està  de  moda,  us
repeteixin: dones, què tenim en comú vosaltres i nosaltres. Tot, podríem respondre. Si
s’obstinessin en la seva debilitat,  per col·locar aquesta inconseqüència en contradicció
amb els seus principis, oposeu valerosament la força de la raó i les il·lusòries pretensions
de superioritat; reuniu-vos sota els estendards de la filosofia; desplegueu tota l’energia del
vostre caràcter i  aviat veureu aquests orgullosos, ja no servils adoradors rampants als
vostres peus, sinó orgullosos de compartir amb els vostres tresors l’Ésser Suprem. Quins
siguin els entrebancs que us posin, està a les vostres mans poder enderrocar-los. 
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1.4.- El Manual Digest (1748)

LLibre 6

Cap  Unich.  Maximas  Christianas,  de
Verdadera  Politica,  y  Solida
prudencia,  les  mes  utiles  per  la
conservacio  del  estat  delas  Valls  de
Andorra
Com  ignorian  moltas  personas  las
Verdaderas  Maximas  y  reglas  de  la
Coservacio  del  Estat  de  nostra  terra;
sabentlas  y  aventlas  practicadas  de  tot
temps altres homens del Concell, dotats de
una  Madura,  prudent  y  Christiana
discreccio, de tal forma, (que después de
la Especial Providencia ab la qual Deu N.
Sr.  ha  volgut  per  sa  infinita  Vondat,
Conservar  estas  Valls,  enuna  Santa,  y
honesta  llivertat,  que  es  la  Embidia,  y
admiracio  de  totas  las  nacions,  quela
saben)  se  pot  atribuir  sens  temeritat  sa
Conservacio ala bona Conducta, ab que las
han sabudas gobernar en tot temps, tant
de Pau, com de guerra, los Principals delas
Valls, y Concell. […]

No escrich Cosas novas mias; sino apresas
de aquells  perlos quals Escrich, y usadas
per lo Concell ja desde el temps de la antiquitat.[…]

Maxima 1: Suma Veneracio a la Excellencia, y Magestat de Deu al qual de pressisa Obligacio se
deu servir ab lo degut Culto, com atant gran Princep, y Sobera Monarcade tot lo Criat.

Maxima 2: Sumo Cuidado al Culto dela Religio Catholica Romana, y en buscar entotas las Cosas
primer la honrra de Deu.

Maxima 4: Mostrarse lo Concell, y Comu de las Valls, insigne protector dels temples, y ministres de
Deu

Maxima 5: Obrar sempre entot ab rectitut de intencio, y tenirla sempre per nivel del govern, y
régimen.

Maxima  6:  Escullir  per  las  Empresas  y  Empeños  los  homens  mes  integros,  discrets  y
Experimentats.

Maxima 7: Entots los negocis arduos, después de haver suplicat a Deu sa Santa gracia; valerse ab
tota discresio dels Concells depersonas Experimentadas, y Exemplars.

Maxima 8: Examinar los negocios, y Cosas de Espacio tant, quese puga, determinarlas ab madur
Consell; pero determinados Executarlas ab prestessa, en averhi Conjuntura.
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Maxima 10:  Vetllar  ab Cuidado,  y discrecio sobre  las  personas Escullidas  per  Sindichs,  per  lo
govern, y maneig dels negocis

Maxima 11: No deixar molt temps enlo govern, y maneig delas Cosas a aquella persona dela qual
se tinga mala satisfaccio, fundada enjusta, y provada raho.

Maxima 12: Coneixer las inclinacions, y humors delas personas ab las quals se deu tractar, tentar
lo vado, y lo pols als negocis, mirar, y atender las Circunstancias del temps.

Maxima 13: Gastar quant sia menester gastar, y ahorrar, o Estreñer los gastos, enlo demes temps.

Maxima  14:  Ala  Justicia  se  deu  tenir  sempre  gran  amor,  y  veneracio;  Procurar  que  esta
gloriosament regnie enlas Valls; pues sempre es lo fonament desa Conservacio.

Maxima 17: Cuydar, y interesarse, no sols en que se Castiguen los defectes, y Crims graves, sino
tambe los mes leves, y lleugers afi de precavir aquells.

Maxima 18: Fugir sempre, Contencions ab los Ministres dels Princeps, y Evitar enfadosas disputas
de Jurisdiccions.

Maxima 19: Desvetllarse en que los Pobles no se arraigen Vandos, y Enemistats, antes be reduir
atots a una Santa y Cristiana Pau.

Maxima 20: Seguir los lloables Estils dels antipassats regla segura per no Errar.

Maxima 21: Conservarlas antigallas, tant sepuga; perquè encaraque algunas pareixen a primer
vista rediculas, es perquè no penetram be sa finesa.

Maxima 23: Obeix sempre als mandatos Superiors; però interessarse enque per aquells, no se
fassan moltas lleis, sinos Observar las antigas ab las quals se ha viscut en pau fins al temps
present.

Maxima 24: Vetllar ab cuidado sobre las necesitats de la terra remediarlas y prevenirlas.

Maxima 25: Procurar que los individuos delas Valls Cultivian sas terras; a fi de que ellas estigan
abastadas, la primera Cosa de blat. Es Consecutoria de la máxima antecedent.

Maxima 26: Afavorirals Trevalladors, singularment als pagessos, y patrocinar als Mercaders.

Maxima 27: Cuidar dela bona Educacio dela Jubentut en lo Sant temor de Deu, bonas Costums, y
Cultivo de lletras.

Maxima 28: Tolerar aguna Cossa, y fer del desentes afi de Evitar algún gran dany, o lograr algun
profit.

Maxima 29: No Carregar (en tant que sepuga) de Mals, y tallas als individuos delas Valls.

Maxima 30: No apretar als Subdits, fins al ultim Extrem, ni curar ab foch, y ferro (com solem dir) lo
que pot curarse ab remeis suaus, y unturas, ni tirar tant la Corda, que vinga a romprerse.

Maxima 31: Portarse en tot ab moderacio, mesclar la blandura ab la severitat.
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Maxima 34: Prevenir las Cosas de tal manera, que ninguna sia nova, y repentina.

Maxima 36: Portarse las valls ab igualtat, tant respecte a fransa com a España, parlar be, y asistir
auna y altra Corona.

Maxima 37: En temps de guerra entre Fransa, y España no demostrarse ab particularitat parcials
de una Corona, contra dela altra, sino Conservar sa neutralitat.

Maxima 38: Vedar no passen delas Valls las Cosas, que per son us les Consedeix,  lo Rey de
Fransa, y prohibeix passar a España et Vice Versa.

Maxima 39: En temps de pesta (com succehi en fransa enlo any 1721 en Marsella admetrer las
lineas (per la perservacio delapesta) de España a peticio de esta Corona, y fer guardar los paisans,
preservant las fronteras de tant terrible mal, però tot repressentarho ala Cort de fransa antes, y
admetrer las linias de Españols deson permis et viceversa Servescan per esta maxima los Coments
deles dos antecedents 36 y 39.

Maxima 41: No consentir, ni tolerar enlas Valls als desertors de una y altra Corona de Fransa, ni
España,  antes  be procurar  sian de ellas  Expellits  per  los  ministres  dels  Princeps;  com tambe
providenciar, no se guien o Oculten, per ningu, ni que sels Compri Cosas de Rey, com son Armas,
Cavalls, roba etc.

Maxima 42: Interessarse, en que no se refugien enlas Valls facinerosos, lladres, y altres homens
de semblans pessimas qualitats, comtambe no sufrir en ella Vagamundos, y mal Entretinguts.

Maxima 43: Procurar en no afillar enlas Valls als foraster, y que ningu, que no sia fill delas Valls,
entre en lo Concell, y maneig de sas Cosas y encara que sia Casst en Ellas.

Maxima 44: Continuar los acostumats regalos de cada any als Xefes de una, y altra provincia de
Cathaluña, y de Foix.
Maxima 45: En Cas de plets ab algún Ministre de Fransa o España, si se Coneix que la Sentencia

ha de Eixir Contraria, recorrer alas respectivas Corts de Fransa ô España, perla Conservacio
dels privilegis delas Valls, antes dela declaracio de aquella.

Maxima 46: Procurar en tenir los Camins reals limpios ab la millor disposicio

Maxima 48: Per ningún motiu redimirse dela Quistia, y drets, que les Valls pagan asos Princeps, y
Srs Bisbes de urgell, y Comte de Foix, ni tampoch procurar altra Justicia que la que han
tingut fins al pressent.

Maxima 49: No demostrar may riquezas, ni popalar poder, y forsas, sinos predicar miserias, y
flaquessas delas Valls; pues es així.

Maxima 51: Continuar las Presons dels delinguents com fins al temps present.

Maxima 52: Interesarsse  usque ad Efussionem sanguinis junt ab los Srs Princeps; perquè enlas
Valls no se Conegan altre Sr. que dits Señors; que no se paguen Censos, y lluismes en ningun
domini,  ni  se  admetia  fundacio  ni  Cassa  de  Religiosos,  majorment  de  aquells,  que  directa  o
indirectament poden tenir propis.
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Maxima 54: En cas de haver de Empeñar algún Comunal, o pendrer diners a Censals Empeñarlo, o
pendrels a un Estranys antes que aun del Consell o gremi.

Maxima 55: Finalment Procurar regne, y floresca enlas Valls Pietat y Religio al Culto de Deu, la
Justicia la Pau, y la abundancia

Per fi en esta máxima están Compressas totas las demes;
Pues en ella están Compressas totas las Virtuts. Esta en ella Compres tot lo que Consenten las dos
taulas dela Lley, que es la Caritat y amor de Deu, y la Caritat, y amor al proxim; lo cumplimen de
nostra obligacio, en lo que mira a Deu Nº Sr. Y en lo que mira a nostre proxim, al qual devem
Conservar, no solament enuna Sancta, y recta Justicia, y pau, sino que tenint Carrech, y ofici
Publich, devem al publich procurar la abundancia
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ACTIVITAT: El Manual Digest d'Antoni Fiter i Rossell
La introducció del Sisè llibre del Manual Digest ens mostra quins són els 
objectius d’aquesta obra, compara’ls amb els de la Declaració dels Drets de 
l’Home.

Manual Digest Declaració dels Drets de l’Home
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A qui s’adrecen tots dos textos?

Llegeix la primera màxima del Manual Digest i el primer article de la Declaració 
dels Drets de l’Home. Quines són les diferències?

Quines són les diferents temàtiques tractades al Manual Digest?

Quina és la importància dels dos textos:
Manual Digest Declaració dels Drets de l’Home i 

el Ciutadà

Al segle XVIII apareixen dos factors cabdals a l’economia andorrana: el tabac i 
la producció de ferro a les fargues. Trobes alguna menció a les màximes del 
Manual Digest? a quina?
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1.7.- Decret de Napoleó (1806)

Duvergier, J.B.- Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du Conseil d'état, 
publiée sur les éditions officielles du Louvre: de l'Imprimerie nationale, par Baudouin; et du Bulletin 
des lois; (de 1788 à 1830 inclusivement); Paris; A. Guyot et Scribe; 1836. P. 317

Signé, Napoléon
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1.8.- Decret de Nova Reforma (1866)

Nos D.D. José Caixal y Estradé, por la gracia de Dios y la Santa Cruz
Apostólica Obispo de Urgel, Delegado Apostólico del Abadiado de Gerri,
Nullius Diocesis, y de la parroquia de Mur, Prelado asistente al Solio
Pontificio, Príncipe Soberano de los Valles de Andorra, Caballero Gran
Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica, Noble Romano del
Consejo de S.M, etc. etc.

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, Amén. 

Ordenándose en los Pareages de Andorra de fecha 8 del mes de
setiembre del año 1278, confirmados por Su Santidad el Papa Martín IV
de feliz recordación que "Sobre la administración de Justicia y puro
gobierno, que siempre los Vegueres del Ilmo. Sr. Obispo de Urgell y el
Noble Conde de Foix, Príncipes Soberanos pro indiviso, de los Valles de
Andorra, ejercen en común y juntos el puro gobierno sobre los dichos
nombres de Andorra, es á saber: altas, medianas y bajas Justicias y
todas las cosas que pertenecen y deben pertenecer al puro y misto
gobierno y jurisdicción, y que ellos tomen y agravien y tengan
prisioneros los delincuentes y malvados , y si acaso sucediese que uno de los susodichos Vegueres estuviese
ausente, aquel que fuese presente podrá ordenar, hacer y ejecutar las dichas cosas, sin embargo de que en 
cualquier tiempo que sea el Veguer ausente, llegase, sea admitido y recibido por el que fuese presente". 
Considerando que la inmensa mayoría de los Andorranos han acudido á Nos en solicitud de 14 del presente 
Abril manifestando la necesidad de corregir gravísimos abusos y males que deploramos y que habían hecho 
gemir muchas veces, ya que en las Santas Visitas Pastorales de los Valles, ya cuando se nos comunicaban 
por los mismos andorranos y que habíamos deseado siempre corregir, provenientes principalmente de la 
inobservancia de las leyes, usos y costumbres de los Valles de Andorra. Considerando que las cosas han 
llegado á un término que, sin duda una reforma radical, cual nos ha parecido la que nos proponen los 
recurrentes, los abusos no se corregirían nunca, é irritado de ellos los pueblos pondría aquello en una 
enarquía y originarse la ruina de nuestros amados Valles de Andorra; y deseando la felicidad de los mismos, 
despues de haberlo bien meditado, consultado con personas sábias y que se interesan por el bien de los 
Valles y encomendado á Dios, hemos venido en mandar como mandamos, que se observen y cumplan con 
toda exactitud las leyes, usos y costumbres legítimos de los mencionados Valles de Andorra: y además en 
cuanto á Nos toca las siguientes vases y su práctica aplicación que la referida inmensa mayoría de los 
Andorranos nos ha presentado y son las siguientes:

1ª Dret de votació a tots els caps de casa de las Valls per elegir los vint y cuatre individuos que componen lo
Consell General. Estos elegits per cuatre anys, mudant la mitat de ells á cada dos anys, y ab la condició que 
cuiden de tot lo concernent á las atribucions del Consell General.

2ª Dits vint y cuatre membres deurán ser elegits separadament dels Consells de Parroquia; pero ab la 
facultat conforme la tenen en la actualitat, de coneixer de les discensions entre administradors del Comú y lo
Poble.

3ª Dret de votació als mateixos caps de casa de las Valls per elegir las autoritats comunals de cada 
Parroquia respectiva y estos que no passian de un numero determinat, pero suficient per ben cuidar los 
interessos comunals y cosas consernents á la Parroquia, y renovats o tornats á nombrar en los mateixos 
plassos que lo Consell General.

4ª Dret als mateixos caps de casa de las Valls de intervenir y coneixer la administració y comptes dels 
interessos comunals, que se donan anualment en dia determinat, deventi intervenir lo Poble per medi de dos
comissionats, las autoritats del Consell General, y las autoritats comunals.

Si los Señors Coprínceps ó las autoritats actualment constituidas fan indicació de que se deu traurer també 
algun altre abús ó mala práctica acceptan desde luego la reforma; aixís com regoneixen y proclaman tots els
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drets dels Coprínceps, las lleys, usos y prácticas tradicionals, y que no quedían modificadas per las 
variacions sobre referidas. 

AADD.- La Constitució: material didàctic; Ministeri d'Educació, Cultura i Joventut.  Departament d'Educació; 1993

INICI DEL PROCÉS DEMOCRATITZADOR A ANDORRA: LA NOVA REFORMA

La Nova Reforma de 1866:

La Nova Reforma de 1866 va ser per a Andorra l’inici d’un procés democratitzador que comportà canvis

en la vida política i social.

L’any  1866  els  andorrans  presenten  un  projecte  de  reforma  política,  les  bases  del  qual  van  ser

decretades favorablement pel bisbe Caixal. Dos anys més tard, la reforma era ratificada pel copríncep

francès Napoleó III.

La reforma va actualitzar el sistema polític a les noves realitats que marcaven el segle XIX a Europa. 

Acabava  amb l’estructura  estamental  de focs  i  casalers  (focs:  cases  que  controlen  el

poder  polític  en  el  comú.  Casalers:  cases  sense  drets  polítics,  de  menys  nivell

econòmic.)

Obria les portes de la política a tots els caps de casa.

Promovia el control de l’administració dels béns comunals amb la creació del comissionat

del poble.

Modernitzava els consells comunals i el  Consell  General establint la incompatibilitat de

càrrecs.

La reforma deixava bona part de les institucions tal i com les trobem en el moment d’elaborar

la Constitució de 1993.
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1.9.- Constitució de Borís I d'Andorra (1934)

El Govern Provisional al Poble andorrà

Sa Molt Serena Altesa Borís I, Príncep de les Valls
d'Andorra, Lloctinent de Sa Majestat el Rei de França,
Defensor de la Fe, ha pres d'acord amb nosaltres la
disposició següent:

Article únic: Fer públic a l'Assemblea el projecte de la
Constitució del Principat i dels Decrets-lleis que seran
presentats per a l'aprovació del Molt Il·lustre Consell
General de les Valls d'Andorra, en la seva primera
sessió constituent. 

CONSTITUCIÓ DE L'ESTAT LLIURE D'ANDORRA.

Art.1. El Consell General es transforma en Parlament.

Art.2. Sa Altesa el Príncep presentarà el govern al
Parlament.

Art.3. El Govern serà compost de tres ministres.

Art.4. Sa Altesa el Príncep s'encarregarà de la formació de l'exèrcit nacional i de la representació 
del Principat a l'Estranger.

Art.5. Sa Altesa el Príncep serà delegat permanent d'Andorra a la Societat de Nacions.

Art.6. Les carteres de ministres del Principat, seran, en ordre de la seva importància:

a) Presidència i Justícia.

b) Hisenda (Tresor, Turisme, Obres Públiques).

c) Interior (Política, Instrucció pública, Cultura i Higiene).

Art.7. Els ministres seran escollits fora del Parlament i els diputats no podran, sense Decret 
especial i extraordinari firmat per Sa Altesa el Príncep, exercir càrrecs en el govern.

Art.8. El president del Consell de ministres, ministre de Justícia del Principat, serà andorrà.

Art.9. Els dos ministres d'Hisenda i de l'Interior podran ésser pèrits estrangers.

Art.10. El govern serà responsable davant el Parlament, el qual, votarà la seva confiança en ell.

Art.11. El Parlament del Principat, per a destituir el Govern, necessitarà quinze vots com a mínim.

Art.12. Una vegada destituït el Consell de ministres del Principat, Sa Altesa el Príncep formarà un 
altre Govern.
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Art.13. Els ministres presentaran al Parlament els projectes de lleis.

Art.14. Les lleis seran aprovades o refusades pel Parlament.

Art.15. Després de la deguda aprovació dels projectes de llei, correspondrà a Sa Altesa el Príncep 
el dret absolut de promulgació de la llei.

Art.16. El vet de Sa Altesa el Príncep tindrà per efecte la modificació de la llei pel Govern del 
Principat.

Art.17. El projecte de llei modificat en el sentit de l'article 16 de la present refusat pel Parlament:

A) Donarà lloc al vot de confiança del govern.

B) Deixarà a Sa Altesa el Príncep el dret de dissoldre el Parlament.

Borís I (11 de juliol de 1934)

PROJECTE DE DECRET DE LLEI

Primer. La llibertat política i religiosa és absoluta.

Segon. D'acord amb l'article 6 del Decret signat per Sa Altesa el Príncep a l'Exili, el dia 11 de juliol 
del 1934, s'amnistia tots els delinqüents socials.

Tercer. Es declara il·legal la interdicció de periòdics i, com a conseqüència, es poden imprimir o 
entrar lliurement al Principat i sense cap mena de censura periòdics i impresos de tota mena.

Quart. Es declara il·legal tota expropiació de béns.

Cinquè. Els andorrans no podran ésser expulsats del Principat.

Sisè. Les expulsions d'estrangers no podran ésser decretades sense condemna prèvia a presó 
efectiva.

Setè. El ministre de Justícia elabora actualment un projecte de Llei sobre reorganització de la 
Justícia.

Borís I (11 de juliol de 1934)
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1.10.- Declaració dels Drets Humans (1948)

Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A

(III), de 10 de desembre de 1948

Declaració Universal de Drets Humans
PREÀMBUL
Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els 
membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món,

Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que 
han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s'ha proclamat com l'aspiració més elevada de tothom 
l'adveniment d'un món on els éssers humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de llibertat 
d'expressió i de creença,

Considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de dret per tal que les 
persones no es vegin forçades, com a últim recurs, a la rebel_lió contra la tirania i l'opressió,

Considerant també que és essencial de promoure el desenvolupament de relacions amistoses entre les 
nacions,

Considerant que els pobles de les Nacions Unides han ratificat en la Carta llur fe en els drets humans 
fonamentals, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat de dret d'homes i dones; i que 
han decidit de promoure el progrés social i millorar el nivell de vida dins d'una llibertat més àmplia,

Considerant que els Estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació amb l'Organització de 
les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals,

Considerant que una concepció comuna d'aquests drets i llibertats és de la més gran importància per al 
ple compliment d'aquest compromís,

L'Assemblea General
Proclama aquesta Declaració Universal de Drets Humans com l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i 
nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, 
promoguin, mitjançant I'ensenyament i l'educació, el respecte a aquests drets i llibertats i assegurin, amb 
mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant 
entre els pobles dels Estats membres com entre els dels territoris sota llur jurisdicció.

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i 
han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, 
sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, 
naixement o altra condició.
A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al 
qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és 
autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 3
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Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. 

Article 4
Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs 
formes.

Article 5
Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. 

Article 6
Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.

Article 7
Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret 
a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a 
una tal discriminació.

Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari contra 
actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.

Article 9
Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.

Article 10
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un 
tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seus drets i obligacions o per a l'examen de 
qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

Article 11
1. Tots els acusats d'un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins que no es provi 
la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties 
necessàries per a la seva defensa.

2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser comesos no eren 
delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a l'aplicable en 
el moment de cometre el delicte.

Article 12
Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o 
la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra 
tals intromissions o atacs.

Article 13
1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat.
2. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.

Article 14
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n. 
2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes comuns o 
per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides.
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Article 15
1. Tota persona té dret a una nacionalitat.
2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de nacionalitat.

Article 16
1. Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, 
nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, 
durant el matrimoni i en la seva dissolució.
2. Nomes es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos. 
3. La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de 
l'Estat.

Article 17
1. Tota persona té dret a la propietat, individualment i col_lectiva.
2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat.

Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat 
de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col lectivament, en públic o en privat, de 
manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

Article 19
Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa 
de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i 
sense límit de fronteres.

Article 20
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.
2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.

Article 21
1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants 
lliurement elegits.
2. Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.
3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha d'expressar-se 
mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot
secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.

Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l'esforç 
nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels 
drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la 
seva personalitat.

Article 23
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i 
satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur.
2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball.
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3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva 
família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció 
social.
4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi.

Article 24
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de 
treball i a vacances periòdiques pagades.

Article 25
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, 
especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris; 
també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans 
de subsistència independent de la seva voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els infants, nascuts
d'un matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social.

Article 26
1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i 
fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a 
l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius.
2. L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als 
drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes 
les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment 
de la pau.
3. El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir la mena d'educació que serà donada als seus fills.

Article 27
1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a 
participar i beneficiar-se del progrés científic.
2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions 
científiques, literàries o artístiques de què sigui autor.

Article 28
Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta 
Declaració puguin ser plenament efectius.

Article 29
1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple 
desenvolupament de la seva personalitat.
2. En l'exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès només a les limitacions establertes per la 
llei i únicament amb la finalitat d'assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels 
altres i de complir les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat
democràtica.
3. Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als objectius i principis de les Nacions 
Unides.

Article 30
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Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un

grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de

qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien.
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