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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 de maig
del 2021, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 21 de
maig del 2021, sota el títol Projecte de llei de les
taxes d'intercanvi aplicades a les operacions de
pagament amb targeta 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 Projecte de llei i
procedir a la seva tramitació com a tal.
2. D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de quinze dies per a la
presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia
16 de juny del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Projecte de llei de les taxes
d'intercanvi aplicades a les operacions
de pagament amb targeta
Exposició de motius
A mesura que el món va avançant cap a la
digitalització dels serveis, el comerç electrònic, la
seguretat, l'eficiència, la competitivitat i el caràcter
innovador dels pagaments electrònics són
fonamentals per als consumidors, els comerciants i les
empreses.
Els sistemes de pagament i, en concret, els esquemes
de targetes de pagament, desenvolupen funcions
essencials per al conjunt de l'economia del país. És per
això que les autoritats públiques han d'establir el marc
estructural i fixar les normes bàsiques que han de
facilitar el bon funcionament del sistema financer,
afavorir la seva transparència i solidesa a l’encalç
d'assegurar la salvaguarda dels interessos generals del
país, i, alhora, l’enfortiment de la lluita contra el
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
A aquest efecte sorgeix la necessitat de regular les
taxes d'intercanvi i establir requisits uniformes per a

les operacions de pagament amb targeta realitzades en
territori andorrà.
Aquesta legislació pretén regular les taxes
d'intercanvi que fixen els esquemes de targetes de
pagament, abastant diferents qüestions, entre elles els
límits màxims aplicables a les taxes d'intercanvi a
diversos nivells.
Les taxes d'intercanvi són un mecanisme de retribució
que aplica entre els proveïdors de serveis de pagament
adquirents d'operacions amb targeta i els proveïdors
de serveis de pagament emissors de targetes,
pertanyents a un esquema de targetes de pagament
determinat. Les taxes d'intercanvi tendeixen a
constituir una part molt important de les taxes que els
proveïdors de serveis de pagament adquirents
apliquen als comerciants per cada operació de
pagament amb targeta. Els comerciants, al seu torn,
incorporen aquests costos de la targeta als preus
generals de béns i serveis, com fan també amb tota la
resta de costos.
Un nivell de taxes d'intercanvi per operacions de
pagament al territori d'Andorra excessiu o
desproporcionat té una incidència negativa per als
comerciants i consumidors, ja que, tal com ho
confirma la doctrina econòmica més qualificada,
incrementa artificialment els preus minoristes no
només per als titulars de les targetes, sinó també per
als consumidors en general.
En concret, el nivell de taxes d'intercanvi a les
operacions de pagament a Andorra no ha de ser, en
cap cas, superior al que existeix a l'entorn europeu. En
particular, les taxes d'intercanvi que s'apliquen a
Andorra per operacions de pagament amb targetes
emeses a l'Espai Econòmic Europeu (EEE) han d'estar
en línia amb els nivells aplicables a les operacions en
aquest EEE, en què és d'aplicació el Reglament UE
2015/751 del Parlament Europeu i del Consell de 29
d'abril de 2015 sobre les taxes d'intercanvi aplicades a
les operacions de pagament amb targeta ("Reglament
europeu sobre les taxes d'intercanvi"). Per la resta, la
diferència pel que fa al nivell de taxes d'intercanvi a
les operacions realitzades a Andorra respecte de les
taxes d'intercanvi aplicables a les operacions
realitzades a l'EEE no es justifica, atès que les
condicions, el processament tècnic i els riscos de
l'operació són essencialment idèntics.
L'objectiu d’aquesta llei és assegurar que l'establiment
de les taxes d'intercanvi per part dels esquemes de
targetes, com també de qualsevol altra transferència o
tarifa que aquests imposin i que tingui un objecte o
efecte equivalent a les taxes d'intercanvi a qualsevol
dels esquemes de targetes de pagament, sigui
transparent i promogui l'eficiència de les transaccions
de pagament amb targeta que es produeixin al territori
d'Andorra.
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Totes les operacions de pagament amb targeta de
dèbit o crèdit de consumidors han d'estar subjectes a
un tipus màxim de taxa d'intercanvi.
Els nivells màxims establerts a la llei es basen en
aquells establerts mitjançant el Reglament UE
2015/751. Aquests pretenen estimular l'ús
d'instruments de pagament eficients promocionant
aquelles targetes que ofereixen més avantatges
operatius, evitant, alhora, unes taxes de descompte
desproporcionades, la qual cosa imposaria costos
ocults a la resta de consumidors. Si no s'actués així,
els comerciants podrien haver de suportar taxes
excessives pels acords col·lectius sobre taxes
d'intercanvi, atès que són reticents a rebutjar
instruments de pagament costosos per por a perdre
negoci. L'experiència ha demostrat que aquests
nivells són proporcionats.
Aquesta llei ha d'abastar totes les operacions en què
el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari i el
punt de venda estiguin localitzats a Andorra,
independentment que el proveïdor de serveis de
pagament de l'ordenant estigui a Andorra o a
qualsevol país de l'EEE.
Aquesta llei s'ha d'aplicar a les operacions de
pagament amb targeta independentment de l'entorn
en què tingui lloc l'operació, fins i tot mitjançant
instruments i serveis de pagament al detall que poden
ser o no en línia o mòbils.
A efectes tant tècnics com comercials, els proveïdors
de serveis de pagament han d'establir una distinció
clara entre les targetes de particulars i les targetes
d'empresa. En aquest sentit, és important definir la
targeta d'empresa com a instrument de pagament
utilitzat únicament per a despeses professionals
directament carregades al compte de l'empresa o
entitat del sector públic o de la persona física que
treballi per compte propi.
Article 1. Objecte de la llei
L'objecte d’aquesta llei és establir estàndards tècnics i
comercials uniformes, raonables i proporcionals per a
la regulació de les taxes d'intercanvi per a operacions
de pagament amb targeta de dèbit o crèdit de
consumidors, realitzades dins del Principat d'Andorra,
afavorint així el manteniment de les condicions
òptimes de competència del país.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s'aplicarà a les operacions de pagament
que es realitzin en terminals de punt de venda situats
al Principat d'Andorra, utilitzant una targeta de dèbit
o crèdit, amb independència del canal de
comercialització utilitzat, quan el proveïdor de serveis
de pagament del beneficiari estigui establert al
territori d'Andorra, i sempre que el proveïdor de
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serveis de pagament de l'ordenant estigui establert al
Principat d'Andorra o a qualsevol país de l'EEE.
2. Sota aquesta llei, seran subjectes obligats els
esquemes de targetes de pagament, és a dir, aquelles
entitats que (i) directament o a través dels seus
membres autoritzats, processadors o agents,
proporcionin els serveis, la infraestructura i el
programari per dur a terme l'autorització, la
compensació i la liquidació de les transaccions amb
targetes de dèbit o crèdit, i que una persona utilitza
per acceptar com a forma de pagament una marca de
targeta de dèbit, crèdit o qualsevol altre tipus
dispositiu que pugui utilitzar-se per realitzar
operacions de dèbit o crèdit i que (ii) estableixen les
normes, regles o procediments que regeixen els drets i
les obligacions dels emissors i adquirents que
participen en el processament de transaccions de
crèdit o dèbit a través del sistema.
3. Aquesta llei no és aplicable als serveis basats en
instruments de pagament específics que només es
poden utilitzar de manera limitada i que recullen
algun dels requisits següents:
a) instruments que permeten al titular adquirir béns o
serveis únicament als locals de l'emissor o dins d'una
xarxa limitada de proveïdors de serveis en virtut d'un
acord comercial directe amb un emissor professional;
b) instruments que únicament poden utilitzar-se per
adquirir una gamma molt limitada de béns o serveis;
c) instruments la validesa dels quals està limitada al
Principat d'Andorra, facilitats a petició d'una empresa
o entitat del sector públic i regulats per una autoritat
pública d'àmbit nacional per a finalitats socials o
fiscals específiques, i que serveixen per adquirir béns
o serveis concrets de proveïdors que han subscrit un
acord comercial amb l'emissor.
4. La present llei no s'ha d'aplicar a:
a) les operacions amb targetes d'empresa;
b) les retirades d'efectiu a caixers automàtics o a la
finestreta d'un proveïdor de serveis de pagament, i
c) les operacions amb targetes de pagament emeses
per esquemes de targetes de pagament tripartits,
excepte en els casos en què concedeixin llicències a
d’altres proveïdors de serveis de pagament per a
l'emissió o adquisició de targetes de pagament.
Article 3. Definicions
A l'efecte de la present llei, s'entendrà per:
1) «càrrec domiciliat»: servei de pagament destinat a
efectuar un càrrec al compte de pagament de
l'ordenant, en què l'operació de pagament és iniciada
pel beneficiari sobre la base del consentiment donat
per l'ordenant al beneficiari, al proveïdor de serveis de
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pagament del beneficiari o al proveïdor de serveis de
pagament de l’ordenant mateix;
2) «adquirent»: un proveïdor de serveis de pagament
que ha subscrit un contracte amb un beneficiari per a
l'acceptació i el processament d'operacions de
pagament amb targeta que reportin una transferència
de fons al beneficiari;
3) «emissor»: un proveïdor de serveis de pagament
que ha subscrit un contracte per proporcionar a un
ordenant un instrument de pagament per a l'inici i el
processament d'operacions de pagament amb la
targeta de l'ordenant;
4) «consumidor»: una persona física que, en el cas
dels contractes de serveis de pagament objecte
d’aquesta llei, actua amb finalitats alienes a la seva
activitat comercial, empresarial o professional;
5) «operació amb targeta de dèbit»: una operació de
pagament amb targeta, incloses les realitzades amb
targetes de prepagament, que no sigui una operació
amb targeta de crèdit;
6) «operació amb targeta de crèdit»: una operació de
pagament amb targeta en què l'import de les
operacions es carrega totalment o parcialment a
l'ordenant, en una data específica de cada mes natural
convinguda prèviament, d'acord amb una línia de
crèdit preestablerta, amb o sense interessos;
7) «punt de venda»: l'adreça dels locals físics del
comerciant on s'inicia una operació de pagament. No
obstant això:
a) si es tracta d'una venda a distància o d'un contracte
a distància (és a dir, de comerç electrònic), el punt de
venda serà l’adreça del centre d'activitats fix en què
el comerciant exerceix la seva activitat, sigui quina
sigui la ubicació del lloc web o del servidor a través del
qual s’iniciés l'operació de pagament;
b) si el comerciant no té cap centre d'activitats fix, el
punt de venda serà l’adreça per a la qual el comerciant
disposa d'una llicència comercial vàlida, a través de la
qual es va iniciar l'operació de pagament;
c) si el comerciant no té ni un centre d'activitats fix
ni una llicència comercial vàlida, el punt de venda
serà l'adreça assenyalada per a la correspondència
relativa al pagament dels impostos corresponents a les
seves activitats de venda, a través de la qual es va
iniciar l'operació de pagament;
8) «targeta d'empresa»: qualsevol instrument de
pagament basat en una targeta emesa a empreses, a
entitats del sector públic o a persones físiques que
treballin per compte propi, la utilització de la qual
estigui restringida a despeses professionals i els
pagaments de la qual es carreguin directament al
compte de l'empresa, entitat del sector públic o
persona física que treballi per compte propi;

9) «operació de pagament amb targeta»: servei basat
en la infraestructura i les normes empresarials d'un
esquema de targetes de pagament per efectuar una
operació de pagament mitjançant qualsevol targeta,
dispositiu o programa de telecomunicació, digital o
informàtic que doni lloc a una operació amb targeta
de dèbit o crèdit. Queden excloses d'aquestes
operacions aquelles basades en d’altres tipus de serveis
de pagament;
10) «taxa d'intercanvi»: una comissió pagada
directament o indirectament (és a dir, a través d'un
tercer) per cada operació efectuada entre l'emissor i
l'adquirent que intervenen en una operació de
pagament amb targeta. La compensació neta o
qualsevol altra remuneració acordada forma part de la
taxa d'intercanvi;
11) «compensació neta»: l'import net total dels
pagaments, descomptes o incentius abonats a un
emissor per l'esquema de targetes de pagament,
l'adquirent o qualsevol altre intermediari en relació
amb operacions de pagament amb targeta o activitats
connexes;
12) «beneficiari»: la persona física o jurídica que és el
destinatari previst dels fons objecte d'una operació de
pagament;
13) «ordenant»: la persona física o jurídica titular
d'un compte de pagament que autoritza una ordre de
pagament a partir d'aquest compte, o, en cas que no
hi hagi cap compte de pagament, la persona física o
jurídica que dicta una ordre de pagament;
14) «esquema de targetes de pagament»: conjunt únic
de disposicions, pràctiques, normes i/o directrius
d'aplicació per a l'execució d'operacions de pagament
amb targeta, que és independent de qualsevol
infraestructura o sistema de pagament en què se
sustenti el seu funcionament i en el qual s'inclouen
qualssevol òrgans, organitzacions o entitats decisoris
específics que siguin responsables del seu
funcionament;
15) «targeta de pagament»: categoria d'instruments
de pagament que permeten a l'ordenant iniciar una
operació amb targeta de dèbit o crèdit;
16) «instrument de pagament»: qualsevol instrument
de pagament, inclosa una targeta, un telèfon mòbil,
un ordinador o qualsevol altre dispositiu tecnològic
proveït de l'aplicació de pagament adequada, que
permet a l'ordenant iniciar una operació de pagament
amb targeta de dèbit o crèdit, que no sigui ni una
transferència ni un càrrec domiciliat;
17) «proveïdor de serveis de pagament»: qualsevol
persona física o jurídica autoritzada per prestar serveis
de pagament o reconeguda com a emissor de diners
electrònics. Un proveïdor de serveis de pagament pot
ser un emissor, un adquirent o tots dos;
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18) «operació de pagament»: una acció iniciada per
l'ordenant mateix o en el seu nom, o pel beneficiari
dels fons d'una transferència, amb independència de
qualssevol obligacions subjacents entre l'ordenant i el
beneficiari;
19) «targeta de dèbit»: categoria d'instruments de
pagament que permeten a l'ordenant iniciar una
operació amb targeta de dèbit, excloses les targetes de
prepagament;
20) «instrument de pagament basat en una targeta de
crèdit»: qualsevol instrument de pagament, inclosa
una targeta, un telèfon mòbil, un ordinador o
qualsevol altre dispositiu tecnològic proveït de
l'aplicació de pagament adequada, que permeti a
l'ordenant iniciar una operació de pagament amb
targeta que no sigui ni una transferència ni un càrrec
domiciliat.
21) «targeta
de
prepagament»:
categoria
d'instruments de pagament en què s'emmagatzemen
diners electrònics.
22) «transferència»: servei de pagament destinat a
efectuar un abonament en un compte de pagament
d'un beneficiari mitjançant una operació de pagament
o un seguit d'operacions de pagament amb càrrec a un
compte de pagament d'un ordenant pel proveïdor de
serveis de pagament que manté el compte de
pagament de l'ordenant, i prestat sobre la base de les
instruccions donades per l'ordenant.
23) «usuari de serveis de pagament»: la persona física
o jurídica que utilitza un servei de pagament, ja sigui
com a ordenant, beneficiari o tots dos.
24) «règim de targetes de pagament tripartit»: un
règim de targeta en què el règim mateix presta els
serveis d'adquisició i emissió, i en el qual les
operacions de pagament amb targeta s'efectuen des
del compte de pagament d'un ordenant al compte de
pagament d'un beneficiari dins del règim.
Article 4. Taxes d'intercanvi aplicables a les
operacions amb targeta
1. Les taxes d'intercanvi aplicables a les operacions
amb targeta de crèdit quan l'usuari de serveis de
pagament sigui un consumidor no hauran d'excedir el
0,3% per operació.
2. Les taxes d'intercanvi aplicables a les operacions
amb targeta de dèbit o prepagament quan l'usuari de
serveis de pagament sigui un consumidor no hauran
d'excedir el 0,2% per operació.
3. L'Autoritat Financera Andorrana pot requerir,
prèvia sol·licitud per escrit, als proveïdors de serveis
de pagament que els facilitin tota la informació
necessària per verificar l’aplicació correcta dels
apartats 1 i 2 d’aquest article. Aquesta informació s’ha
d'enviar en la forma i amb el contingut i la periodicitat
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que determini aquesta autoritat. Si aquesta autoritat
ho sol·licita per escrit, se li ha d’enviar, en el termini
que hagi fixat, qualsevol altra informació que els
permeti verificar el compliment de les disposicions
d'aquest capítol. L'Autoritat Financera Andorrana
podrà exigir que aquesta informació estigui certificada
per un auditor independent.
Article 5. Prohibició de l'elusió
A l'efecte de l'aplicació dels límits esmentats a l'article
4, serà considerada part de la taxa d'intercanvi
qualsevol retribució acordada, inclosa la compensació
neta, que tingui un objecte o efecte equivalent al de
la taxa d'intercanvi, rebuda per un emissor de
l'esquema de targetes de pagament, l'adquirent o
qualsevol altre intermediari a les operacions de
pagament o activitats connexes.

Disposició final. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor l’1 de novembre
d’enguany.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 de maig
del 2021, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 21 de
maig del 2021, sota el títol Projecte de llei de
modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de
prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o
valors i el finançament del terrorisme 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 Projecte de llei i
procedir a la seva tramitació com a tal.
2. Atribuir a la disposició final segona del Projecte de
llei el caràcter de qualificada.
3. D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de quinze dies per a la
presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia
16 de juny del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Projecte de llei de modificació de la
Llei 14/2017, del 22 de juny, de
prevenció i lluita contra el blanqueig
de diners o valors i el finançament del
terrorisme
Exposició de motius
La prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o
valors i contra el finançament del terrorisme són una
prioritat nacional que comporta l’adopció
d’iniciatives legislatives de manera periòdica
considerant l’evolució dels estàndards adoptats pels
organismes internacionals, com el GAFI i el
Moneyval, i els compromisos de transposició de
normativa de la Unió Europea que deriven de l’Acord
monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió
Europea.
En compliment d’aquests compromisos, aquesta Llei i
el desenvolupament reglamentari corresponent
incorporen a l’ordenament jurídic andorrà les
disposicions de la Directiva (UE) 2018/843 del
Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig del
2018, per la qual es modifica la Directiva (UE)
2015/849 relativa a la prevenció de l’ús del sistema
financer per al blanqueig de capitals o el finançament
del terrorisme, i per la qual es modifiquen les
directives 2009/138/CE i 2013/36/UE -5a Directiva
europea-.
Addicionalment, han estat considerades les
recomanacions del GAFI i les observacions del
Moneyval en els procediments d’avaluació periòdica
del sistema andorrà de prevenció del blanqueig i del
finançament del terrorisme. En particular, s’ha
considerat l’actualització de la Recomanació 15 del
GAFI, relativa a les mesures de prevenció del
blanqueig i el finançament del terrorisme en l’àmbit
de les noves tecnologies, que va tenir lloc amb
posterioritat a l’aprovació de la 5a Directiva europea,
ampliant l’àmbit dels subjectes obligats als proveïdors
de serveis vinculats a tot tipus d’actius virtuals sense
limitació als proveïdors de serveis de canvi de
monedes virtuals per monedes fiduciàries i de serveis
de custòdia de moneders electrònics.
Aquesta Llei està estructurada en 24 articles que
modifiquen la Llei 14/2017, del 22 de juny, de
prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o
valors i el finançament del terrorisme, i sis
disposicions finals.
Entre les modificacions que deriven de la 5a Directiva
europea són particularment destacables les següents:
- S’hi incorporen com a subjectes obligats els
proveïdors de serveis d’actius virtuals. La Llei delimita
l’abast dels actius virtuals d’acord amb els criteris del
GAFI, més amplis que els previstos a la dita Directiva.

Aquests serveis inclouen l’intercanvi entre actius
virtuals i monedes fiduciàries; l’intercanvi entre una o
més formes d’actius virtuals; la transferència d’actius
virtuals; la custòdia i/o l’administració d’actius virtuals
o instruments que permeten el control d’actius
virtuals; i els serveis financers relacionats amb una
emissió i/o venda inicial d’un actiu virtual per part
d’un emissor.
- Es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris
efectius que consti en el Registre de Societats, en el
Registre d’Associacions i en el Registre de
Fundacions, i s’elimina la necessitat que les persones
sol·licitants hagin d’acreditar un interès legítim.
Mitjançant la modificació del Reglament regulador
del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i
Instruments Jurídics Anàlegs, es completa la
transposició de la 5a Directiva PBC en aquest àmbit,
ampliant el possible accés a la informació que consti
en aquest Registre, fins ara limitat a autoritats
competents, als subjectes obligats, a altres persones
que acreditin un interès legítim i a les persones que
sol·licitin informació relativa a fideïcomisos o
instruments jurídics anàlegs que siguin titulars de
participacions de control de persones jurídiques.
- Es crea el Registre de Comptes Financers i
Assimilats. Les entitats bancàries, les entitats de
pagament i les entitats de diner electrònic operatives
al Principat d’Andorra declaren en aquest Registre les
dades d’identificació dels titulars o beneficiaris
efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris
identificats amb un número IBAN i de contractes de
lloguer de caixes de seguretat. L’accés a aquesta
informació es limita a la UIFAND i altres autoritats
competents en matèria de prevenció, detecció,
investigació o persecució de delictes.
- Es regula específicament l’accés a la informació
sobre propietats immobiliàries a Andorra. La
UIFAND i altres autoritats competents en matèria de
prevenció, detecció, investigació o persecució de
delictes accedeixen a la informació i la documentació
notarial i cadastral que pugui identificar els
propietaris de béns immobles en territori andorrà.
Les disposicions finals adapten la legislació de
societats anònimes i de responsabilitat limitada, la
legislació de la comptabilitat dels empresaris, la
legislació d’associacions i la legislació de fundacions,
per regular l’obligació dels beneficiaris efectius de
subministrar als registres corresponents tota la
informació necessària per identificar-los. Altrament,
estan encaminades a optimitzar els procediments
administratius, amb l’objectiu de simplificar les
relacions entre el ciutadà i l’administració, reduint la
càrrega administrativa de les parts, i millorant la
qualitat de la informació, amb la finalitat d’agilitzar el
tràfic econòmic entre els diferents agents socials en
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un entorn normatiu caracteritzat per la seguretat
jurídica i el respecte als principis del dret.
Article 1. Modificació de l’article 2 de la Llei
14/2017
Es modifica el títol de l’article, s’incorpora la lletra f a
l’apartat 1, es modifiquen les lletres a i d i s’incorporen
les lletres i, j i k a l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei
14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra
el blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queden redactats en els termes
següents:
“Article 2. Subjectes obligats
Aquesta Llei s’aplica als subjectes obligats següents:
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Article 2. Modificació de l’article 3 de la Llei
14/2017
Es modifiquen la lletra b de l’apartat 3, la lletra i de
l’apartat 6 i l’apartat 14, i s’incorporen els apartats 20
i 21 a l’article 3 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de
prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o
valors i el finançament del terrorisme, que queden
redactats en els termes següents:
“Article 3. Definicions
[...]
3. [...]
b) en el cas dels fideïcomisos, totes les persones
següents:

1. Subjectes obligats financers, que són les persones
físiques o jurídiques que pertanyen a les categories
següents:

i) el fideïcomitent o fideïcomitents;

[...]

iv) els beneficiaris; o quan els beneficiaris del
fideïcomís o l’instrument jurídic anàleg encara
estiguin per designar, la categoria de persones en
benefici de la qual s’ha creat o actua principalment el
fideïcomís o instrument jurídic anàleg;

f) els proveïdors de serveis d’actius virtuals.
2. Les persones físiques o jurídiques següents, en
l’exercici de la seva activitat professional:
a) els auditors, comptables externs i assessors fiscals i
qualsevol altra persona que es comprometi a prestar,
directament o a través de tercers amb els quals aquesta
altra persona estigui relacionada, ajuda material,
assistència o assessorament en qüestions fiscals com a
activitat empresarial o professional principal;
[...]
d) els agents immobiliaris que duguin a terme activitats
relacionades amb la compravenda d’immobles, i també
els agents immobiliaris quan actuïn com a
intermediaris en l’arrendament de béns immobles,
però només en relació amb transaccions o una sèrie
de transaccions relacionades per a les quals el lloguer
mensual sigui igual o superior a 10.000 euros;
[...]
i) les persones que comerciïn amb obres d’art o actuïn
com a intermediaris en el comerç d’obres d’art, també
quan aquesta activitat es dugui a terme en galeries
d’art i cases de subhastes, quan l’import de la
transacció o d’una sèrie de transaccions relacionades
sigui igual o superior a 10.000 euros;
j) les persones que emmagatzemin obres d’art,
comerciïn amb obres d’art o actuïn com a intermediaris
en el comerç d’obres d’art quan aquesta activitat es
dugui a terme en zones franques, quan l’import de la
transacció o d’una sèrie de transaccions sigui igual o
superior a 10.000 euros.”
k) els gestors de les zones franques, i els operadors que
hi estiguin establerts.

ii) el fideïcomissari o fideïcomissaris;
iii) el protector o protectors, si n’hi ha;

v) qualsevol altra persona física que exerceixi en últim
terme el control del fideïcomís a través de la propietat
directa o indirecta o a través d’altres mitjans.
[...]
6. [...]
i) directors, directors adjunts i membres del consell
d’administració, o funció equivalent, d’organitzacions
internacionals.
Les organitzacions internacionals acreditades a
Andorra han d’elaborar i mantenir actualitzada una
llista d’aquestes funcions públiques importants i
mantenir-la a disposició de la UIFAND.
[...]
14. Diner electrònic: segons es defineix a l’apartat 16
de l’article 3 de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels
serveis de pagament i el diner electrònic. Aquesta
definició no inclou:
i) el valor monetari emmagatzemat als instruments de
pagament a què es refereix la lletra k de l’apartat 3 de
l’article 2 de la Llei 8/2018.
ii) el valor monetari emmagatzemat utilitzat per
executar les operacions a què es refereix la lletra l de
l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 8/2018.
[...]
20. Actius virtuals: qualsevol representació digital de
valor que es pot intercanviar o transferir digitalment i
que pot ser utilitzada per efectuar pagaments o com a
inversió.
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21. Proveïdors de serveis d’actius virtuals: qualsevol
persona física o jurídica que desenvolupa una o més
de les activitats o operacions següents per a o per
compte d’una altra persona física o jurídica:
i) intercanvi
fiduciàries;

entre

actius

virtuals

i

monedes

ii) intercanvi entre una o més formes d’actius virtuals;
iii) transferència d’actius virtuals;
iv) custòdia i/o administració d’actius virtuals o
instruments que permeten el control d’actius virtuals;
v) participació en serveis financers relacionats amb
una emissió i/o venda inicial d’un actiu virtual per part
d’un emissor i prestació d’aquests serveis.”
Article 3. Modificació de l’article 4 de la Llei
14/2017
S’incorporen les lletres g i h a l’apartat 2, es modifica
la lletra d i s’incorporen les lletres e i f a l’apartat 3, i
s’incorpora l’apartat 4 a l’article 4 de la Llei 14/2017,
del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queden redactats en els termes
següents:
“Article 4. Valoració del risc per part de les autoritats
[...]
2. [...]
g) informar, si escau, els organismes i les institucions
nacionals i internacionals que corresponguin sobre
l’estructura institucional i els procediments generals
del seu sistema de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, incloent-hi la UIFAND, les autoritats
tributàries i el Ministeri Fiscal, així com els recursos
humans i financers assignats, en la mesura que
aquesta informació estigui disponible;
h) informar, si escau, els organismes i les institucions
nacionals i internacionals que corresponguin sobre els
esforços i recursos nacionals (capital humà i
pressupost) utilitzats en la prevenció i la lluita contra
el blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme.
[...]
3. [...]
d) dades relatives al nombre de sol·licituds
d’informació transfrontereres que la UIFAND i altres
autoritats competents hagin efectuat, rebut, denegat i
contestat, totalment o parcialment, desglossades per
país;
e) recursos humans assignats a la UIFAND i a
l’Autoritat Financera Andorrana per exercir les seves
competències;

f) nombre d’actuacions de supervisió in situ i altres
actuacions de supervisió no presencials, nombre
d’infraccions identificades mitjançant actuacions de
supervisió i sancions i mesures administratives
aplicades per la UIFAND o altres autoritats
competents.
4. La UIFAND informa del resultat de l’avaluació de
riscos els organismes internacionals pertinents. La
UIFAND divulga a la seva pàgina web un resum de
les avaluacions que no inclou informació
confidencial.”
Article 4. Modificació de l’article 7 de la Llei
14/2017
Es modifica l’article 7 de la Llei 14/2017, del 22 de
juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de
diners o valors i el finançament del terrorisme, que
queda redactat en els termes següents:
“Article 7. Prohibició d’anonimat de comptes, llibretes
d’estalvi, caixes de seguretat i de pagaments efectuats amb
targetes de prepagament.
Queden prohibits els comptes, les llibretes d’estalvi i
les caixes de seguretat anònims o amb noms ficticis.
No s’accepten en territori andorrà pagaments
efectuats mitjançant targetes de prepagament
anònimes.”
Article 5. Modificació de l’article 8 de la Llei
14/2017
S’incorpora la lletra h a l’article 8 de la Llei 14/2017,
del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactada en els termes
següents:
“Article 8. Obligació de practicar mesures de diligència
deguda
[...]
h) en el cas de proveïdors de serveis d’actius virtuals,
les operacions ocasionals que generen l’aplicació de
mesures de diligència deguda són les que tenen un
valor igual o superior a 1.000 euros.”
Article 6. Modificació de l’article 9 de la Llei
14/2017
Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat 1 de l’article
9 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i
lluita contra el blanqueig de diners o valors i el
finançament del terrorisme, que queden redactades
en els termes següents:
“Article 9. Abast de les mesures de diligència deguda
1. [...]
a) la identificació del client i la verificació de la seva
identitat sobre la base de documents, dades o
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informacions obtinguts de fonts fiables i
independents, inclosos, quan estiguin disponibles,
mitjans d’identificació electrònica pertinents d’acord
amb l’article 3 de la Llei 35/2014, de 27 de novembre,
de certificació i confiança electrònica.
b) la identificació del beneficiari efectiu i l’adopció de
mesures raonables per verificar-ne la identitat,
utilitzant documents, dades o informacions obtinguts
de fonts fiables i independents, de manera que el
subjecte obligat conegui qui és el beneficiari efectiu.
Així mateix, pel que fa a les persones jurídiques,
fideïcomisos, societats, fundacions i estructures
jurídiques similars, l’adopció de mesures raonables a fi
de comprendre l’estructura de propietat i control del
client.
Quan el beneficiari efectiu identificat sigui la persona
que actuï com a conseller delegat o amb poders
executius equivalents per aplicació de l’incís iii de
l’apartat 3 de l’article 3 d’aquesta Llei, els subjectes
obligats prenen les mesures raonables necessàries per
verificar-ne la identitat i consignen en els registres les
mesures preses i qualsevol dificultat trobada durant el
procés de verificació.”
[...]
Article 7. Modificació de l’article 10 de la Llei
14/2017
Es modifiquen els apartats 1 i 5 de l’article 10 de la
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita
contra el blanqueig de diners o valors i el finançament
del terrorisme, que queden redactats en els termes
següents:
“Article 10. Verificació de la identitat del client i del
beneficiari efectiu
1. Els subjectes obligats verifiquen la identitat del
client i del beneficiari efectiu abans que s’estableixi
una relació de negocis o que es dugui a terme una
operació.
En establir una nova relació de negocis amb una
societat o una altra entitat jurídica, o amb un
fideïcomís o un instrument jurídic d’estructura o
funcions anàlogues, que hagin d’obtenir, conservar i
subministrar informació relativa als beneficiaris
efectius, els subjectes obligats requereixen la prova del
Registre o un extracte d’aquest.
[...]
5. Els subjectes obligats han d’aplicar els procediments
de diligència deguda respecte dels clients existents en
el moment oportú, en funció de l’anàlisi del seu risc,
o quan canviïn les circumstàncies del client, o quan el
subjecte obligat tingui l’obligació legal, en el transcurs
de l’any natural corresponent, de contactar amb el
client per tal de revisar qualsevol informació rellevant
relativa als beneficiaris efectius o en aplicació de les

obligacions que estableix la Llei 19/2016, del 30 de
novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en
matèria fiscal.”
Article 8. Modificació de l’article 11 de la Llei
14/2017
Es modifica el punt 3 de l’apartat 1 de l’article 11 de
la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita
contra el blanqueig de diners o valors i el finançament
del terrorisme, que queda redactat en els termes
següents:
“Article 11. Mesures simplificades de diligència deguda
1. [...]
3) Factors de risc en funció de l’àrea geogràfica registre, establiment o residència en:
a) estats membres de la Unió Europea;
b) països amb sistemes eficaços de lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme;
c) països que, segons fonts fiables i independents,
tinguin un nivell baix de corrupció o altres activitats
delictives;
d) països que, segons fonts fiables i independents, com
per exemple informes d’avaluació mútua o
d’avaluació detallada o informes de seguiment,
disposin de mesures contra el blanqueig de diners o
valors i el finançament del terrorisme compatibles
amb les recomanacions del GAFI i apliquin
efectivament aquestes mesures.”
Article 9. Modificació de l’article 12 de la Llei
14/2017
Es modifiquen la lletra a de l’apartat 1 i l’apartat 2 de
l’article 12, s’incorpora la lletra g al punt 1, i es
modifica la lletra c i s’incorpora la lletra f al punt 2 de
l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 14/2017, del 22 de
juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de
diners o valors i el finançament del terrorisme, que
queden redactats en els termes següents:
“Article 12. Obligació de practicar mesures reforçades de
diligència deguda
1. [...]
a) en els casos als quals es refereixen els articles 12 bis
a 17 d’aquesta Llei; [...]
1) Factors de risc en funció del client:
a) relació
de
negocis
circumstàncies excepcionals;

desenvolupada

en

b) clients residents a les àrees geogràfiques d’alt risc
en aplicació dels factors que estableix el punt 3;
c) persones o estructures jurídiques que constitueixen
vehicles de gestió del patrimoni personal;
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d) societats amb accionistes nominals o accions al
portador;
e) activitats econòmiques que fan un ús intensiu
d’efectiu;
f) estructures
societàries
poc
habituals
o
excessivament complexes, considerant la naturalesa
de les activitats;
g) clients nacionals d’estats no membres de la Unió
Europea que sol·liciten la residència o la nacionalitat
andorrana a canvi de transferències de capital,
adquisició de béns o bons de l’Estat, o inversions en
societats andorranes.
2) Factors de risc en funció del producte, el servei,
l’operació o el canal de distribució:
a) banca privada;
b) productes o operacions que podrien afavorir
l’anonimat;
c) relacions o operacions comercials a distància, sense
certes salvaguardes com mitjans d’identificació
electrònica pertinents d’acord amb la Llei 35/2014,
del 27 de novembre, de certificació i confiança
electrònica;
d) pagaments rebuts de persones no identificades o
tercers no associats;
e) nous productes i noves pràctiques comercials,
inclosos nous mecanismes de lliurament, i utilització
de noves tecnologies o tecnologies en
desenvolupament per a productes nous o ja existents;

Article 10. Addició de l’article 12 bis a la Llei
14/2017
S’incorpora l’article 12 bis a la Llei 14/2017, del 22 de
juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de
diners o valors i el finançament del terrorisme, que
queda redactat en els termes següents:
“Article 12 bis. Països d’alt risc
1. En les relacions de negocis o les operacions que
impliquin països d’alt risc designats d’acord amb el
procediment de l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta
Llei, els subjectes obligats han de fer el següent:
a) obtenir informació addicional sobre el client i el
beneficiari o els beneficiaris efectius;
b) obtenir informació addicional sobre el propòsit i
l’índole prevista de la relació de negocis;
c) obtenir informació sobre l’origen dels fons i l’origen
del patrimoni del client i del beneficiari o els
beneficiaris efectius;
d) obtenir informació sobre els motius de les
operacions previstes o efectuades;
e) obtenir l’autorització de l’alta direcció per establir
o mantenir la relació de negocis;
f) fer un seguiment continu reforçat de les relacions
de negocis, augmentant el nombre i la freqüència dels
controls aplicats i seleccionant patrons transaccionals
que requereixin un examen més detallat.”

f) operacions relacionades amb el petroli, armes,
metalls preciosos, productes del tabac, objectes
culturals i altres elements d’importància arqueològica,
històrica, cultural i religiosa, o amb valor científic
singular, així com el marfil i les espècies protegides.

Article 11. Modificació de l’article 18 de la Llei
14/2017
Es modifica l’apartat 5 de l’article 18 de la Llei
14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra
el blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactat en els termes següents:

[...]

“Article 18. Compliment per tercers

2. Els subjectes obligats examinen, en la mesura que
sigui raonablement possible, el context i la finalitat de
totes les operacions que compleixin almenys una de
les condicions següents:

[...]

a) que siguin operacions complexes;
b) que siguin d’un import inusualment elevat;
c) que es duguin a terme de manera no habitual;
d) que no tinguin una finalitat econòmica o lícita
aparent.
En particular, els subjectes obligats reforcen el grau i
la naturalesa de la supervisió de la relació de negocis
a fi de determinar si aquestes operacions o activitats
semblen sospitoses.”

5. Els subjectes obligats obtenen dels tercers en què
deleguin la informació necessària sobre els requisits de
diligència deguda establerts en l’article 9, apartat 1,
paràgraf primer, lletres a, b i c, d’aquesta Llei.
Així mateix, adopten les mesures adequades per
garantir
que els tercers els transmetin
immediatament, prèvia sol·licitud, les còpies
corresponents de la documentació d’identificació i
verificació d’identitat i altra documentació que pugui
ser rellevant sobre la identitat del client o del
beneficiari efectiu, així com la documentació, la
informació o les dades sobre el propòsit i l’índole de la
relació de negocis, incloent-hi, quan estiguin
disponibles, dades obtingudes per mitjans
d’identificació electrònica pertinents d’acord amb
l’article 3 de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de
certificació i confiança electrònica.”
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Article 12. Modificació de l’article 19 de la Llei
14/2017
Es modifiquen els apartats 1, 3, 4 i 6 de l’article 19 de
la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita
contra el blanqueig de diners o valors i el finançament
del terrorisme, que queden redactats en els termes
següents:
“Article 19. Obligació d’obtenció, conservació i accés a
la informació sobre els beneficiaris efectius
1. Les societats i altres persones jurídiques
constituïdes al Principat d’Andorra tenen l’obligació
d’obtenir i conservar informació adequada, precisa i
actual sobre els seus beneficiaris efectius.
Aquestes entitats tenen l’obligació de subministrar als
subjectes obligats, a més de la informació sobre el seu
propietari legal, informació relativa al beneficiari
efectiu quan els subjectes obligats prenen mesures de
diligència deguda de conformitat amb el capítol segon
d’aquesta Llei.
Els beneficiaris efectius tenen l’obligació de
subministrar a les societats i altres persones jurídiques
constituïdes al Principat d’Andorra tota la informació
necessària per al compliment de les obligacions a què
es refereix el paràgraf primer, d’acord amb la legislació
de societats, associacions i fundacions corresponent.
[...]
3. El Registre de Societats, el Registre d’Associacions
i el Registre de Fundacions exigeixen la informació
relativa als beneficiaris efectius de les entitats inscrites
en els termes que estableix la legislació. Aquesta
informació s’ha de mantenir precisa i actualitzada.
Els subjectes obligats i, si procedeix i en la mesura que
aquesta obligació no interfereixi innecessàriament en
les seves funcions, les autoritats competents han
d’informar els registres sobre qualsevol discrepància
que observin entre la informació relativa al beneficiari
efectiu que figuri al registre corresponent i la
informació relativa al beneficiari efectiu de què
disposin.
En cas que s’informi de discrepàncies, el registre
corresponent ha de prendre les mesures adequades
per resoldre-les en un termini adequat i, si procedeix,
inclou mentrestant una anotació específica.
4. La informació sobre els beneficiaris efectius que
consti en el Registre de Societats, en el Registre
d’Associacions i en el Registre de Fundacions estarà a
disposició de:
a) la UIFAND, les autoritats tributàries, l’Autoritat
Financera Andorrana, el Ministeri de Finances, les
autoritats judicials, el Ministeri Fiscal, la Policia i
qualsevol altra autoritat competent en matèria de
prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o
valors, els delictes subjacents connexos i el
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finançament del terrorisme, el rastreig i la requisa o
embargament i el comís d’actius d’origen delictiu,
sense cap restricció;
b) els subjectes obligats, en el marc de l’aplicació de
les mesures de diligència deguda de conformitat amb
el capítol segon;
c) qualsevol altra persona no inclosa en les lletres
anteriors.
Les persones a què es refereix la lletra c tenen accés,
com a mínim, al nom i als cognoms, el mes i l’any de
naixement, la nacionalitat i el país de residència del
beneficiari efectiu a l’abast de la seva condició de
beneficiari efectiu.
L’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius
que consti en el Registre de Societats, en el Registre
d’Associacions i en el Registre de Fundacions es fa de
conformitat amb la legislació sobre protecció de dades
i pot estar subjecte a un registre en línia i al pagament
d’una taxa. Les taxes aplicades per a l’obtenció
d’informació no han d’excedir els corresponents
costos administratius, inclosos els costos de
manteniment i desenvolupament del registre.
[...]
6. Es pot denegar l’accés a la totalitat o una part de la
informació sobre els beneficiaris efectius a les persones
a què es refereix l’apartat 4, lletres b i c, si aquest accés
pot exposar el beneficiari efectiu a un risc
desproporcionat de frau, segrest, xantatge, extorsió,
assetjament, violència o intimidació, o si el seu
beneficiari efectiu és un menor o té alguna incapacitat
no relacionada amb l’edat. Aquesta exempció no
s’aplica als subjectes obligats financers ni als notaris ni
als saigs.
El procediment per sol·licitar la limitació a l’accés a la
informació es desenvolupa reglamentàriament.
Contra l’acte de denegació de l’exempció les persones
interessades poden interposar el recurs en via
administrativa en els termes establerts en el Codi de
l’Administració.”
Article 13. Modificació de l’article 21 de la Llei
14/2017
Es numera l’actual contingut com a apartat 1 i
s’incorpora l’apartat 2 a l’article 21 de la Llei 14/2017,
del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactat en els termes següents:
“Article 21. Obligació de declaració a organismes
autoreguladors o col·legis professionals
1. [...]
2. L’organisme autoregulador, o el col·legi
professional designat, publica un informe anual amb
informació relativa a:
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a) les mesures adoptades per les autoritats competents
en l’àmbit dels procediments sancionadors en
aplicació dels articles 69 a 78 d’aquesta Llei, relatius
als membres del col·lectiu que representi;
b) el nombre de comunicacions d’infraccions rebudes
a què es refereix l’article 91 d’aquesta Llei, quan
procedeixi;
c) el nombre de declaracions d’operacions sospitoses
rebudes i el nombre de les trameses a la UIFAND,
quan procedeixi;
d) quan procedeix, el nombre i la descripció de les
mesures aplicades per supervisar el compliment de les
obligacions dels subjectes obligats que representi
establertes en:
i) els articles 7 a 17 (diligència deguda);
ii) els articles 20, 21 i 22 (declaració d’operacions
sospitoses);
iii) l’article 37 (conservació de documents);
iv) els articles 40, 41 i 42 (procediments interns i
formació).”
Article 14. Modificació de l’article 25 de la Llei
14/2017
Es modifica l’apartat 1 i s’incorpora l’apartat 5 a
l’article 25 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de
prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors
i el finançament del terrorisme, que queden redactats
en els termes següents:
“Article 25. Protecció dels subjectes obligats
1. La UIFAND i qualsevol altra autoritat
administrativa o judicial adopta totes les mesures
adequades per protegir els subjectes obligats de
qualsevol amenaça, mesura de represàlia o acció hostil
derivada del compliment de les obligacions que
imposa aquesta Llei i, en particular, de tota mesura
laboral adversa o discriminatòria. En particular, es
manté la confidencialitat sobre la identitat del
subjecte obligat i els empleats que han intervingut en
les declaracions de sospita i en tots els procediments
administratius i judicials amb origen en les
declaracions emeses o que hi tenen relació.
[...]
5. Les persones que pateixin amenaces, mesures de
represàlia, accions hostils o mesures laborals adverses
o discriminatòries derivades del compliment de
l’obligació de comunicar per via interna o a la
UIFAND sospites de blanqueig de diners o valors o de
finançament del terrorisme poden presentar una
comunicació a la UIFAND, que l’analitza i, en el cas
d’apreciar indicis o l’existència de delicte, remet un
informe al Ministeri Fiscal.”

Article 15. Modificació de l’article 37 de la Llei
14/2017
Es modifica l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei
14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra
el blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactat en els termes següents:
“Article 37. Període de conservació de documents
1. Els subjectes obligats han de conservar, durant un
període mínim de deu anys, tota la documentació, les
dades i la informació que aquesta Llei requereix
obtenir, els justificants i els registres de les
transaccions i les operacions, la informació dels
comptes i la correspondència comercial, així com els
resultats de totes les anàlisis efectuades, inclosa, si
escau, la informació obtinguda per mitjans
d’identificació electrònica pertinents d’acord amb
l’article 3 de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de
certificació i confiança electrònica.
El període de conservació es computa des de la
finalització de la relació de negocis o des de la data de
l’operació ocasional.
En aquesta documentació s’han d’incloure les
informacions sobre la identitat del client, la
naturalesa i la data de la transacció, l’origen dels fons,
el tipus de divisa i l’import de la transacció i el propòsit
i l’índole de la relació comercial amb el client.”
Article 16. Modificació de l’article 41 de la Llei
14/2017
Es modifica l’apartat 4 de l’article 41 de la Llei
14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra
el blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactat en els termes següents:
“Article 41. Procediments interns en subjectes obligats
que formin part d’un grup
4. Els subjectes obligats financers, en els casos en què
la normativa d’un altre país no permeti l’aplicació de
les polítiques i els procediments exigits en virtut de
l’apartat 1, garanteixen que les sucursals i les filials en
les quals tinguin participació majoritària en aquest
país adoptin mesures addicionals per fer front
eficaçment al risc de blanqueig de diners o valors i de
finançament del terrorisme i n’informin la UIFAND.
Si les mesures addicionals no són suficients, la
UIFAND exerceix actuacions de supervisió
addicionals, i inclús pot requerir que el grup no
estableixi o rescindeixi les seves activitats comercials
i no executi operacions i, quan procedeixi, sol·licitar
al grup que cessi les seves activitats al país de què es
tracti. La UIFAND informa l’Autoritat Financera
Andorrana quan es produeixi qualsevol de les
circumstàncies previstes en aquest paràgraf.
Les mesures addicionals que han d’adoptar els
subjectes obligats financers a les quals es refereix
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aquest apartat, incloses mesures mínimes, es regulen
reglamentàriament.
Aquestes
mesures
reglamentàries, sense perjudici de les mesures que pot
requerir la UIFAND, poden incloure fins i tot les
següents:
a) que la sucursal o filial amb participació majoritària
posi fi a la relació de negocis que, si és el cas, generi el
risc;
b) que la sucursal o filial amb participació majoritària
no dugui a terme la transacció ocasional que, si és el
cas, generi el risc;
c) posar fi a totes o part de les activitats de la seva
sucursal o filial amb participació majoritària a l’altre
país.”
Article 17. Modificació de l’article 68 de la Llei
14/2017
Es modifiquen els apartats 1, 3 i 5 de l’article 68 de la
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita
contra el blanqueig de diners o valors i el finançament
del terrorisme, que queden redactats en els termes
següents:
“Article 68. Cooperació entre unitats d’intel·ligència
financera
1. La UIFAND intercanvia, per pròpia iniciativa o
prèvia sol·licitud, tota la informació que pugui ser
pertinent per al tractament o l’anàlisi d’informació,
per part d’altres UIF o organismes equivalents,
relacionada amb el blanqueig de diners o valors, els
seus delictes subjacents, o el finançament del
terrorisme, i sobre les persones físiques o jurídiques
implicades, amb independència del tipus de delicte
subjacent i inclús si el tipus de delicte subjacent de
què possiblement es tracti no ha estat identificat en el
moment de l’intercanvi.
La sol·licitud ha d’exposar els fets pertinents, els
antecedents i els motius de la sol·licitud, i ha
d’explicar la forma en què s’utilitzarà la informació
sol·licitada.
Quan la UIFAND rebi una declaració d’operació
sospitosa que afecti un altre país, ho ha de transmetre
sense demora a la UIF d’aquell país.
[...]
3. La tramesa d’informació requereix l’autorització
prèvia del cap de la UIFAND, i està supeditada al fet
que la part receptora de la informació acrediti
prèviament a la tramesa que reuneix les condicions
següents:
a) la reciprocitat en l’intercanvi d’informació;
b) el compromís, per part de l’estat receptor, de no
utilitzar la informació per a cap altra finalitat que no
sigui la que persegueix aquesta Llei; i
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c) que els serveis estrangers receptors de la informació
estiguin sotmesos, sota sanció penal, al manteniment
del secret professional.
La UIFAND pot no trametre informació quan hi hagi
raons objectives per assumir que la comunicació
d’aquesta informació podria tenir un impacte negatiu
sobre investigacions o anàlisis en curs. La denegació
de la informació ha d’ésser degudament motivada.
[...]
5. Les diferències entre les definicions de delicte
subjacent en altres països no són obstacle perquè la
UIFAND pugui intercanviar informació amb una
altra UIF o prestar-li assistència, en la mesura més
gran possible i d’acord amb la normativa andorrana, i
no limiten la seva utilització en l’àmbit de la prevenció
i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el
finançament del terrorisme.”
Article 18. Modificació de l’article 69 de la Llei
14/2017
S’incorpora l’apartat 3 a l’article 69 de la Llei 14/2017,
del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactat en els termes següents:
“Article 69. Subjectes infractors o responsables
[...]
3. Les persones físiques o jurídiques que incompleixen
les obligacions establertes a l’apartat 1 de l’article 19
d’aquesta Llei.”
Article 19. Modificació de l’article 71 de la Llei
14/2017
Es modifica l’apartat 1 de l’article 71 de la Llei
14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra
el blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactat en els termes següents:
“Article 71. Infraccions molt greus
[...]
1. L’incompliment de les obligacions de diligència
deguda relatives a la identificació o verificació dels
clients o dels seus beneficiaris efectius.”
Article 20. Modificació de l’article 72 de la Llei
14/2017
S’incorpora un nou apartat 18 i es renumeren els
apartats següents de l’article 72 de la Llei 14/2017, del
22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig
de diners o valors i el finançament del terrorisme, que
queden redactats en els termes següents:
“Article 72. Infraccions greus
[...]
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18. L’incompliment de les obligacions establertes en
l’apartat 1 de l’article 19 d’aquesta Llei.
19. Les conductes especificades a l’article 71
d’aquesta Llei, quan no s’hagin comès de manera
greu, reiterada o sistemàtica.

c) comunicar, quan estableixin una relació de negoci
o duguin a terme una operació ocasional, la seva
condició a les institucions financeres i altres subjectes
obligats no financers, així com la informació
actualitzada respecte:

20. La comissió de més de tres infraccions lleus en el
termini d’un any.”

ii) de la residència del fideïcomissari o figura anàloga;

Article 21. Modificació de l’article 91 de la Llei
14/2017
S’incorpora l’apartat 4 a l’article 91 de la Llei 14/2017,
del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactat en els termes següents:
“Article 91. Denúncia
[...]
4. Les persones que pateixin amenaces, mesures de
represàlia, accions hostils o mesures laborals adverses
o discriminatòries derivades de la formulació de
denúncies a què es refereix aquest article poden
presentar una comunicació a la UIFAND, que
l’analitza i, en el cas d’apreciar indicis o l’existència de
delicte, remet un informe al Ministeri Fiscal.”

i) dels beneficiaris efectius;
iii) de qualsevol actiu custodiat o gestionat per un
subjecte obligat financer o no financer.
2. El funcionament, el subministrament d’informació
i l’accés al Registre de Prestadors de Serveis a
Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs es regula
reglamentàriament.”
Article 23. Incorporació de la disposició addicional
quarta a la Llei 14/2017
S’incorpora una disposició addicional quarta a la Llei
14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra
el blanqueig de diners o valors i el finançament del
terrorisme, que queda redactada en els termes
següents:
“Disposició addicional quarta. Registre de Comptes
Financers i Assimilats

“Disposició addicional tercera. Persones que exerceixen
funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent

1. Les entitats bancàries, les entitats de pagament i les
entitats de diner electrònic operatives al Principat
d’Andorra declaren al Registre de Comptes Financers
i Assimilats les dades d’identificació dels titulars o
beneficiaris efectius de comptes de pagament i
comptes bancaris identificats amb un número IBAN,
així com els contractes de lloguer de caixes de
seguretat i el seu període de lloguer, amb
independència de la seva denominació comercial. Les
declaracions no inclouen els comptes i les caixes de
seguretat de les sucursals a l’estranger.

1. Les persones físiques o jurídiques, quan exerceixin
funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent en
estructures jurídiques similars a fideïcomisos de
caràcter professional o no professional, estan
subjectes a les mesures següents:

Les dades declarades s’inscriuen en el Registre
Central de Comptes Financers i Assimilats, adscrit al
Ministeri de Finances, que és l’encarregat de tractarles de conformitat amb la legislació de protecció de
dades.

a) mantenir actualitzada la informació del fideïcomís
següent:

2. La UIFAND accedeix a la informació inscrita en el
Registre de manera directa, immediata i no filtrada
sense cap restricció. Les autoritats judicials, el
Ministeri Fiscal, l’Autoritat Financera Andorrana,
l’Oficina de Recuperació d’Actius i qualsevol altra
autoritat competent en matèria de prevenció,
detecció, investigació o persecució del blanqueig de
diners o valors, el finançament del terrorisme i altres
delictes poden accedir a la informació inscrita al
Registre en l’exercici de les seves competències.

Article 22. Modificació de la disposició addicional
tercera de la Llei 14/2017
Es numera l’actual contingut com a apartat 1 i
s’incorpora l’apartat 2 a la disposició addicional
tercera de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció
i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el
finançament del terrorisme, que queda redactada en
els termes següents:

i) els beneficiaris efectius;
ii) la residència del fideïcomissari o figura anàloga;
iii) qualsevol actiu custodiat o gestionat per un
subjecte obligat financer o no financer.
b) conservar la documentació, les dades i la
informació en el marc de l’obtenció de la informació
requerida en l’apartat anterior, en els termes que
estableix l’article 37 d’aquesta Llei, i comunicar-la a
les autoritats competents tan aviat com sigui
requerida.

L’accés a les dades del Registre ha d’identificar la
persona, les persones o el número de compte respecte
als quals es requereix informació. No és admissible la
realització de cerques genèriques o per aproximació.
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El sistema d’accés ha de mantenir un registre detallat
de les consultes efectuades, i ha d’enregistrar, com a
mínim:
a) l’identificador d’usuari de l’autoritat o funcionari
que accedeix al Registre i fa la consulta i, si escau, el
de l’autoritat o funcionari que ha ordenat la consulta
i el del destinatari dels resultats d’aquesta consulta;
b) el tipus de dades utilitzades per iniciar la consulta;
c) la data i l’hora de la consulta;
d) el motiu o la justificació de la consulta amb
indicació expressa de la referència del procediment en
el marc del qual s’efectua;
e) l’identificador dels resultats.
L’abast del requisits d’accés establerts en aquesta
disposició es pot desenvolupar reglamentàriament.
3. La declaració de les entitats bancàries, les entitats
de pagament i les entitats de diner electrònic ha de
contenir la informació següent, que ha d’estar
accessible al Registre de Comptes Financers i
Assimilats:
a) respecte del client-titular del compte o arrendatari
de la caixa de seguretat i de qualsevol persona que
pretengui actuar en nom del client:
i) en el cas de les persones físiques: nom i cognoms;
data i lloc de naixement; nacionalitat; adreça; estat o
estats de residència; número de registre tributari o
equivalent; número de passaport o equivalent.
ii) en el cas de les persones jurídiques, fideïcomisos i
altres instruments jurídics anàlegs: nom o raó social,
forma jurídica; adreça de la seu social i, si és diferent,
on radiqui el seu establiment o explotació principal;
número de registre tributari o equivalent.
b) respecte del beneficiari o dels beneficiaris efectius
del compte o de l’arrendament de la caixa de
seguretat: nom i cognoms; data i lloc de naixement;
nacionalitat; adreça; estat o estats de residència;
número de registre tributari o equivalent; número de
passaport o equivalent.
c) respecte del compte bancari o el compte de
pagament: el número IBAN i la data d’obertura i
tancament.
d) respecte de l’arrendament de la caixa de seguretat:
el número de contracte de lloguer o la seva referència
interna; durada del període d’arrendament.
La declaració al Registre s’ha de fer telemàticament
en els termes i amb la periodicitat que s’estableixin
reglamentàriament, i segons el model de declaració
que s’adjuntarà al reglament.”
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Article 24. Incorporació de la disposició addicional
cinquena de la Llei 14/2017
S’incorpora una disposició addicional cinquena a la
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita
contra el blanqueig de diners o valors i el finançament
del terrorisme, que queda redactada en els termes
següents:
“Disposició addicional cinquena. Accés a la informació
sobre propietats immobiliàries a Andorra
La UIFAND, les autoritats judicials, el Ministeri
Fiscal, l’Oficina de Recuperació d’Actius −ORA− i
qualsevol altra autoritat competent en matèria de
prevenció, detecció, investigació o persecució de
delictes poden accedir, en l’exercici de les seves
competències, a la informació i la documentació
notarial i cadastral que pugui identificar qualsevol
persona física o jurídica o qualsevol fideïcomís o
instrument jurídic anàleg que sigui propietari de béns
immobles en territori andorrà.”

Disposició final primera. Modificació de la
Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats
anònimes i de responsabilitat limitada
a) S’incorpora l’apartat 4 a l’article 21 bis de la Llei
20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de
responsabilitat limitada, que queda redactat en els
termes següents:
“Article 21 bis. Llibre registre de beneficiaris efectius
[...]
4. Els beneficiaris efectius tenen l’obligació de
subministrar a les societats constituïdes al Principat
d’Andorra tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions a què es refereix aquest
article.”
b) Es modifica l’apartat 1 de l’article 74 de la Llei
20/2007, de 18 d’octubre, de societats anònimes i de
responsabilitat limitada que queda redactat en els
següents termes:
“Article 74. Dipòsit dels comptes
1. Les certificacions de l'acord que aprova els comptes
anuals i de l'acord relatiu a l'aplicació del resultat,
juntament amb un exemplar dels comptes anuals i de
l'informe d'auditoria, si escau, s'han de presentar en el
lloc, el termini i la forma que es determini
reglamentàriament.

Disposició final segona. Modificació de la Llei
qualificada d’associacions, del 29 de desembre
del 2000
S’incorpora un apartat 4 a l’article 28 bis de la Llei
qualificada d’associacions, del 29 de desembre del
2000, que queda redactat en els termes següents:
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“Article 28 bis. Llibre registre de beneficiaris efectius
[...]
4. Els beneficiaris efectius tenen l’obligació de
subministrar a les associacions constituïdes al
Principat d’Andorra tota la informació necessària per
al compliment de les obligacions a què es refereix
aquest article.”

Disposició final tercera. Modificació de la Llei
11/2008, del 12 de juny, de fundacions
Es modifica l’apartat 5 de l’article 22 de la Llei
11/2008, del 12 de juny, de fundacions, que queda
redactat en els termes següents:
“Article 22. Comptabilitat i llibres
[...]
5. El llibre de beneficiaris efectius inclou les persones
que, segons la definició continguda a l’article 3, punt
3, de la Llei de prevenció i lluita contra del blanqueig
de fons i el finançament del terrorisme, es consideren
com a beneficiaris efectius de la fundació. Conté, com
a mínim, les dades següents:
a) nom i cognoms;
b) data de naixement;
c) nacionalitat i país de residència del beneficiari
efectiu;
d) naturalesa i abast de la participació real.
Els beneficiaris efectius tenen l’obligació de
subministrar a les fundacions constituïdes al Principat
d’Andorra tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions a què es refereix aquest
article.”

Disposició final quarta. Modificació de la Llei
30/2007, del 20 de desembre, de la
comptabilitat dels empresaris
a) Es modifica l’apartat 3 de article 17 de la Llei
30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels
empresaris que queda redactat en els termes següents:
“Article 17. Estructura
[...]
3. Els empresaris que, d'acord amb el que preveu
l'apartat anterior, poden formular els models abreujats
dels comptes anuals, no estan obligats a formular
l'estat de flux d'efectiu ni l’estat de canvis del
patrimoni net.”

b) Es modifica l’apartat 3 de l’article 36 de la Llei
30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels
empresaris que queda redactat en els següents termes:
“Article 36. Aprovació i dipòsit
[...]
3. Les certificacions de l’acord que aprova els comptes
anuals, juntament amb un exemplar dels comptes
anuals consolidats i de l’informe d’auditoria, si escau,
s’han de presentar per al seu dipòsit al Registre de
Societats en el lloc, el termini i la forma que es
determini reglamentàriament. El Govern, per via
reglamentària, ha de modular el tipus d’informació i
la documentació a dipositar en el Registre de
Societats en funció de la magnitud de les mateixes.”
c) Es modifica la disposició addicional de la Llei
30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels
empresaris que queda redactada en els següents
termes:
“Disposició addicional
Tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus
comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes,
del Registre de Societats, en el lloc, el termini i la
forma que es determini reglamentàriament. Els
empresaris que tenen la forma de societat anònima o
de societat de responsabilitat limitada es regeixen per
la seva legislació específica.”

Disposició final cinquena.
El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de 3
mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei, les modificacions reglamentàries necessàries, per
a l’aplicació efectiva de l’apartat b) de la disposició
final primera i de la disposició final quarta.

Disposició final sisena.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació, a excepció dels articles 12 i 23, els quals
entraran en vigor als sis mesos de la seva publicació al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Les
modificacions introduïdes per l’apartat b) de la
disposició final primera i per la disposició final quarta
són aplicables en relació amb els exercicis que
finalitzin a partir del 31 de desembre del 2020.
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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La síndica general, vist l’acord de la Junta de
Presidents de Grup Parlamentari del dia 1 de
desembre del 2020, determinant la comissió
competent per trametre la Proposició de llei
qualificada de protecció de dades personals,
Disposa
D’acord amb el que preveu l’article 45 del Reglament
del Consell General, trametre l’esmentada Proposició
de llei, així com les esmenes a l’articulat que han estat
presentades a la Comissió Legislativa de Justícia,
Interior i Afers Institucionals.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

17

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 26 de maig
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 18 de maig del
2021, relativa al Concurs d’Arts plàstiques “Sergi
Mas” 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. 530).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
Edicte
La síndica general, vist l’acord de la Junta de
Presidents de Grup Parlamentari del dia 4 de maig del
2021, determinant la comissió competent per
trametre la Proposició de llei qualificada de
modificació de la Llei qualificada del règim
electoral i del referèndum,
Disposa
D’acord amb el que preveu l’article 45 del Reglament
del Consell General, trametre l’esmentada Proposició
de llei, així com les esmenes a l’articulat que han estat
presentades a la Comissió Legislativa de Justícia,
Interior i Afers Institucionals.

El sotasignat, Carles Sánchez Rodriguez, 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 el ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació amb el Concurs
d’Arts plàstiques “Sergi Mas”
Vist que el Concurs d’Arts plàstiques per a Joves va
prescindir del nom “Sergi Mas” en el seu títol i que
aquest any ho ha tornat a fer.
Vista la importància cabdal de la figura del Sergi Mas
i de la seva obra en el desenvolupament de les arts del
Principat d’Andorra.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Es demana:

Casa de la Vall, 26 de maig del 2021

Per quin motiu es va prescindir del nom de Sergi Mas
pels premis d’arts plàstiques i per què no s’ha restituït?

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en
el sí del Consell General.
Consell General, 21 de maig del 2021
Carles Sánchez Rodriguez
Conseller general
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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5- ALTRA INFORMACIÓ
5.1 Acords, resolucions i comunicacions
dels òrgans de la Cambra
Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 26 de maig
del 2021, ha examinat la petició presentada pel Cap
de Govern de prorrogar la facultat del Govern
d’establir les restriccions i mesures previstes en els
articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei
general de sanitat, del 20 de març de 1989, segons
acord del 19 de maig del 2021 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 petició
d’autorització i procedir a la seva tramitació com a tal.
2. D’acord amb l’article 136bis, ordenar la seva
publicació i obrir un període per a la presentació de
propostes sobre l’abast i les mesures vigents durant la
pròrroga, termini que finalitza dues hores abans de
l’inici de la sessió en què s’hagi de debatre la petició.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 26 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Exposició de motius
La Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació
de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20
de març de 1989, per preveure mesures obligatòries
per protegir la salut pública va regular, entre altres
aspectes, la delegació en favor del Govern perquè
pogués aprovar, per motius de salut pública, mesures
de restricció d’algunes activitats i comportaments de
les persones amb aquesta finalitat de salut pública i
sempre que sigui de forma estrictament
proporcionada.
Igualment, la Llei també preveu que el Govern, pels
mateixos motius, pugui adoptar mesures preventives i
de protecció, que sempre han de ser proporcionals als
objectius buscats.
En data 24 de març del 2021, el Govern va aprovar
sol·licitar formalment al Consell General la primera
pròrroga del termini de dos mesos esmentat. El
Consell General, en sessió del 8 d’abril del 2021

(Butlletí Oficial del Consell General del 9 d’abril del
2021), va prorrogar la facultat del Govern d’establir
les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de
la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la
salut pública, per un nou període de dos (2) mesos. La
vigència d’aquesta darrera pròrroga s’exhaureix
transcorregut dos (2) mesos des de la publicació
d’aquesta resolució.
Aquestes mesures adoptades pel Govern fins a
l’actualitat van permetre, inicialment, observar una
millora progressiva en el nombre de contagis.
Actualment, les dades epidemiològiques i el nombre
de contagis en els darrers dies indiquen una tendència
a una evolució positiva; tanmateix, es considera
adient el manteniment d’algunes mesures oportunes
de protecció i prevenció de control de la pandèmia.
A això cal afegir-hi que el ritme de vacunació contra
la COVID-19 continua subjecte a l’arribada i la
disposició de vaccins; en aquests moments, encara no
s’ha assolit un percentatge de cobertura de la població
vacunada prou elevat perquè el grau d’immunització
de la població sigui una eina suficient per controlar la
pandèmia.
La facultat, però, de l’establiment de mesures
preventives i de protecció en el marc de
circumstàncies excepcionals com la generada per la
crisi sanitària provocada pel SARS-CoV-2, una
vegada exhaurits els terminis establerts legalment,
requereix l’acord favorable del Consell General.
Vista la sol·licitud de pròrroga d’aquesta facultat
formalitzada davant del Consell General en data 19
de maig del 2021;
Vistos els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de
desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la
Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989;
Per tot el que s’ha exposat, es considera convenient
atorgar la pròrroga, per un període d’un (1) mes més,
dins del límit establert en l’apartat tercer de l’article 4
de la vigent Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i en l’apartat primer
de l’article 59 de la vigent Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, de la facultat del Govern de
mantenir les restriccions amb les mateixes condicions
previstes i regulades en els darrers decrets vigents, o
les que s’acordin derivades de l’evolució de les dades
epidemiològiques.
Vistes les disposicions esmentades i altres d’aplicació
general
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El Consell General acorda
Prorrogar la facultat del Govern d’establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la
Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la
salut pública, per un nou període d’un (1) mes.
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