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Tractats internacionals. Lleis. 
Sentències del Tribunal Constitucional

Lleis 
ordinàries

Llei 78/2010, 
del 25 d’octubre, de 
suplement de crèdit per 
fer front a la transferència 
corrent a l’Institut d’Estudis 
Andorrans (IEA) per 
finançar el manteniment 
de les estacions 
nivometeorològiques del 
Centre d’Estudis de la Neu 
i la Muntanya d’Andorra 
(CENMA) per a l’exercici 
2010.

Atès que el Consell General en la seva 
sessió del dia 25 d’octubre del 2010 ha 
aprovat la següent:

Llei 78/2010, del 25 d’octubre, de 
suplement de crèdit per fer front a la 
transferència corrent a l’Institut d’Es-
tudis Andorrans (IEA) per finançar el 
manteniment de les estacions nivome-
teorològiques del Centre d’Estudis de la 
Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) 
per a l’exercici 2010

Exposició de motius
El Govern ha de fer front enguany a 

les despeses corresponents al manteni-
ment de les estacions nivometeorològi-
ques del Centre d’Estudis de la Neu i 
la Muntanya d’Andorra (CENMA) per a 
l’exercici 2010.

El CENMA, un dels dos centres de 
recerca de l’Institut d’Estudis Andorrans, 
va completar l’any 2009 el desplegament 
definitiu de la seva xarxa d’estacions 
nivometeorològiques amb la finalitat 
de caracteritzar el clima, avançar en el 
coneixement del comportament dels fe-
nòmens meteorològics i d’altres estudis 
centrats en el canvi climàtic.

La xarxa està formada per cinc punts 
d’observació que mesuren la tempera-
tura, la precipitació, el vent, la humi-
tat relativa, la radiació solar, la pressió 

atmosfèrica, el gruix de neu, la tempe-
ratura de la neu i la temperatura del 
sòl (variables mesurades per sensors 
automàtics instal·lats en pilones prepa-
rades per aguantar les condicions de 
l’alta muntanya).

La primera estació es va instal·lar el 
2007 com a fase inicial al sector d’Aixàs 
a uns 1.600 m. Aquest mateix any l’IEA 
va adjudicar la implementació de la resta 
de la xarxa (4 estacions) seguint els pa-
ràmetres establerts pel CENMA (basats 
en altres xarxes existents a d’altres estats 
i les recomanacions de l’Organització 
Meteorològica Mundial-OMM). Aques-
tes estacions, després que els tècnics 
del CENMA elaboressin un treball de 
camp detallat, es van situar als estanys 
Forcats (2.600 m), a l’Estanyó (2.300 m), 
al bony de les Neres (2.100 m) i al sec-
tor de Perafita (2.400 m). El desplega-
ment de la xarxa va requerir, doncs, de 
3 fases: localització dels emplaçaments 
(estiu del 2007), execució de l’obra civil 
(primavera-estiu del 2008) i instal·lació 
dels sensors (tardor del 2008).

Un cop implementats els aparells, hi 
va haver un any de proves i de segui-
ment per detectar errors o mancances, i 
per homogeneïtzar l’estació d’Aixàs (un 
any més antiga) amb la resta de la nova 
xarxa. Aquest fet ha permès que el 2010 
ja s’hagi començat a mesurar de forma 
contínua i definitiva amb la nova xarxa 
del CENMA que cobreix l’alta muntanya, 
i que s’hagin aportat dades de sectors on 
les condicions nivometeorològiques són 
molt característiques. Dades que, amb la 
xarxa, són contínues i homogènies.

Per aconseguir-ho, cal que des del 
CENMA es faci un seguiment per veure 
si els aparells funcionen correctament. 
En cas que no sigui així, s’ha de resoldre 
immediatament a través d’un manteni-
ment, que consta d’actuacions correcti-
ves, de revisions generals i del buidatge 
de pluviòmetres totalitzadors.

Quan el Consell General no aprova 
la Llei del pressupost general, com en 
el cas d’enguany, la Llei general de les 
finances públiques determina la pròrro-
ga del pressupost de despesa corrent de 
l’exercici immediatament anterior. Com 
que el pressupost del 2009 no preveia 
cap dotació per fer front a les despeses 
mencionades, enguany no es disposa 

de crèdits suficients per dotzenes parts 
per finançar-les.

Vist que el caràcter d’urgència i neces-
sitat de la despesa esmentada es justifica 
pel fet que la xarxa d’estacions nivome-
teorològiques del CENMA requereix un 
manteniment anual a càrrec dels tècnics 
de l’empresa que la va instal·lar, i al qual 
s’ha de fer front a partir d’enguany;

Vist l’informe de la Intervenció Ge-
neral;

Vist l’acord de Govern del 12 de maig 
del 2010;

Article 1
S’aprova un suplement de crèdit per 

un import de 33.972,95 euros per a la 
partida pressupostària 590 Departament 
de Recerca-590 Àrea de Recerca-PROJ-
0018-Institut d’Estudis Andorrans-41240 
Institut d’Estudis Andorrans.

Article 2
Aquest suplement de crèdit es finança 

amb càrrec a la partida pressupostària 
520 Departament de Sistemes Educatius, 
Serveis Escolars-523 Serveis escolars-
22320 Col·lectiu persones-PROJ-0007 
PG Transport Escolar.

Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà 

de ser publicada al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 25 d’octubre del 2010
Josep Dallerès Codina 
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i 
promulguem i n’ordenem la publicació en 
el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Joan Enric Vives Sicília Nicolas Sarkozy 
Bisbe d’Urgell President de la 
 República Francesa 
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei 79/2010, 
del 25 d’octubre, de 
modificació de la Llei de 
creació i funcionament del 
raonador del ciutadà

Atès que el Consell General en la seva 
sessió del dia 25 d’octubre del 2010 ha 
aprovat la següent:
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Llei 79/2010, del 25 d’octubre, de mo-
dificació de la Llei de creació i funciona-
ment del raonador del ciutadà

Exposició de motius
La Convenció Internacional sobre els 

Drets de l’infant de 1989, ratificada pel 
Consell General el 21 de novembre de 
1995, va suposar un gran avenç en la con-
sideració del menor com a subjecte espe-
cialment protegit i autònom de drets. La 
Convenció estableix com a principi bàsic 
d’actuació de qualsevol institució, pública 
o privada, l’interès superior del menor.

Des de tots els sectors de la societat 
s’aspira a dotar d’una major protecció i 
seguretat jurídica als menors d’edat, de 
manera que s’articulin garanties pel real 
i efectiu exercici dels drets esmentats.

En aquest sentit, la creació de figures 
de comissionats parlamentaris que vetllin 
pel respecte dels drets dels menors d’edat, 
constitueix un bon complement per al re-
coneixement dels drets del menor.

Cal recordar que la Recomanació 1121 
(1990) de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa, ja recomanava als Es-
tats membres de considerar el nome-
nament d’un mediador especial pels 
menors, als efectes de poder informar-los 
dels seus drets i d’assessorar-los.

El Consell General ha volgut reforçar 
l’àmbit d’actuació del raonador del ciuta-
dà introduint en el camp de la seva com-
petència la Convenció sobre els Drets 
de l’infant, adoptada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides, el 20 de 
novembre de 1989.

Amb aquest objectiu es procedeix a 
la modificació de la Llei de creació i 
funcionament del raonador del ciutadà, 
de 4 de juny del 1998.

Article 1 
Modificació de l’article 1

Es modifica l’article 1 de la Llei de 
creació i funcionament del raonador del 
ciutadà, amb el redactat següent:

“Article 1
El raonador del ciutadà, actuant com a 

delegat o comissionat del Consell General, 
és una institució que té com a missió:

1. Informar els ciutadans de llurs drets 
i llibertats recollits en la Constitució, i 
vetllar pel seu compliment.

2. Informar i aconsellar els menors de 
llurs drets i llibertats reconeguts per la 
Convenció sobre els Drets de l’infant, 
adoptada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 20 de novembre de 
1989, i vetllar pel seu compliment.”.

Article 2 
Modificació de l’article 2

Es modifica l’article 2 de la Llei de 
creació i funcionament del raonador del 
ciutadà, amb el redactat següent:

“Article 2
1. Per al compliment de la seva mis-

sió de defensa dels drets i les llibertats 
establerts a la Constitució del Principat 
d’Andorra, el raonador té les funcions 
següents:

a) Vetllar perquè l’actuació de l’Admi-
nistració pública, en general i en sentit 
ampli, s’adeqüi als principis fonamen-
tals de defensa i protecció dels drets 
i les llibertats establerts a la Consti-
tució.

b) Vetllar perquè l’actuació de l’Admi-
nistració pública, en general i en sentit 
ampli, serveixi amb objectivitat l’inte-
rès general i se subjecti als principis 
de jerarquia, eficàcia, transparència i 
plena submissió a la Constitució i a la 
resta de l’ordenament jurídic.

2. Per al compliment de les funcions 
esmentades, i en els termes de la present 
Llei, el Raonador del Ciutadà recull i 
tramita les queixes i les reclamacions 
concernents a les relacions dels ciu-
tadans amb totes les administracions 
i els organismes públics del Principat 
d’Andorra.

3. Per al compliment de les funcions 
esmentades en l’apartat 2 de l’article 1, 
el raonador informa i assessora al menor 
i intervé quan ho creu necessari. Quan 
de les seves investigacions consideri que 
poden existir indicis delictius, ho posa 
en coneixement del Ministeri Fiscal.”.

Article 3 
Modificació de l’article 13

Es modifica l’article 13 de la Llei de 
creació i funcionament del raonador del 
ciutadà, amb el redactat següent:

“Article 13
1. Les queixes o les reclamacions po-

den ser efectuades per qualsevol per-
sona física o jurídica que invoqui un 

interès legítim, sigui quina sigui la seva 
nacionalitat, edat, condició o residència. 
En el cas de menors de 12 anys d’edat 
i d’incapacitats ho han de fer els seus 
representants legals, sense necessitat de 
poder especial.

2. El raonador del ciutadà, quan rebi 
la queixa o la reclamació, n’acusa re-
cepció, en tot cas i en el termini màxim 
de tretze dies hàbils, i ha de comunicar 
a la persona interessada el curs que hi 
hagi donat.”.

Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà 

de la seva publicació al Butlletí Oficial 
del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 25 d’octubre del 2010
Josep Dallerès Codina 
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i 
promulguem i n’ordenem la publicació en 
el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília 
President de la Bisbe d’Urgell 
República Francesa  
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei 80/2010,  
del 25 d’octubre, de crèdit 
extraordinari per fer front a 
diverses despeses d’inversió 
del Ministeri d’Educació i 
Cultura

Atès que el Consell General en la seva 
sessió del dia 25 d’octubre del 2010 ha 
aprovat la següent:

Llei 80/2010, del 25 d’octubre, de crè-
dit extraordinari per fer front a diverses 
despeses d’inversió del Ministeri d’Edu-
cació i Cultura

Exposició de motius
El Ministeri d’Educació i Cultura ha 

de fer front a diverses despeses d’in-
versió derivades de l’adquisició de fons 
bibliogràfic i audiovisual de la Biblio-
teca Pública i de la Biblioteca Nacional 
del Govern, de l’adquisició i l’ampliació 
del fons del Centre de Documentació i 
Recursos Pedagògics (CDR), de l’adqui-
sició de maquinària i equipaments dels 
departaments de Promoció Cultural i 




