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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 29 de novembre del 2021, ha examinat el document
que li ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 25 de novembre del 2021, sota
el títol Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, de
la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de la Llei 2/2018, del 22 de
març, de control de les mercaderies sensibles i de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de
regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac i,
exercint les competències que li atribueix el Reglament del Consell General en els articles
que es citaran, ha acordat:
1- D’acord amb els articles 18.1.d) i 82, admetre a tràmit aquest escrit, sota la qualificació
de Projecte de llei i procedir a la seva tramitació com a tal, sota el procediment d’urgència.
2- D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva publicació i obrir un període de set dies i mig
per a la presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia 10 de desembre del 2021, a
les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 29 de novembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el
consum, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de
la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles i
de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus
mínims de venda dels productes del tabac
Exposició de motius

L’article 30 de la Llei 17/2020, del 4 de desembre, del text consolidat del Codi de Duana, i
l’avís del 20-1-2021 pel qual es comunica la Nomenclatura general de productes estableixen
que la Nomenclatura general de productes aplicable al Principat d’Andorra s’articula sobre
la base de la prevista en el Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell.
Recentment el Reglament d’execució (UE) 2021/1832, de la Comissió Europea, ha
modificat sensiblement l’annex I del Reglament (CEE) 2658/87 i, de manera molt especial,
el capítol 24, que tracta dels productes del tabac. En matèria de codificació dels productes
del tabac s’ha creat a escala europea una nova categoria en què s’encabeixen els nous
productes del tabac, entre els quals destaquen els destinats a ser inhalats sense combustió.
Cal assignar, doncs, a escala nacional, els tipus de gravamen escaients a aquesta nova
categoria de productes en relació amb les taxes sobre el consum i l’impost especial sobre
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el tabac. D’altra banda amb la modificació dels codis aplicables a aquests productes del
tabac podrien quedar fora de la qualificació com a mercaderies sensibles, motiu pel qual es
fa necessari modificar l’abast del concepte de mercaderia sensible. Per la mateixa raó cal
modificar també l’abast del concepte productes del tabac en relació a la regulació de
l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac.
Finalment, també s’harmonitzen els tipus de gravamen del tabac en brut per tal que, amb
independència que es tracti de fulla o bé de tabac parcialment o totalment esporgat, tots els
productes tinguin la mateixa càrrega impositiva.
Aquesta Llei es compon de quatre articles, d’una disposició derogatòria i d’una disposició
final.
Article 1. Modificació de la tarifa general de les taxes sobre el consum
Es modifiquen els tipus de gravamen de les taxes sobre el consum, previstos a la Llei
1/2017, del 9 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum i es
crea una nova posició 2404 de “productes que continguin tabac, tabac reconstituït, nicotina
o succedanis de tabac o de nicotina, destinats a ser inhalats sense combustió; altres
productes que continguin nicotina destinats per l’absorció de la nicotina en el cos humà”,
que s’han d’aplicar en les operacions i les quanties expressades en la taula següent:
Tipus de gravamen modificats de les taxes sobre el consum

Codi de l’SH

Designació

Tipus de gravamen
Específic

24

Tabac i succedanis del tabac elaborats

2401

Tabac en branca o sense elaborar; residus del tabac:

2401.10

- Tabacs no esporgats:

2401.10.35

- - Tabacs light air cured

2401.10.35.1

- - - Ros

2401.10.35.2

- - - Negre

2401.10.60

- - Tabacs sun cured del tipus oriental

2401.10.60.1

- - - Ros

2401.10.60.2

- - - Negre

2401.10.70

- - Tabacs dark air cured

2401.10.70.1

- - - Ros

2401.10.70.2

- - - Negre

2401.10.85

- - Tabacs flue cured

2401.10.85.1

- - - Ros

2401.10.85.2

- - - Negre

2401.10.95

- - Altres

2401.10.95.1

- - - Ros

2401.10.95.2

- - - Negre

2401.20

- Tabacs parcialment o totalment esporgats:

80,995476 €/kg
0,110 €/kg
80,995476 €/kg
0,110 €/kg

80,995476 €/kg
0,110 €/kg
80,995476 €/kg
0,110 €/kg
80,995476 €/kg
0,110 €/kg

Ad
Mínim
valorem d’imposició
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2401.20.35

- - Tabacs light air cured

2401.20.35.1

- - - Ros

2401.20.35.2

- - - Negre

2401.20.60

- - Tabacs sun cured del tipus oriental

2401.20.60.1

- - - Ros

2401.20.60.2

- - - Negre

2401.20.70

- - Tabacs dark air cured

2401.20.70.1

- - - Ros

2401.20.70.2

- - - Negre

2401.20.85

- - Tabacs flue cured

2401.20.85.1

- - - Ros

2401.20.85.2

- - - Negre

2401.20.95

- - Altres

2401.20.95.1

- - - Ros

2401.20.95.2

- - - Negre

2401.30

- Residus de tabac

2401.30.00.1

- - Residus de fabricació, tabac “tronc”

0,330 €/kg

2401.30.00.2

- - Altres

1,310 €/kg

2402

Cigars, fins i tot despuntats, cigarrillos i cigarrets,
elaborats amb tabac o succedanis del tabac:

2402.10.00

- Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, elaborats amb
tabac

2402.10.00CE

- - Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, que continguin
tabac. CE (1)

18,90% 3,383698 €/kg

2402.10.00DC

- - Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, que continguin
tabac. DC (2)

31,50% 5,637494 €/kg

2402.20

- Cigarrets elaborats amb tabac

2402.20.10

- - Amb clavell d’espècie

2402.20.10.1CE

- - - Ros CE (1)

2,681060 €/u

2402.20.10.1DC

- - - Ros DC (2)

4,468433 €/u

2402.20.10.2CE

- - - Negre CE (1)

1,300267 €/u

2402.20.10.2DC

- - - Negre DC (2)

2,167112 €/u

2402.20.90

- - Altres

2402.20.90.1CE

- - - Ros CE (1)

2,681060 €/u

2402.20.90.1DC

- - - Ros DC (2)

4,468433 €/u

2402.20.90.2CE

- - - Negre CE (1)

1,300267 €/u

2402.20.90.2DC

- - - Negre DC (2)

2,167112 €/u

2402.90.00

- Altres

1,300267 €/u

2403

Altres tipus de tabac i succedanis del tabac, elaborats;
tabac homogeneïtzat o reconstituït; extractes i essències
del tabac:
- Tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac
en qualsevol proporció:

2403.11.00

- - Tabac per a pipa d’aigua relatiu a la nota 1 de la
subpartida d’aquest capítol

80,995476 €/kg
0,110 €/kg
80,995476 €/kg
0,110 €/kg
80,995476 €/kg
0,110 €/kg
80,995476 €/kg
0,110 €/kg

80,995476 €/kg
0,110 €/kg
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2403.11.00.1

- - - Destinat a la fabricació industrial de productes del 80,995476€/kg
tabac

2403.11.00.2CE

- - - Exclusivament destinat a la comercialització CE (1)

111%

2403.11.00.2DC

- - - Exclusivament destinat a la comercialització DC (2)

185%

2403.19

- - Altres

2403.19.10

- - - En envasos immediats de contingut net no superior
a 500 g

2403.19.10.1

- - - - Ros, destinat a la fabricació industrial de productes 80,995476 €/kg
de tabac

2403.19.10.2

- - - - Negre, destinat a la fabricació industrial de
productes de tabac

2403.19.10.3CE

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització 40,497739 €/kg
CE (1)

2403.19.10.3DC

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització 67,496231 €/kg
DC (2)

2403.19.10.3AD

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització 40,497739 €/kg
AD (3)

2403.19.90

- - - Altres

2403.19.90.1

- - - - Ros, destinat a la fabricació industrial de productes 80,995476 €/kg
de tabac

2403.19.90.2

- - - - Negre, destinat a la fabricació industrial de
productes de tabac

2403.19.90.3CE

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització 40,497739 €/kg
CE (1)

2403.19.90.3DC

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització 67,496231 €/kg
DC (2)

2403.19.90.3AD

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització 40,497739 €/kg
AD (3)

0,110 €/kg

0,110 €/kg

- Altres:
2403.91.00

- - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts

2403.91.00.1

- - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts

2403.91.00.2

- - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts, destinats a
la fabricació de la capa o el capot de cigars

2403.99

- - Altres:

2403.99.10

- - - Tabac per mastegar o per ensumar

2403.99.10CE

- - - - Tabac per mastegar o per ensumar CE (1)

1,38%

2403.99.10DC

- - - - Tabac per mastegar o per ensumar DC (2)

2,30%

2403.99.90

- - - Altres

2403.99.90.1

- - - - Destinat a la fabricació industrial de productes del 80,995476 €/kg
tabac

2403.99.90.2CE

- - - - Altres CE (1)

1,38%

2403.99.90.2DC

- - - - Altres DC (2)

2,30%

2404

Productes que continguin tabac, tabac reconstituït,
nicotina o succedanis de tabac o de nicotina, destinats a
ser inhalats sense combustió; altres productes que
continguin nicotina destinats a l’absorció de la nicotina en
el cos humà

80,995476 €/kg
0 €/kg

- Productes destinats a una inhalació sense combustió
2404.11.00

- - Que continguin tabac o tabac reconstituït

2404.11.00.1

- - - Que continguin tabac o tabac reconstituït CE (1)

1,38%
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2404.11.00.2

- - - Que continguin tabac o tabac reconstituït DC (2)

2,30%

2404.12.00

- - Altres, que continguin nicotina

2404.19

- - Altres:

2404.19.10

- - - Que continguin succedanis de tabac

1%

2404.19.90

- - - Altres

1%

1%

- Altres:
2404.91

- - Per ser administrats per via oral

2404.91.10

- - - Productes que continguin nicotina, destinats a
facilitar l’abandó del consum del tabac

1%

2404.91.90

- - - Altres

1%

2404.92.00

- - Per ser administrats per via transdèrmica

1%

2404.99.00

- - Altres

2,30%

(1) CE: règim preferent acordat per Andorra a la Comunitat Europea (article 12.2 de l’Acord CE/Andorra del 28 de juny de 1990).
(2) DC: règim de dret comú.
(3) AD: manufacturat a Andorra a partir de tabac en fulla.

Article 2. Modificació de l’impost especial sobre el tabac
Es modifica la taula de l’article 12 de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos
especials, que queda redactada de la manera següent:

Codi de l’SH

Designació

Tipus de
gravamen

24

Tabac i succedanis del tabac elaborats

2401

Tabac en branca o sense elaborar; residus del tabac:

2401.10

- Tabacs no esporgats:

2401.10.35

- - Tabacs light air cured

2401.10.35.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.10.35.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.10.60

- - Tabacs sun cured del tipus oriental

2401.10.60.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.10.60.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.10.70

- - Tabacs dark air cured

2401.10.70.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.10.70.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.10.85

- - Tabacs flue cured

2401.10.85.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.10.85.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.10.95

- - Altres

2401.10.95.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.10.95.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.20

- Tabacs parcialment o totalment esporgats:

2401.20.35

- - Tabacs light air cured

2401.20.35.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.20.35.2

- - - Negre

1 €/kg
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2401.20.60

- - Tabacs sun cured del tipus oriental

2401.20.60.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.20.60.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.20.70

- - Tabacs dark air cured

2401.20.70.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.20.70.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.20.85

- - Tabacs flue cured

2401.20.85.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.20.85.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.20.95

- - Altres

2401.20.95.1

- - - Ros

1 €/kg

2401.20.95.2

- - - Negre

1 €/kg

2401.30

- Residus de tabac

2401.30.00.1

- - Residus de fabricació, tabac “tronc”

1 €/kg

2401.30.00.2

- - Altres

1 €/kg

2402

Cigars, fins i tot despuntats, cigarrillos i cigarrets, elaborats amb tabac o succedanis
del tabac:

2402.10.00

- Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, elaborats amb tabac

2402.10.00CE

- - Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, que continguin tabac. CE (1)

1 €/g

2402.10.00DC

- - Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, que continguin tabac. DC (2)

1 €/kg

2402.20

- Cigarrets elaborats amb tabac

2402.20.10

- - Amb clavell d’espècie

2402.20.10.1CE

- - - Ros CE (1)

0,02 €/u

2402.20.10.1DC

- - - Ros DC (2)

0,02 €/u

2402.20.10.2CE

- - - Negre CE (1)

0,02 €/u

2402.20.10.2DC

- - - Negre DC (2)

0,02 €/u

2402.20.90

- - Altres

2402.20.90.1CE

- - - Ros CE (1)

0,02 €/u

2402.20.90.1DC

- - - Ros DC (2)

0,02 €/u

2402.20.90.2CE

- - - Negre CE (1)

0,02 €/u

2402.20.90.2DC

- - - Negre DC (2)

0,02 €/u

2402.90.00

- Altres

2403

Altres tipus de tabac i succedanis del tabac, elaborats; tabac homogeneïtzat o
reconstituït; extractes i essències del tabac:
- Tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció:

2403.11.00

- - Tabac per a pipa d’aigua relatiu a la nota 1 de la subpartida d’aquest capítol

2403.11.00.1

- - - Destinat a la fabricació industrial de productes del tabac

1 €/kg

2403.11.00.2CE

- - - Exclusivament destinat a la comercialització CE (1)

1 €/kg

2403.11.00.2DC

- - - Exclusivament destinat a la comercialització DC (2)

1 €/kg

2403.19

- - Altres

2403.19.10

- - - En envasos immediats de contingut net no superior a 500 g

2403.19.10.1

- - - - Ros, destinat a la fabricació industrial de productes de tabac

1 €/kg

2403.19.10.2

- - - - Negre, destinat a la fabricació industrial de productes de tabac

1 €/kg

2403.19.10.3CE

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1)

1 €/kg

2403.19.10.3DC

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2)

1 €/kg

2403.19.10.3AD

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització AD (3)

1 €/kg

2403.19.90

- - - Altres

2403.19.90.1

- - - - Ros, destinat a la fabricació industrial de productes de tabac

1 €/kg
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2403.19.90.2

- - - - Negre, destinat a la fabricació industrial de productes de tabac

1 €/kg

2403.19.90.3CE

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1)

1 €/kg

2403.19.90.3DC

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2)

1 €/kg

2403.19.90.3AD

- - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització AD (3)

1 €/kg

- Altres:
2403.91.00

- - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts

2403.91.00.1

- - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts

1 €/kg

2403.91.00.2

- - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts, destinats a la fabricació de la capa o el
capot de cigars

1 €/kg

2403.99

- - Altres:

2403.99.10

- - - Tabac per mastegar o per ensumar

2403.99.10CE

- - - - Tabac per mastegar o per ensumar CE (1)

1 €/kg

2403.99.10DC

- - - - Tabac per mastegar o per ensumar DC (2)

1 €/kg

2403.99.90

- - - Altres

2403.99.90.1

- - - - Destinat a la fabricació industrial de productes del tabac

1 €/kg

2403.99.90.2CE

- - - - Altres CE (1)

1 €/kg

2403.99.90.2DC

- - - - Altres DC (2)

1 €/kg

2404

Productes que continguin tabac, tabac reconstituït, nicotina o succedanis de tabac o
de nicotina, destinats a ser inhalats sense combustió; altres productes que continguin
nicotina destinats a l’absorció de la nicotina en el cos humà
- Productes destinats a una inhalació sense combustió

2404.11.00

- - Que continguin tabac o tabac reconstituït

2404.11.00.1

- - - Que continguin tabac o tabac reconstituït CE (1)

1 €/kg

2404.11.00.2

- - - Que continguin tabac o tabac reconstituït DC (1)

1 €/kg

2404.12.00

- - Altres, que continguin nicotina

2404.19

- - Altres:

2404.19.10

- - - Que continguin succedanis de tabac

2404.19.90

- - - Altres
- Altres:

2404.91

- - Per ser administrats per via oral

2404.91.10

- - - Productes que continguin nicotina, destinats a facilitar l’abandó del consum del
tabac

2404.91.90

- - - Altres

2404.92.00

- - Per ser administrats per via transdèrmica

2404.99.00

- - Altres

1 €/kg

(1) CE: règim preferent acordat per Andorra a la Comunitat Europea (article 12.2 de l’Acord CE/Andorra del 28 de juny de 1990).
(2) DC: règim de dret comú.
(3) AD: manufacturat a Andorra a partir de tabac en fulla.

Article 3. Modificació de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies
sensibles
1. Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 2/2018, del 22 de març, de
control de les mercaderies sensibles, que queda redactada de la manera següent:
“c) Les que figuren en les subposicions 24 03 11 (tabac per a pipa d’aigua), 24 03 19 (tabac
per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció), 24 03 99 (tabac i
succedanis del tabac elaborats, i extractes i essències de tabac, excepte l’homogeneïtzat o
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reconstituït) i 24 04 11 (productes destinats a una inhalació sense combustió que continguin
tabac o tabac reconstituït), de la nomenclatura general de productes.”
2. Es modifica l’article 21 de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies
sensibles, que queda redactat de la manera següent:
“Article 21. Preus del tabac
Per a les mercaderies de les subposicions 24 02 10, 24 02 20, 24 03 19, 24 03 99 i 24 04
11 es té en compte, per determinar-ne el valor en el moment de la imposició d’una sanció,
el que resulti del càlcul següent:
- Per a la subposició 24 02 10, el preu resulta de multiplicar per 50 els drets de duana per
unitat (quilogram) d’aquesta subposició, en funció de la classificació tarifària que
correspongui. Per al tabac manufacturat a Andorra, s’aplica la subposició que acaba amb
el terme CE.
- Per a les subposicions 24 02 20, 24 03 19, 24 03 99, i 24 04 11, el preu resulta de
multiplicar per 1,3 els drets de duana per unitat (paquet o quilogram) d’aquesta subposició,
en funció de la classificació tarifària que correspongui. Per al tabac manufacturat a Andorra
s’apliquen les subposicions que finalitzen amb el terme CE.”
3. Es modifica el quadre de l’annex 1 de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les
mercaderies sensibles, que queda establert de la manera següent:
Descripció de la mercaderia
sensible
Cigars i cigarrets

Operacions

Quantitat

Importació i exportació
Distribució
Comerç al detall
Transport
Emmagatzematge

5.000 unitats de menys de 3 g per peça, o

Cigarretes i productes destinats a una
inhalació sense combustió que
continguin tabac o tabac reconstituït

Importació i exportació
Distribució
Comerç al detall
Transport
Emmagatzematge

10.000 unitats, o

Tabac per a pipa d’aigua, tabac per
fumar, tabac i succedanis del tabac
elaborat

Importació i exportació
Distribució
Comerç al detall
Transport
Emmagatzematge

10 kg

2.500 unitats de més de 3 g per peça, o

4. Es modifica el quadre de l’annex 2 de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les
mercaderies sensibles, que queda establert de la manera següent:
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Quantitat

Cigars i cigarrets

750 unitats, o

Cigarretes i productes destinats a una inhalació sense
combustió que continguin tabac o tabac reconstituït

2.000 unitats, o

Tabac per fumar, tabac i succedanis del tabac elaborat

2 kg

Article 4. Modificació de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment
de preus mínims de venda dels productes del tabac
Es modifica l’apartat 3 de l’article 1 de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de
l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac, que queda redactat de la
manera següent:
“3. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren productes del tabac els que s’inclouen en les
subposicions de la Nomenclatura general de productes següents:
- 24 02 10 – Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, elaborats amb tabac.
- 24 02 20 – Cigarrets elaborats amb tabac.
- 24 03 19 – Altre tabac per fumar.
- 24 03 99 – Altres.
- 24 04 11 – Productes destinats a una inhalació sense combustió que continguin tabac o
tabac reconstituït.
Disposició derogatòria
Es deroga la Llei 1/2017, del 9 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes sobre
el consum.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra i les seves disposicions són aplicables a partir de la data en què entri en vigor.
No obstant això, les disposicions d’aquesta Llei relatives als productes que es classifiquen
a la posició 2404 de la Nomenclatura general de productes són aplicables a partir de l’1 de
gener del 2022.
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 29 de novembre del 2021, exercint les atribucions
que li confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda dels
M. I. Srs. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i Oliver Alis
Salguero conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana +
Independents, prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei
d'estacions de muntanya. El nou termini finalitza el dia 9 de desembre del 2021, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 29 de novembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 29 de novembre del 2021, ha examinat la pregunta
amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29 de novembre del
2021, en relació als recursos humans i econòmics del Ministeri d’Afers socials,
Habitatge i Joventut i d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del Consell General
ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 1119).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 29 de novembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
Molt il·lustre Senyora,
El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell
General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral,
davant del ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació als recursos humans i econòmics del Ministeri
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut
Vist el progressiu augment dels casos a atendre pels departaments que formen part del
Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.
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Vistes les funcions que la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sanitaris atorga a
aquest ministeri i als seus departaments i professionals unes funcions determinades.
Vist que la situació socioeconòmica d’individus i famílies pot veure’s alterada per l’impacte
econòmic de la pandèmia, encara present, provocada pel SARS-CoV-2.
Es demana:
- Amb quins recursos humans compta el ministeri per a la gestió dels casos que atén i amb
quins recursos econòmics es compta per a l’execució de les seves funcions?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.
Consell General, 29 de novembre del 2021
Carles Sánchez Rodriguez
Conseller general Grup Parlamentari Socialdemòcrata

4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell
General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 11 d’octubre, relativa al risc
sísmic relatiu a Andorra i la compatibilitat amb el projecte de laboratori de
bioseguretat 3 de Grifols, i publicada en el Butlletí del Consell General número 114/2021,
del 13 d’octubre.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 25 de novembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
Pregunta al Govern (Reg. núm. E-943-2021)
Pregunta que es formula al Govern relativa al risc sísmic a Andorra i la compatibilitat
amb el projecte de laboratori de bioseguretat 3 de Grifols (registre d’entrada número
E-943-2021), formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general
no adscrita.
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1. Tenint en compte el terratrèmol que s’ha deixat sentir de forma molt notable a tot
el país durant aquest matí,
2. Tenint en compte que el moviment sísmic situat entre 3.6 i 3.8 en l’escala de Richter
ha fet tremolar molts edificis del país de manera notable,
Es pregunta al M. I. Govern:
Si continua pensant que no hi ha cap risc pel que fa la implantació d’un laboratori de
bioseguretat 3 al país?
En relació amb la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, Andorra
Recerca + Innovació respon el següent:
Respecte al risc sísmic relatiu a Andorra i la compatibilitat amb el projecte de laboratori de
bioseguretat 3 de Grifols, primer de tot cal entendre què és el risc sísmic.
Segons la definició proposada el 1980 per la UNESCO, el risc sísmic és la probabilitat que
les conseqüències socials o econòmiques produïdes per un terratrèmol igualin o excedeixin
valors predeterminats, en un emplaçament o una àrea geogràfica específics. Així, el risc
sísmic és la combinació de la perillositat sísmica, la vulnerabilitat dels elements exposats i
les pèrdues econòmiques, i s’expressa mitjançant la relació següent:
RS = P x V x C
On RS = risc sísmic, P = perillositat sísmica, V = vulnerabilitat sísmica, C = costos
econòmics.
La perillositat sísmica (P) indica la probabilitat d’ocurrència d’una acció sísmica determinada
en un lloc específic i durant un període de temps determinat. La vulnerabilitat sísmica (V)
es defineix com el grau de dany esperat en una estructura en el cas que sigui sotmesa a
l’acció d’un terratrèmol d’una intensitat determinada. La vulnerabilitat, doncs, és pròpia de
cada estructura i és independent de la perillositat del lloc. Per al càlcul del cost econòmic
(C) d’un sisme es tenen en compte les pèrdues directes i les indirectes.
A continuació s’enumeren els diferents treballs cientificotècnics efectuats amb relació al risc
sísmic en territori andorrà. La primera iniciativa que es va dur a terme va ser un text amb
caràcter de recomanació anomenat Accions sísmiques. Accions sobre els edificis (Mañà,
1988), fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Serveis Públics del Govern d’Andorra
i l’Àrea d’Estructures i Materials de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.
Posteriorment, el 2003, en el marc del projecte europeu ISARD (Informació sísmica
automàtica regional de danys), es va dur a terme, per primera vegada, un càlcul de la
perillositat sísmica per a tot el Pirineu, incloent-hi Andorra (Secanell et al., 2008). També,
dins aquest projecte, es va fer un mapa de la zonació sísmica del Principat a la cubeta
d’Andorra la Vella (Macau, 2008), en què es consideraven els efectes del sòl en els mapes
de perillositat, i una anàlisi de la vulnerabilitat sísmica a la zona pilot de les dos parròquies
centrals (Gonzàlez, 2007). L’any 2010 es va dur a terme el primer treball de risc sísmic a
Andorra (Gonzàlez, 2010), fruit d’una tesi doctoral, amb la simulació de diversos escenaris
sísmics per dur a terme simulacions de danys. Actualment, Andorra Recerca + Innovació
forma part del projecte europeu Poctefa Pocrisc (2018-2021, ref. AUEP009-AND/2017),
l’objectiu del qual és promoure una cultura comuna del risc sísmic als Pirineus,
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desenvolupant aproximacions harmonitzades de l’avaluació del risc sísmic i proporcionant
eines d’ajuda a la decisió per als gestors d’emergències. Com a valor afegit, està prevista
la publicació de guies de bones pràctiques per reduir la vulnerabilitat sísmica, dirigides als
tècnics de la construcció, als enginyers i als gestors del risc.
Pel que fa a la perillositat sísmica regional, el càlcul més recent al territori andorrà s’ha fet
en el marc del projecte ISARD, en el qual s’assigna al Principat d’Andorra una intensitat
VII per a un període de retorn de 475 anys, i de VIII per a un període de retorn de 1.975
anys (figura 1; Secanell et al., 2008). Per tant, la probabilitat anual de percebre un
terratrèmol d’intensitat VII o superior és d’1/475 (0,21%), i d’intensitat VIII, d’1/1.975 (0,05%)
(vegeu a l’annex la descripció dels graus d’intensitat en l’escala EMS-98).

Figura 1. Mapa de perillositat sísmica per a un període de retorn de 475 anys, en intensitats (projecte
ISARD), amb una intensitat VII per a Andorra (Secanell et al., 2008).

Localment, la perillositat sísmica es pot veure modificada pels efectes locals (efectes de lloc
o geologia local, i efectes topogràfics; figura 2.a). En aquest sentit, hi ha dos treballs que
estimen la perillositat sísmica local a dos cubetes andorranes, on la presència de sediments
tous i poc consolidats poden amplificar de manera important el moviment del sòl, i contribuir
a l’augment dels danys causats pels terratrèmols (figura 2.b). Per al cas de la cubeta
d’Andorra la Vella, Macau (2008) preveu un augment de la intensitat fins a un grau i mig en
algun punt, i obté així una intensitat majoritàriament de VIII a Andorra la Vella, en lloc de
VII, per a un període de retorn de 475 anys (figura 3). Per al cas de la cubeta de la Massana,
Mas (2013) també determina un increment de la intensitat a causa dels efectes del sòl de
fins a un grau i mig (figura 4).
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Figura 2.a. Estructures i configuracions que poden generar efectes locals.
Figura 2.b. Esquema de l’efecte d’amplificació del moviment del terreny on s’observa l’augment d’amplitud
de les ones sísmiques que es produeix en sediments tous respecte al moviment del terra en roca dura
(https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Mapesgeofisics-i-sismics/Mapa-de-mesozonacio-sismica-de-Catalunya-1-250.000).

Figura 3. Mapa de perillositat local de la cubeta d’Andorra la Vella en funció de la intensitat macrosísmica
esperada per a un període de retorn de 475 anys (Macau, 2008).
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Figura 4. Mapa de perillositat local de la cubeta de la Massana en funció de la intensitat macrosísmica
esperada per a un període de retorn de 475 anys (Mas, 2013).

Aquesta resposta està basada en la monografia de Gonzàlez (2014), Avaluació del risc
sísmic al Principat d’Andorra, consultable a la pàgina web del CENMA (vegeu referències).
A la pàgina web dedicada als terratrèmols es pot ampliar tota la part teòrica, així com
consultar els treballs disponibles en relació amb el risc sísmic al Principat:
https://www.iea.ad/sismoweb.
En conclusió, tal i com ja s’ha fet amb els edificis existents al país, es realitzaran els
procediments i s’aplicaran les mesures constructives pertinents que permetin
compatibilitzar l’estructura amb les condicions geogràfiques i geològiques de la zona.
Referències
Gonzàlez, M.; Irizarry, J.; Susagna, T.; Pujades, Ll. (2007). “Realización de escenarios de
daños en el Principado de Andorra: Aplicación a la zona más poblada del país”. 3.er
Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Girona, 8-11 de maig del 2007.
Gonzàlez, M. (2014). Avaluació del risc sísmic al Principat
https://www.iea.ad/images/CENMA/monografies/Monografia_RiscSismic.pdf.

d’Andorra.

Macau, A. (2008). Microzonación sísmica. Contribución a los estudios de peligrosidad sísmica
a escala local en zonas rurales y urbanas. Tesi doctoral. Departament d’Enginyeria del
Terreny, Cartogràfica i Geofísica. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. 328 p.
Mañà, F. (1988). Accions sísmiques. Accions sobre els edificis. Barcelona: Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya.
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ANNEX
Síntesi de l’escala macrosísmica europea (EMS-98)
Els efectes que defineixen els graus d’intensitat són els que produeix el terratrèmol sobre
les persones, sobre els objectes i sobre els edificis.

Grau

Definició

Descripció

I

No percebut

No es percep el terratrèmol, ni en les condicions més favorables.

II

Amb prou feines
percebut

La vibració la perceben solament algunes persones, especialment les que estan en
repòs en els pisos superiors dels edificis.

III

Feble

La vibració és feble i la perceben només algunes persones a l’interior dels edificis.
Les persones en repòs perceben un balanceig o un tremolor lleugers.

IV

Àmpliament
percebut

El terratrèmol el perceben moltes persones a l’interior dels edificis, però a l’aire lliure
molt poques. Algunes persones es desperten. El nivell de vibració no és alarmant.
Hi ha vibració de finestres, portes i vaixelles. Els objectes penjats es balancegen.

Fort

El terratrèmol el perceben la majoria de persones a l’interior dels edificis i poques a
l’exterior. Moltes persones que dormen es desperten. Algunes s’escapen dels
edificis, que tremolen íntegrament. Els objectes penjats es balancegen
considerablement. Els objectes de porcellana i cristall entrexoquen. La vibració és
forta. Els objectes alts bolquen. Portes i finestres s’obren i es tanquen soles.

VI

Danys lleus

El sent gairebé tothom a l’interior i molta gent a l’exterior. Als edificis, moltes
persones s’espanten i surten a fora. Els objectes petits poden caure. Danys lleugers
als edificis corrents: per exemple, apareixen esquerdes en l’arrebossat i en cauen
trossos.

VII

Nociu

La majoria de persones s’espanten i intenten córrer cap a l’exterior. Els mobles es
desplacen i els objectes cauen de les prestatgeries. Molts edificis pateixen danys
moderats: petites esquerdes a les parets, caiguda parcial de xemeneies.

VIII

Greument nociu

A molta gent li costa aguantar-se dreta. Poden bolcar els mobles. Molts edificis
pateixen danys: les xemeneies s’esfondren, apareixen grans esquerdes a les parets
i alguns edificis es poden esfondrar parcialment.

IX

Destructor

Pànic general. El terratrèmol fa caure la gent. Monuments i columnes cauen o es
torcen. Molts edificis corrents s’esfondren parcialment i alguns s’esfondren
completament.

X

Molt destructor

Molts edificis corrents s’esfondren.

XI

Devastador

La majoria dels edificis corrents s’esfondren.

XII

Totalment
devastador

Pràcticament totes les estructures per sobre i per sota de la superfície queden
greument danyades o destruïdes.

V

Sant Julià de Lòria, 24 de novembre del 2021
Ester Vilarrubla Escales
Ministra d’Educació i Ensenyament Superior
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4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.8 Propostes d'acord, propostes de resolució i mocions
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 29 de novembre del 2021, ha examinat la Proposta
d'acord sobre la informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional,
que li han tramès els M. I. Srs. Pere López Agràs, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo,
Roger Padreny Carmona, Judith Salazar Álvarez, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna
Vela Palomares, president i consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i
exercint les competències que li atribueix el Reglament del Consell General en els articles
que es citaran, ha acordat:
1- D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit aquest escrit, sota la qualificació de Proposta
d’acord i procedir a la seva tramitació com a tal.
2- D’acord amb l’article 139, ordenar la seva publicació i obrir un període de quinze dies per
a la presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia 22 de desembre del 2021, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 29 de novembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
Els sotasignats, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, compareixem
davant la Sindicatura i com millor en dret escaigui,
Diem
Que d'acord amb el que disposa l'article 139 del Reglament del Consell General passem a
formular la següent Proposta d'acord sobre la informació, els mitjans de comunicació
i la publicitat institucional perquè, un cop sigui admesa a tràmit per aquesta Sindicatura,
publicada i sotmesa a presentació d’esmenes, sigui presentada al Ple del Consell General
per al seu debat i votació.

PROPOSTA D’ACORD
Les llibertat de comunicació i d’informació són un bé comú que pertany a la ciutadania, un
dret fonamental, imprescindible per exercir els altres drets i per garantir la democràcia. Les
llibertats de comunicació i d’informació en democràcia garanteixen a la ciutadania l’accés a
informació plural i veraç que li permet prendre decisions i exercir lliurement els seus drets
amb plenitud de coneixement. La llibertat d’informació compleix una funció social
fonamental a través dels mitjans de comunicació social: la formació de l’opinió pública lliure.
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De textos legals que el determinen n’hi ha molts, tant en l’àmbit internacional com en el
nacional. La Declaració Universal dels Drets Humans, el seu article 19 i la de la Convenció
Europea Drets Humans, en el seu article 10, protegeixen el dret a la llibertat d’opinió i
d’informació.
En l’àmbit nacional, l’article 12 de la Constitució reconeix les llibertats d'expressió, de
comunicació i d'informació. La nostra legislació encara no ha desplegat la responsabilitat
dels poders públics de promoure les condicions per a garantir la llibertat d’informació i el
dret a l’opinió i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç. Sí, en canvi, s’ha
regulat la protecció als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge (Llei 30/2014, del 27
de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia
imatge) i està en curs l’aprovació d’una llei de transparència i l’accés a la informació pública.
Els mitjans de comunicació tenen una funció social i són per definició un servei públic. Ho
són fins i tot els privats, per què el que compta no és que estiguin en mans privades, sinó
el fet que la seva existència respon a la necessitat que tothom pugui exercir la seva llibertat
d’informació. També són un servei públic perquè contribueixen de manera decisiva a
configurar l’opinió pública i a fixar models i maneres de fer, és a dir, són fonamentals en el
procés de socialització de les persones.
La comunicació amb la societat a través dels mitjans de comunicació d'informació general premsa, ràdio i televisió i Internet - i de les xarxes socials és una de les eines més eficients
per a la projecció de la imatge de les institucions i per a la comunicació amb la majoria dels
seus públics, tant interns com externs.
Amb l’objectiu de protegir la pluralitat i la qualitat de la informació, així com la sostenibilitat
dels mitjans de comunicació - que depèn dels seus lectors i subscriptors- és necessari un
repartiment equitatiu de les insercions de publicitat institucional, garantint que arribi als
mitjans que aporten informació rellevant, de servei públic, contrastada i elaborada segons
criteris professionals de qualitat.
Donat que la crisi econòmica i social conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 posa en
perill la pervivència del sistema de mitjans de comunicació, les administracions i altres
entitats públiques - com a garants de la llibertat d’expressió i d’informació- han de contribuir
a què els mitjans puguin continuar amb el seu compromís en defensa de la llibertat i del
futur democràtic de la nostra societat.
Donat que compartim el valor i la riquesa social i cultural dels mitjans de comunicació.
Donat que s’ha de posar en primer pla el respecte a la independència dels mitjans de
comunicació -públics i privats- davant dels poders polítics i econòmics, que s’ha de facilitar
l’accés de tots els ciutadans a la informació i a la participació democràtica en els afers
públics i que s’ha de promoure la pluralitat i la diversitat tot garantint la igualtat
d’oportunitats.
Donat que una radiotelevisió pública, amb mecanismes de control democràtic real, reforça
la cultura periodística, basada en la llibertat d’expressió i el pluralisme informatiu, facilita
l’accés igualitari al coneixement i enforteix els valors de la diversitat cultural.
I conseqüentment, per tot el que s’ha exposat, el Consell General,
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ACORDA
Encomanar a Govern un pla d’ajudes i mesures -exempcions fiscals, drets d’emissió,
suspensió del lloguer del repetidor, pla nacional del foment de la lectura que inclogui la
premsa impresa i digital- adreçat als mitjans de comunicació privats per compensar la forta
caiguda de la inversió publicitària conseqüència de la crisi social i econòmica provocada
per la Covid-19 i encaminades al manteniment de la seva funció de servei públic i dels llocs
de treball que generen.
Exigir al Govern la promoció i la garantia de la concurrència en les contractacions dels
mitjans de comunicació i dels serveis de les agències de notícies i d’empreses del sector
de la comunicació.
Encomanar al Govern que elabori, aprovi i difongui anualment un pla de publicitat i
comunicació institucional amb la informació detallada de cada campanya institucional
programada, els mitjans de comunicació on serà difosa cada una de les campanyes i el
pressupost de cada campanya.
Encomanar a Govern la creació d’un organisme independent que assumeixi la supervisió
de la informació i la publicitat que es difon a través dels diferents mitjans de comunicació.
Encomanar al Govern un estudi d’audiències dels mitjans de comunicació precisant-ne bé
els paràmetres.
Encomanar al Govern l’actualització de la classificació d'activitats econòmiques, per
incloure els diferents perfils professionals relacionats amb el món de la comunicació,
definint-ne les competències i evitar així possibles conflictes d'intrusisme.
Encomanar al Govern un projecte de llei relatiu a la responsabilitat dels poders públics de
promoure les condicions per a garantir el dret a la informació, la llibertat d’informació dels
mitjans de comunicació i el deure d’aquests a oferir una informació veraç, plural i de qualitat.
Encomanar a Govern la reforma, per llei, de la ràdio i la televisió públiques que inclogui,
entre altres criteris, la democratització del funcionament dels òrgans de gestió, un pla
d’igualtat que asseguri una Ràdio i Televisió d’Andorra diversa i plural, l’establiment d’un
sistema de finançament transparent fixat per contracte programa que elimini el doble
finançament i una avaluació de rendiments. Aquest nou text ha de recuperar i millorar el
Consell Andorrà de l’Audiovisual, revisant les seves competències, composició i
funcionament, integrant-lo per professionals i tècnics vinculats al món de la comunicació, al
marge de les forces polítiques i de les empreses del sector.
A Andorra la Vella, 24 de novembre del 2021
Jordi Font Mariné
Pere López Agràs
Joaquim Miró Castillo
Roger Padreny Carmona
Judith Salazar Álvarez
Carles Sánchez Rodríguez
Susanna Vela Palomares
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5. ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 9 de desembre del 2021, dijous, a les 16.00h, se celebrarà una sessió ordinària
del Consell General, amb l’ordre del dia següent:
Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral, (segons llistat annex).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 29 de novembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia
9 de desembre del 2021
1. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Sánchez
Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29
de novembre del 2021, en relació als recursos humans i econòmics del Ministeri d’Afers
Socials, Habitatge i Joventut, (Reg. Núm. 1119).
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