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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de juny
del 2020, ha examinat el document que li ha
tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data
4 de juny del 2020, sota el títol Projecte de llei de
modificació de la Llei 32/2008, del 18 de
desembre, del Cos de Banders 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 als articles 2 i 3 del Projecte de llei el
caràcter de qualificats.
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 1 de juliol del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Projecte de llei de modificació de la
Llei 32/2008, del 18 de desembre,
del Cos de Banders
Exposició de motius
En data 18 de desembre del 2008 es va aprovar la
Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de
Banders, que va tenir per objecte la regulació
funcionarial i estatutària d’aquest Cos especial.
Després de deu anys de l’entrada en vigor de la
Llei s’ha constatat que les finalitats que se
cercaven aprovant-la s’han assolit a bastament.
Tanmateix, l’experiència pràctica adquirida amb
l’aplicació ha evidenciat la necessitat de
modificar-ne certs aspectes per adaptar-los a la
realitat i resoldre algunes mancances o llacunes
constatades per millorar el funcionament del Cos
de Banders i l’exercici de les funcions que té
encomanades.
En aquest sentit es modifica l’article 2 per
adscriure el Cos de Banders al ministeri que tingui

les competències atribuïdes en matèria de medi
ambient, ja que és aquest ministeri el que tutela les
funcions del Cos de Banders. Els articles 15 i 16 es
modifiquen, d’una part, per precisar i adaptar els
requisits exigibles per aspirar a una plaça de
membre del Cos de Banders ampliant-los als que
s’estableixin per reglament, i d’altra part, per
regular la provisió de places distingint la provisió
de places vacants o de nova creació de bander
alumne i bander, que s’ha d’efectuar mitjançant el
procediment selectiu d’ingrés, i la provisió de
places dels llocs de treball corresponents a cap
d’àrea i cap d’unitat, que requerirà una promoció
interna entre membres del Cos abans d’iniciar un
procediment selectiu d’ingrés. Aquesta regulació
es justifica per adaptar els requisits d’accés i la
provisió de vacants al compliment i millor eficàcia
de les funcions específiques atribuïdes al Cos de
Banders, de forma anàloga a la regulació d’aquesta
matèria en els restants cossos especials.
Es modifica l’article 31 per crear el Comitè Mèdic
com a òrgan encarregat d’efectuar les revisions
mèdiques i psicotècniques i establir les mesures
que s’han d’adoptar en cas que un membre del Cos
de Banders presenti dificultats o impossibilitat de
desenvolupar de manera adequada les funcions
que té assignades, i l’article 32 es modifica per
regular amb més precisió la situació de reforma i
adaptar-la a la dels restants cossos especials.
També es modifiquen l’article 36, per regular amb
millor precisió el port d’arma dels membres del
Cos en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb
les notes de servei i les instruccions que es dictin
en cada cas, i l’article 37, per reforçar la
possibilitat de suspendre el port d’arma quan un
membre del Cos estigui en situació de representar
un perill per a la seva integritat física o d’altri.
D’altra part, per donar coherència a les tasques
atribuïdes al Cos de Banders en matèria
sancionadora, es modifiquen els procediments
sancionadors que preveuen la Llei de caça, la Llei
de pesca i de gestió del medi aquàtic i la Llei de
tinença i protecció d’animals, amb la finalitat de
fomentar l’efectivitat del règim sancionador i
facilitar la tasca dels membres del Cos de Banders
en les tasques de control i compliment de la
normativa que se’ls atribueixin en matèria de caça
i pesca, preservació del medi i hàbitats aquàtics i
tinença d’animals, preveient un procediment més
àgil i flexible per imposar sancions, amb una
reducció de l’import de la sanció en cas de
conformitat.
La disposició final primera modifica la Llei de
pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny
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del 2002, introduint dos seccions al capítol vuitè,
que regula el procediment sancionador.
En la secció primera, que regula les disposicions
generals, es modifica l’article 51 i es deroga
l’article 52 per atribuir la potestat sancionadora
per infraccions greus i molt greus, que comporten
unes sancions més importants, al ministre
competent en matèria de pesca, mentre que la
potestat sancionadora per infraccions lleus i
menys greus s’atribueix al director del Cos de
Banders.
Pel que respecta a la secció segona, s’hi introdueix
l’article 58, que manté la tramitació dels
expedients sancionadors per imposar sancions
per infraccions greus i molt greus d’acord amb les
disposicions del Codi de l’Administració i dels
reglaments que el desenvolupen. L’article 59
introdueix un procediment més àgil i flexible per
imposar sancions per infraccions lleus i menys
greus.
La disposició final segona modifica l’article 46 de
la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça, i
addiciona els articles 47, 48 i 49 a aquesta Llei.
L’article 46 es modifica per tal d’atribuir la
potestat sancionadora per infraccions molt greus,
que comporten unes sancions més importants, al
ministre competent en matèria de caça, mentre
que la potestat sancionadora per infraccions lleus
i greus s’atribueix al director del Cos de Banders.
Pel que respecta al procediment, l’article 47 de la
Llei de caça manté que la tramitació dels
expedients sancionadors per imposar sancions
greus i molt greus previstes als articles 40.2, 40.3,
40.4, 40.5 i 41 es regula pel Codi de
l’Administració i els reglaments que el
desenvolupen, i l’article 48 introdueix el
procediment més àgil i flexible per imposar
sancions per les infraccions lleus previstes a
l’article 39 i per la infracció greu prevista a l’article
40.1.
La disposició final tercera modifica l’apartat 1 de
l’article 32 i els articles 42 i 43 de la Llei 11/2016,
del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals
i addiciona els articles 43 bis i 43 ter a aquesta Llei.
L’apartat 1 de l’article 32 i l’article 42 es
modifiquen per atribuir al Cos de Banders la
potestat sancionadora per la infracció greu
prevista a l’article 38.2, apartat w, que sanciona
l’incompliment dels requisits referits a la tinença
de gossos perillosos, d’atac o defensa.
Pel que respecta al procediment, l’article 43 de la
Llei de tinença i de protecció d’animals manté que
la tramitació dels expedients sancionadors per
imposar sancions per infraccions lleus, greus
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(exclosa la infracció greu prevista a l’article 38.2,
apartat w) i molt greus es regula pel Codi de
l’Administració i els reglaments que el
desenvolupen, i l’article 43 bis introdueix el
procediment més àgil i flexible per imposar
sancions per la infracció greu prevista a l’article
38.2, apartat w.
Així doncs, amb les finalitats ressenyades
anteriorment, es promou aquesta Llei, que
modifica els articles 2, 15, 16, 36 i 37 de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders
i inclou sis disposicions finals que modifiquen la
Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de
juny del 2002; la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de
caça, i la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i
protecció d’animals, estableixen que els articles 2
i 3 que modifiquen el sistema d’accés i provisió de
places del Cos de Banders tenen rang de llei
qualificada, encomanen al Govern la publicació
dels textos consolidats de les lleis modificades i
estableixen la data d’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Modificació de l’article 2 de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de
Banders
Es modifica l’article 2 de la Llei 32/2008, del 18 de
desembre, del Cos de Banders, que queda redactat
de la manera següent:
“Article 2. Naturalesa
1. El Cos de Banders és un cos especial dins l’àmbit
de l’Administració general, amb funcions
específiques i organització pròpia.
2. El Cos de Banders està adscrit funcionalment,
orgànicament
i
pressupostàriament
al
Departament de Banders, adscrit al seu torn al
ministeri que té atribuïdes les competències en
matèria de medi ambient.”
Article 2. Modificació de l’article 15 de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de
Banders
Es modifica l’article 15 de la Llei 32/2008, del 18
de desembre, del Cos de Banders, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 15. Requisits en la provisió de les places
1. Els candidats que vulguin aspirar a una plaça
vacant o de nova creació de membre del Cos de
Banders han de complir en tots els casos, a més
dels requisits generals establerts per la Llei de la
funció pública, els requisits mínims següents:
a) Tenir la nacionalitat andorrana.
b) Estar compresos en la franja d’edat que en cada
cas estableixin les bases de la convocatòria,
d’acord amb els requisits exigits per a la plaça
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vacant o de nova creació, a la data de la publicació
de l’edicte de la convocatòria al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
c) No estar condemnats per delictes dolosos o
imprudents vinculats a l’exercici de la funció
pública, mentre no hagi transcorregut el termini
establert legalment per a la prescripció de la pena
imposada o no s’hagin cancel·lat els antecedents
penals.

superior universitari, emès o reconegut pel
Govern, que es determini en les bases de la
convocatòria, per accedir a l’escala intermèdia o
executiva.

d) No trobar-se inhabilitats o suspesos per a
l’exercici de l’ofici o el càrrec mitjançant una
resolució judicial ferma.

5. Els altres requisits generals o específics
exigibles als candidats que vulguin aspirar a una
plaça vacant o de nova creació de membre del Cos
de
Banders
s’han
de
determinar
reglamentàriament o, en cas contrari, s’han de
correspondre justificadament amb el perfil del lloc
de treball de què es tracti i s’han d’especificar en
les bases de la convocatòria.”

e) No haver estat acomiadats, no trobar-se
inhabilitats per prestar serveis en qualsevol lloc
de treball de l’Administració pública o no estar
suspesos de funcions o per a l’exercici de l’ofici o
el càrrec mitjançant una resolució disciplinària
ferma.

Article 3. Modificació de l’article 16 de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de
Banders
Es modifica l’article 16 de la Llei 32/2008, del 18
de desembre, del Cos de Banders, que queda
redactat de la manera següent:

f) Ser declarats aptes físicament i psíquicament
d’acord amb les proves establertes en el procés
per a la provisió de la plaça vacant o de nova
creació.

“Article 16. Provisió de places

2. Els candidats que vulguin aspirar a una plaça
vacant o de nova creació de membre del Cos de
Banders que s’efectuï mitjançant el procediment
selectiu d’ingrés tampoc no poden estar
processats, inculpats o encausats per delictes
dolosos o imprudents vinculats a l’exercici de la
funció pública, mentre no s’hagi produït
l’absolució o no s’hagi sobresegut la causa penal.
3. Els candidats que vulguin aspirar a una plaça
vacant o de nova creació de membre del Cos de
Banders que s’efectuï per promoció interna també
han de complir els requisits següents:
a) No estar processats per delictes dolosos o
imprudents vinculats a l’exercici de la funció
pública, mentre no s’hagi produït l’absolució o no
s’hagi sobresegut la causa penal.
b) No ser objecte d’un expedient disciplinari
incoat per una falta molt greu o no haver estat
sancionats per una falta disciplinària greu o molt
greu mitjançant una resolució disciplinària ferma,
mentre no s’hagi arxivat l’expedient disciplinari o
no s’hagin cancel·lat les anotacions de les sancions
imposades.
4. Els candidats que vulguin aspirar a una plaça
vacant o de nova creació de membre del Cos de
Banders que s’efectuï mitjançant el procediment
selectiu d’ingrés, o per promoció interna entre
funcionaris o agents de l’Administració general
que no siguin membres del Cos, també han d’estar
en possessió del títol de batxillerat o d’un diploma
equivalent, emès o reconegut pel Govern, per
accedir a l’escala bàsica, i del títol d’ensenyament

La provisió de places vacants o de nova creació de
membres del Cos de Banders es du a terme de la
manera següent:
a) La provisió de les places vacants o de nova
creació que pertanyen a l’escala bàsica, que
comprèn els llocs de treball de bander alumne i
bander, s’efectua mitjançant el procediment
selectiu d’ingrés establert per la Llei de la funció
pública i els reglaments que la desenvolupen.
b) La provisió de places vacants o de nova creació
que pertanyen a l’escala de gestió, que comprèn
els llocs de treball de cap d’àrea i cap d’unitat,
s’efectua mitjançant promoció interna entre
membres
del
Cos,
segons
s’estableixi
reglamentàriament, i, subsidiàriament, en cas que
no concorrin candidats o els candidats no
reuneixin els requisits exigits, mitjançant el
procediment selectiu d’ingrés.”
Article 4. Modificació de l’article 31 de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de
Banders
Es modifica l’article 31 de la Llei 32/2008, del 18
de desembre, del Cos de Banders, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 31. Condicions físiques, psíquiques i
sensorials
1. Els membres del Cos de Banders que per les
seves característiques personals o seu estat
biològic conegut, o per la seva discapacitat física,
psíquica o sensorial reconeguda degudament,
siguin especialment sensibles als riscos derivats
de l’activitat que duen a terme, han de gaudir
d’una protecció específica i no poden ocupar llocs
de treball o desenvolupar funcions en relació amb
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les quals ells mateixos, altres treballadors o
terceres persones puguin quedar exposats a
situacions de perill.
2. Els membres del Cos de Banders han d’estar en
condicions físiques, psíquiques i sensorials
adequades per dur a terme les funcions inherents
al lloc de treball que ocupen i, en cas contrari,
n’han d’informar el director del Cos sempre que
se’n pugui derivar un perill per a la seva integritat
física o d’altri. Si hi ha símptomes o indicis
suficients per creure que els ha sobrevingut algun
problema físic, psíquic o sensorial que pot afectar
negativament l’activitat que han de desenvolupar
o que els pot fer no aptes per a l’activitat, o que
pugui posar en perill la seva integritat física o
d’altri, els membres del Cos s’han de sotmetre als
exàmens de salut específics i oportuns.
3. En els casos establerts a l’apartat anterior, el
director del Cos de Banders també pot decidir que
els membres del Cos se sotmetin a una revisió
psicotècnica o mèdica específica per determinar
l’abast del seu problema i la repercussió que té o
pot tenir en el seu lloc de treball i en les funcions
que tenen encomanades. El director del Cos
comunica per escrit la decisió de forma motivada
al membre del Cos concernit i al ministre
competent en matèria de medi ambient.
4. Es crea el Comitè Mèdic com a òrgan encarregat
d’efectuar els exàmens de salut específics i la
revisió psicotècnica dels membres de Cos de
Banders. El Comitè Mèdic està format per un
metge especialista en medicina del treball i pels
metges especialistes o els professionals tècnics
que designi el ministre competent en matèria de
medi ambient. El funcionament, el cessament dels
membres i les particularitats del Comitè Mèdic es
determinen reglamentàriament.
5. El Comitè Mèdic també té la funció d’examinar
els membres del Cos de Banders en els supòsits
següents:
a) Cada dos anys, amb caràcter general, per
avaluar l'estat de salut dels membres del Cos de
Banders.
b) Sempre que un membre del Cos de Banders
presenti símptomes o indicis de tenir problemes
que poden afectar negativament la seva feina o les
funcions que té encomanades o que el fan no apte
per exercir-les, o bé si representen un perill per a
la seva integritat física o la d’altri.
c) Quan un membre del Cos de Banders presenti
certificats mèdics o es trobi en una situació
susceptible d'haver de modificar les condicions de
treball, com la impossibilitat d'efectuar treballs
nocturns o altres. En aquest supòsit, el membre
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del Cos de Banders concernit ha de sol·licitar per
escrit el canvi de les condicions de treball que
demana, i adjuntar-hi els certificats mèdics que
motiven la seva sol·licitud.
d) En els restants supòsits que preveu aquesta
Llei.
6. D’acord amb el dictamen que emeti el Comitè
Mèdic, que té caràcter vinculant, el ministre
competent en matèria de medi ambient pot
decidir de forma motivada, alternativament o
conjuntament, si escau:
a) El seguiment del tractament o les prescripcions
mèdiques que s’indiquin en el dictamen per al
compliment degut de les funcions que el membre
del Cos de Banders concernit té encomanades,
durant un temps determinat i susceptible de ser
renovat successivament.
b) L’adaptació temporal de les condicions del lloc
de treball del membre del Cos a les mesures de
prevenció i protecció necessàries, en cas que sigui
possible, amb l’adaptació corresponent de
l’estructura salarial a les noves condicions del lloc
de treball, si escau.
c) L’adscripció temporal del membre del Cos a un
altre lloc de treball, dins o fora del Cos o del
Departament de Banders, que pugui desenvolupar
degudament, amb l’adaptació corresponent de
l’estructura salarial al nou lloc de treball, si escau.
d) La suspensió temporal del membre del Cos de
les seves funcions, si el tractament no se segueix
degudament o les prescripcions mèdiques no es
respecten, amb la pèrdua de les retribucions
corresponents, si escau.
7. Si el membre del Cos de Banders refusa de
sotmetre’s als exàmens de salut específics o a la
revisió psicotècnica o mèdica corresponent, el
ministre competent en matèria de medi ambient
pot decidir motivadament la suspensió del
membre del Cos concernit de les seves funcions
per un període no superior a sis mesos, amb la
pèrdua de les retribucions corresponents, si
escau, o bé l’adscripció temporal del membre del
Cos a un altre lloc de treball, amb l’adaptació
corresponent de l’estructura salarial al nou lloc de
treball, si escau.”
Article 5. Modificació de l’article 32 de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de
Banders
Es modifica l’article 32 de la Llei 32/2008, del 18
de desembre, del Cos de Banders, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 32. Situació de reforma
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1. Els membres del Cos de Banders poden ser
declarats en situació de reforma quan:
a) La situació d’invalidesa atorgada per la Caixa
Andorrana de Seguretat Social o la situació
resultant de la revisió psicotècnica o mèdica els
impedeix la realització de les funcions del lloc de
treball que ocupen, però estan capacitats per
exercir les funcions d’un altre lloc de treball,
adscrit preferentment al Cos de Banders o,
subsidiàriament, a la resta de l’Administració
general.
b) Tot i estar capacitats per exercir les funcions
del lloc de treball que ocupen, la situació
d’invalidesa o la situació resultant de la revisió
psicotècnica o mèdica els impedeix la realització
de la jornada o l’horari de treball inherents al lloc
de treball que ocupen, o la realització dels torns de
treball o les guàrdies establerts.
2. La declaració de la situació de reforma i
l’adscripció consegüent del membre del Cos de
Banders a un altre lloc de treball correspon al
ministre competent en matèria de medi ambient i,
si escau, també a la Secretaria d’Estat de Funció
Pública.
3. Als membres del Cos de Banders en situació de
reforma se’ls garanteixen el mateix règim de
jubilació i les retribucions fixes que percebien
amb anterioritat, a excepció del complement
específic a què es refereix la Llei de la funció
pública. No obstant això, si la reforma porta causa
d’una situació vinculada estrictament a les
funcions que els són encomanades, continuen
percebent el complement específic. A aquest
efecte, el ministre competent en matèria de medi
ambient ha de sol·licitar a la Secretaria d’Estat de
Funció Pública que els sigui assignada la
diferència entre el nou salari percebut i les
percepcions que, si escau, els sufragui la Caixa
Andorrana de Seguretat Social.
4. Els membres del Cos de Banders que es trobin
en situació de reforma queden desvinculats
totalment de la funció de bander, amb la suspensió
de les facultats que com a membres del Cos els
corresponen, i han de lliurar al director del Cos
l’arma o les armes de foc i els mitjans de subjecció
i coercitius autoritzats, el carnet professional, la
placa emblema i els equipaments dels quals
disposen.”
Article 6. Modificació de l’article 36 de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de
Banders
Es modifica l’article 36 de la Llei 32/2008, del 18
de desembre, del Cos de Banders, que queda
redactat de la manera següent:

“Article 36. Disposicions generals
1. Els membres del Cos de Banders poden portar
una arma, facilitada pel mateix Cos, quan hagin de
fer serveis previstos a la Llei de caça o les funcions
que preveu l’article 7, apartats f, l, n i p, d’aquesta
Llei, d’acord amb les notes de servei i les
instruccions que es dictin.
2. Tots els funcionaris del Cos de Banders han de
rebre i superar les formacions i els entrenaments
continus necessaris per conèixer la tècnica i la
pràctica degudes de l’ús de les armes.
3. Els funcionaris del Cos de Banders autoritzats a
portar arma han de tenir un permís que detalli les
característiques de totes les armes susceptibles de
ser utilitzades.
4. El permís de port d’arma és vàlid únicament en
actes de servei i queda anul·lat automàticament en
el moment que, per qualsevol causa, es deixi de
pertànyer al Cos o quan els funcionaris ja no
estiguin autoritzats a portar arma.”
Article 7. Modificació de l’article 37 de la Llei
32/2008, del 18 de desembre, del Cos de
Banders
Es modifica l’article 37 de la Llei 32/2008, del 18
de desembre, del Cos de Banders, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 37. Suspensió de l'autorització de portar
arma
1. El director, després de comunicar-ho
immediatament al ministre responsable del Cos
de Banders, pot prohibir o retirar de manera
preventiva i amb caràcter d'urgència el port
d'arma a qualsevol membre del Cos de Banders
que estigui de baixa per raons psíquiques, que
tingui un estat de salut que pugui representar un
perill per a la seva integritat o la integritat d'altres
o que no superi les formacions específiques de
port d’arma.
2. El ministre titular responsable del Cos de
Banders, després de rebre la comunicació del
director del Cos, ha de convocar tan aviat com
sigui possible el Comitè Mèdic previst en l'article
31. El Comitè Mèdic ha d'emetre el dictamen
corresponent i proposar al ministre titular
responsable del Cos de Banders la mesura
definitiva que calgui adoptar.”

Disposició final primera. Modificació de la
Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic
1. S’introdueix una secció primera al capítol vuitè
–“Procediment sancionador”– de la Llei de pesca i
de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002,
abans de l’article 51, que queda redactada de la
manera següent:
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“Secció primera. Disposicions comunes”
2. Es modifica l’article 51 de la Llei de pesca i de
gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002,
que queda redactat de la manera següent:
“Article 51
1. La potestat sancionadora arran de la comissió
d’infraccions greus i molt greus correspon al
ministre competent en matèria de pesca, el qual la
pot delegar en un alt càrrec del ministeri, segons
prevegi l’acord de delegació.
2. La potestat sancionadora arran de la comissió
d’infraccions lleus i menys greus correspon al
director del Cos de Banders.”
3. Es deroga l’article 52 de la Llei de pesca i de
gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002,
que queda sense contingut.
4. S’introdueix una secció segona al capítol vuitè –
“Procediment sancionador”– de la Llei de pesca i
de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002,
després de l’article 57, que queda redactada de la
manera següent:
“Secció
segona.
aplicable”

Procediment

sancionador

5. S’introdueix un nou article 58 a la Llei de pesca
i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del
2002, que queda redactat de la manera següent:
“Article 58
El procediment sancionador per imposar sancions
per infraccions greus i molt greus que estableix
aquesta Llei se subjecta a les disposicions del Codi
de l’Administració i dels reglaments que la
desenvolupen.”
6. S’introdueix un nou article 59 a la Llei de pesca
i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del
2002, que queda redactat de la manera següent:
“Article 59
1. El procediment sancionador per imposar
sancions per infraccions lleus i menys greus
l’inicia el Cos de Banders mitjançant la constatació
per part d’un dels seus membres de qualsevol de
les infraccions previstes als articles 40 i 41
d’aquesta Llei. Aquesta constatació, que té la
consideració de denúncia, s’ha de notificar a la
persona expedientada i ha de contenir la data de
la presumpta infracció, una descripció detallada
dels fets, les disposicions legals presumptament
infringides, l’import de les sancions i les mesures
accessòries que comporten aquestes infraccions, i
una indicació clara del termini per formular
al·legacions.
2. La persona expedientada disposa d’un termini
improrrogable de deu dies hàbils, a partir de
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l’endemà de la notificació a què fa referència
l’apartat anterior, per contestar la denúncia, fer les
al·legacions que consideri oportunes al respecte i
aportar la documentació que consideri escaient.
3. Si la persona expedientada fa al·legacions
durant el termini esmentat a l’apartat anterior,
l’expedient sancionador es completa amb
aquestes al·legacions i els documents que s’hi
acompanyen eventualment, i s’eleva al director
del Cos de Banders perquè dicti la resolució
corresponent. Aquesta resolució s’ha de notificar
a la persona sancionada i s’hi pot interposar
recurs d’acord amb el Codi de l’Administració.
4. En cas que hagi transcorregut el termini de deu
dies hàbils que preveu l’apartat 2 d’aquest article
sense que la persona expedientada hagi fet
al·legacions, l’expedient sancionador es considera
resolt de manera ferma i definitiva, i la resolució
es considera notificada degudament, d’acord amb
les infraccions i les sancions que s’hagin fet
constar a la denúncia, les quals esdevenen
executives.
5. La persona sancionada disposa del termini d’un
mes per fer efectiu l’import de les sancions pels
mitjans
de
pagament
acceptats
per
l’Administració general, a comptar de l’endemà
del dia en què s’hagi de considerar notificada la
resolució, segons els apartats 3 i 4 anteriors.
6. Un cop transcorregut el termini d’un mes que
estableix l’apartat 5 anterior sense que la persona
sancionada hagi fet efectiu l’import de les sancions
i sense que hagi interposat un recurs contra la
resolució dictada, es cobra aquest import per la via
de l’execució forçosa. En aquest cas, s’aplica
automàticament un recàrrec del 20% sobre
l’import de les sancions.”
7. S’introdueix un nou article 60 a la Llei de pesca
i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del
2002, que queda redactat de la manera següent:
“Article 60
1. En cas que la persona sancionada pagui
voluntàriament l’import de les sancions en el
mateix moment en què s’inicia el procediment
sancionador per infraccions lleus i menys greus
previst a l’article 59, o dins del termini dels deu
dies hàbils següents, aquest import es redueix en
un 40%.
2. El pagament voluntari previst a l’apartat 1
comporta:
a) La renúncia a fer al·legacions i que, en cas que
se’n facin, es tinguin per no formulades.
b) La finalització i l’arxivament del procediment
sancionador en el mateix moment en què es fa el
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pagament, sense que calgui dictar una resolució
expressa a aquest fi. A aquest efecte serveix el
document acreditatiu de pagament.
c) La fermesa de les sancions imposades amb
efectes plens a comptar del dia en què es fa el
pagament.”

Disposició final segona. Modificació de la Llei
de caça
1. Es modifica l’article 46 de la Llei 13/2016, del
28 de juliol, de caça, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 46. Competència
1. La potestat sancionadora arran de la comissió
d’infraccions molt greus correspon al ministre
competent en matèria de caça, el qual la pot
delegar en un alt càrrec del ministeri, segons
prevegi l’acord de delegació.
2. La potestat sancionadora arran de la comissió
d’infraccions lleus i greus correspon al director del
Cos de Banders.”
2. S’introdueix un nou article 47 a la Llei 13/2016,
del 28 de juliol, de caça, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 47. Procediment sancionador per
infraccions greus previstes als articles 40.2, 40.3,
40.4 i 40.5 i per infraccions molt greus previstes a
l’article 41
El procediment sancionador per imposar sancions
per les infraccions greus previstes als articles 40.2,
40.3, 40.4 i 40.5 i per les infraccions molt greus
previstes a l’article 41 se subjecta a les
disposicions del Codi de l’Administració i dels
reglaments que el desenvolupen.”
3. S’introdueix un nou article 48 a la Llei 13/2016,
del 28 de juliol, de caça, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 48. Procediment sancionador per
infraccions lleus i greus previstes als articles 39 i
40.1
1. El procediment sancionador a l’empara d’aquest
article l’inicia el Cos de Banders mitjançant la
constatació per part d’un dels seus membres de
qualsevol de les infraccions previstes als articles
39 i 40.1 d’aquesta Llei. Aquesta constatació, que
té la consideració de denúncia, s’ha de notificar a
la persona expedientada i ha de contenir la data de
la presumpta infracció, una descripció detallada
dels fets, les disposicions legals presumptament
infringides, l’import de les sancions que
comporten aquestes infraccions i una indicació
clara del termini per formular al·legacions.

2. La persona expedientada disposa d’un termini
improrrogable de deu dies hàbils, a partir de
l’endemà de la notificació a què fa referència
l’apartat anterior, per contestar la denúncia, fer les
al·legacions que consideri oportunes al respecte i
aportar la documentació que consideri escaient.
3. Si la persona expedientada fa al·legacions
durant el termini esmentat a l’apartat anterior,
l’expedient sancionador es completa amb
aquestes al·legacions i els documents que s’hi
acompanyen eventualment, i s’eleva al director
del Cos de Banders perquè dicti la resolució
corresponent. Aquesta resolució s’ha de notificar
a la persona sancionada i s’hi pot interposar
recurs d’acord amb el Codi d’Administració.
4. En cas que hagi transcorregut el termini de deu
dies hàbils que preveu l’apartat 2 d’aquest article
sense que la persona expedientada hagi fet
al·legacions, l’expedient sancionador es considera
resolt de manera ferma i definitiva, i la resolució
es considera notificada degudament, d’acord amb
les infraccions i les sancions que s’hagin fet
constar a la denúncia, les quals esdevenen
executives.
5. La persona sancionada disposa del termini d’un
mes per fer efectiu l’import de les sancions pels
mitjans
de
pagament
acceptats
per
l’Administració general, a comptar de l’endemà
del dia en què s’hagi de considerar notificada la
resolució, segons els apartats 3 i 4 anteriors.
6. Un cop transcorregut el termini d’un mes que
estableix l’apartat 5 anterior sense que la persona
sancionada hagi fet efectiu l’import de les sancions
i sense que hagi interposat un recurs contra la
resolució dictada, es cobra aquest import per la via
de l’execució forçosa. En aquest cas, s’aplica
automàticament un recàrrec del 20% sobre
l’import de les sancions.”
4. S’introdueix un nou article 49 a la Llei 13/2016,
del 28 de juliol, de caça, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 49. Reducció per conformitat
1. En cas que la persona sancionada pagui
voluntàriament l’import de les sancions per
infraccions lleus i greus previstes als articles 39 i
40.1 en el mateix moment en què s’inicia el
procediment sancionador previst a l’article 48, o
dins del termini dels deu dies hàbils següents,
l’import de la sanció es redueix en un 40%.
2. El pagament voluntari previst a l’apartat 1
comporta:
a) La renúncia a fer al·legacions i que, en cas que
se’n facin, es tinguin per no formulades.
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b) La finalització i l’arxivament del procediment
sancionador en el mateix moment en què es fa el
pagament, sense que calgui dictar una resolució
expressa a aquest fi. A aquest efecte serveix el
document acreditatiu de pagament.

l’òrgan que resol l’expedient en decideix el destí
més adient en funció de les característiques de
l’espècie. En tot cas les despeses ocasionades per
l’aplicació d’aquest article són a càrrec dels
propietaris infractors.”

c) La fermesa de les sancions imposades amb
efectes plens a comptar del dia en què es fa el
pagament.”

3. Es modifica l’article 43 de la Llei 11/2016, del
28 de juny, de tinença i protecció d’animals, que
queda redactat de la manera següent:

Disposició final tercera. Modificació de la Llei
11/2016, del 28 de juny, de tinença i de
protecció d’animals
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 32 de la Llei
11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció
d’animals, que queda redactat de la manera
següent:
“1. És competència del Cos de Banders i del
ministeri responsable d’agricultura vetllar pel
compliment de la normativa vigent, pel que fa als
animals domèstics de companyia i de renda, tal
com es defineix en aquesta Llei.”
2. Es modifica l’article 42 de la Llei 11/2016, del
28 de juny, de tinença i protecció d’animals, que
queda redactat de la manera següent:
“Article 42. Definició de competències
1. Correspon als ministeris responsables de
l’agricultura, la fauna i la seguretat alimentària i
als comuns, segons les competències respectives
d’inspecció i control establertes a l’article 32, la
incoació, la tramitació i la resolució dels
expedients per faltes lleus i greus (exclosa la
infracció greu prevista a l’article 38.2, apartat w),
llevat de la resolució de les sancions per infracció
molt greu, que correspon al Govern. No obstant
això, els comuns o els ministeris competents que
iniciïn un procediment sancionador s’ho han de
comunicar
recíprocament.
La
notificació
corresponent comporta la inhibició de l’òrgan al
qual s’hagi notificat per no incoar dos
procediments sancionadors pels mateixos fets.
2. Correspon al director del Cos de Banders la
resolució d’expedients per la infracció greu
prevista a l’article 38.2, apartat w, així com la
infracció lleu de l’article 38.1.a quan es tracti de
gossos perillosos.
3. Mitjançant els seus agents, l’Administració pot
comissar animals quan hi hagi indicis racionals
d’haver-se comès una infracció tipificada en
aquesta Llei com a greu o molt greu i s’obri un
procediment sancionador. El comís té caràcter
preventiu fins a la resolució definitiva de
l’expedient sancionador, que pot transformar la
mesura preventiva de comís en sanció
complementària o deixar-la sense efecte i retornar
l’animal al propietari. En cas d’acordar-se el comís,

“Article 43. Procediment sancionador per
infraccions lleus i greus (exclosa la infracció greu
prevista a l’article 38.2, apartat w) i per infraccions
molt greus
El procediment sancionador per imposar sancions
per infraccions lleus, per infraccions greus
(exclosa la infracció greu prevista a l’article 38.2,
apartat w) i per infraccions molt greus se subjecta
a les disposicions del Codi de l’Administració i dels
reglaments que el desenvolupen.”
4. S’introdueix un nou article 43 bis a la Llei
11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció
d’animals, que queda redactat de la manera
següent:
“Article 43 bis. Procediment sancionador per la
infracció greu prevista a l’article 38.2, apartat w
1. El procediment sancionador a l’empara d’aquest
article l’inicia el Cos de Banders mitjançant la
constatació per part d’un dels seus membres de la
infracció prevista a l’article 38.2, apartat w,
d’aquesta Llei. Aquesta constatació, que té la
consideració de denúncia, s’ha de notificar a la
persona expedientada i ha de contenir la data de
la presumpta infracció, una descripció detallada
dels fets, les disposicions legals presumptament
infringides, l’import de la sanció que comporta la
infracció i una indicació clara del termini per
formular al·legacions.
2. La persona expedientada disposa d’un termini
improrrogable de deu dies hàbils, a partir de
l’endemà de la notificació a què fa referència
l’apartat anterior, per contestar la denúncia, fer les
al·legacions que consideri oportunes al respecte i
aportar la documentació que consideri escaient.
3. Si la persona expedientada fa al·legacions
durant el termini esmentat a l’apartat anterior,
l’expedient sancionador es completa amb
aquestes al·legacions i els documents que s’hi
acompanyen eventualment, i s’eleva al director
del Cos de Banders perquè dicti la resolució
corresponent. Aquesta resolució s’ha de notificar
a la persona sancionada i s’hi pot interposar
recurs d’acord amb el Codi de l’Administració.
4. En cas que hagi transcorregut el termini de deu
dies hàbils que preveu l’apartat 2 d’aquest article
sense que la persona expedientada hagi fet
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al·legacions, l’expedient sancionador es considera
resolt de manera ferma i definitiva, i la resolució
es considera notificada degudament, d’acord amb
les infraccions i la sanció que s’hagin fet constar a
la denúncia, les quals esdevenen executives.
5. La persona sancionada disposa del termini d’un
mes per fer efectiu l’import de la sanció pels
mitjans
de
pagament
acceptats
per
l’Administració general, a comptar de l’endemà
del dia en què s’hagi de considerar notificada la
resolució, segons els apartats 3 i 4 anteriors.
6. Un cop transcorregut el termini d’un mes que
estableix l’apartat 5 anterior sense que la persona
sancionada hagi fet efectiu l’import de la sanció i
sense que hagi interposat un recurs contra la
resolució dictada, es cobra aquest import per la via
de l’execució forçosa. En aquest cas, s’aplica
automàticament un recàrrec del 20% sobre
l’import de les sancions.”
5. S’introdueix un nou article 43 ter a la Llei
11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció
d’animals, que queda redactat de la manera
següent:
“Article 43 ter. Reducció per conformitat
1. En cas que la persona sancionada pagui
voluntàriament l’import de la sanció per la
infracció greu prevista a l’article 38.2, apartat w,
en el mateix moment en què s’inicia el
procediment sancionador previst a l’article 43 bis,
o dins del termini dels deu dies hàbils següents,
l’import de la sanció es redueix en un 40%.

desembre, del Cos de Banders; de la Llei de pesca
i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del
2002; de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça,
i de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de
protecció d’animals, amb totes les modificacions i
addicions aportades per aquesta Llei.

Disposició final sisena
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser
publicada al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.

4- IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ
POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de juny
del 2020, 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
8 de juny del 2020, relativa 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. 372).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de juny del 2020

2. El pagament voluntari previst a l’apartat 1
comporta:

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

a) La renúncia a fer al·legacions i que, en cas que
se’n facin, es tinguin per no formulades.

Molt Il·lustre Senyora,

b) La finalització i l’arxivament del procediment
sancionador en el mateix moment en què es fa el
pagament, sense que calgui dictar una resolució
expressa a aquest fi. A aquest efecte serveix el
document acreditatiu del pagament.
c) La fermesa de la sanció imposada amb efectes
plens a comptar del dia en què es fa el pagament.”

Disposició final quarta
Els articles 2 i 3 d’aquesta Llei, que modifiquen el
sistema d’accés i provisió de places al Cos de
Banders, tenen rang de llei qualificada. La resta de
preceptes tenen rang de llei ordinària.
Disposició final cinquena
S’encomana al Govern que, en el termini màxim de
sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
el text refós de la Llei 32/2008, del 18 de

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 les
preguntes següents 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 que les mesures extraordinàries preses a arrel
de l’emergència sanitària propiciada per la Covid19 impliquen un augment de les situacions de risc
pel que fa a la recepció dels ingressos de les
famílies.
Vist que les lleis aprovades a tal efecte i les
modificacions i noves disposicions reglamentàries

