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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ
2.2 Proposicions de llei
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell
General,
Disposa
Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de protocol i cerimonial.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de protocol i cerimonial
El Govern ha examinat la Proposició de llei de protocol i cerimonial presentada pels Srs.
Carles Enseñat Reig, president del Grup Parlamentari Demòcrata; Ferran Costa Marimon,
president del Grup Parlamentari Liberal, i Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, president
del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, d’acord amb el que disposa l’article 103.2
del Reglament del Consell General, i manifesta el seu criteri sobre la Proposició de llei
esmentada basant-se en les següents:
Consideracions
La iniciativa legislativa proposada, segons consta en l’exposició de motius, té com a finalitat
disposar d’una llei de protocol que reguli l’ordre de precedències.
L’any 2021 es va fer palesa la importància de tenir una llei de protocol i cerimonial amb
l’organització de la Cimera de caps d’Estat i de Govern i en altres esdeveniments com les
visites oficials i d’Estat.
A criteri del Govern, la Proposició de llei de protocol i cerimonial neix amb l’objectiu de donar
resposta a l’interès del país, i esdevé una oportunitat per equiparar-nos amb els altres
països amb un ordre de precedències que tingui en compte els usos i costums d’Andorra,
a més del protocol diplomàtic i internacional.
L’executiu entén que la Proposició que se sotmet al seu criteri compleix amb l’objectiu
inicialment previst, ja que permet establir el marc jurídic adequat per a tots els organismes
amb un ordre de precedències que respecta la tradició institucional d’Andorra, alhora que
proporciona un marc regulador que assegura el bon desenvolupament dels actes oficials.
Tanmateix, el parer del Govern és que s’ha d’actualitzar algun concepte i definició de la
Proposició de llei per evitar disfuncions en la preparació dels actes oficials organitzats per
les institucions públiques.
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D’altra banda, cal posar en relleu que la Proposició de llei de protocol i cerimonial preveu
en el capítol vuitè la creació de la condecoració de la Creu dels Set Braços. A criteri del
Govern, aquesta nova figura ha de permetre retre homenatge a les persones, institucions o
entitats que hagin tingut un recorregut lloable en el si de la societat andorrana. Al llarg de la
nostra història, no hem sabut reconèixer la trajectòria de certs actors indispensables per
entendre la nostra cultura i història. En aquest sentit, la condecoració de la Creu dels Set
Braços ens ha de dotar d’un agraïment merament honorífic per a tots els que han ajudat a
promocionar el nostre país en matèries tan rellevants com la cultura, l’economia, la història
i la divulgació científica, entre altres.
Finalment, el Govern valora positivament que es regulin els tractaments de les autoritats,
per equiparar els diversos càrrecs institucionals que representen els organismes andorrans.
Això ens ha de permetre harmonitzar rangs institucionals de nivell equivalent del conjunt de
poders de l’Estat.
En conclusió, la Proposició de llei que se sotmet a criteri del Govern respon a la necessitat
d’aprovar un ordre de precedències basat en els usos i costums que ens doti d’un marc
comú a totes les institucions per garantir la bona organització i funcionament dels actes
oficials. A més, aquesta Proposició de llei crea una nova condecoració que ha de permetre
agrair i honorar les persones, institucions o entitats que destaquin per la seva trajectòria de
promoció del Principat dins i fora de les nostres fronteres. Per aquest motiu, el criteri de
l’executiu en relació amb la Proposició de llei de protocol i cerimonial, registrada el 7
d’octubre, és favorable.
Andorra la Vella, 27 d’octubre del 2021

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 28 d’octubre del 2021, exercint les atribucions que
li confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat, a demanda de la M.
I. Sra. Mònica Bonell Tuset, presidenta de la Comissió Legislativa d’Economia, prorrogar el
termini per a la presentació de l’informe en relació a la Proposició de llei qualificada de
transparència i accés a la informació pública. El nou termini finalitza el dia 10 de
novembre del 2021, a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 28 d’octubre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

