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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, 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 suplent del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al
Projecte de llei de recuperació i de resolució
d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. El nou
termini finalitza el dia 27 de maig del 2020, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat el document que li ha tramès el M.
I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 4 de maig del
2020, sota el títol Modificació de l’annex de l’Acord
monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió
Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
i, exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General, ha acordat d’acord
amb l’article 64.2 de la Constitució i 90 del Reglament
del Consell General, ordenar la seva publicació al
Butlletí del Consell General, als efectes previstos en
l’article 25.2 de la Llei qualificada reguladora de
l’activitat de l’Estat en matèria de tractats.
Els escrits d’oposició que eventualment puguin
presentar-se, dins el termini de quinze dies d’aquesta
publicació, tindran la consideració d’esmenes a la
totalitat de devolució.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3

Modificació de l’annex de l’Acord
monetari entre el Principat d’Andorra
i la Unió Europea, signat a Brussel·les
el 30 de juny del 2011
Vist l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i
la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del
2011, i en particular l’apartat 4 de l’article 8;
Vist que l’article 8 de l’Acord monetari estableix que
la Comissió Europea modifica l’annex un cop l’any, o
més sovint si ho jutja necessari, a fi de tenir en compte
els nous actes jurídics i normes de la UE pertinents i
les modificacions aportades als textos existents en els
àmbits dels bitllets i les monedes d’euros; la legislació
en matèria bancària i financera, la prevenció del
blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la
falsificació de mitjans de pagament en efectiu i
diferents de l’efectiu, les normes relatives a les
medalles i fitxes, i les obligacions de notificació de
dades estadístiques;
Tenint en compte igualment que determinats actes
jurídics i normes de la Unió Europea han deixat de ser
aplicables i han de ser eliminats de l’annex;
Atès que el Comitè Mixt, establert a l’article 11 de
l’Acord monetari, decideix llavors els terminis
apropiats i raonables per a l’aplicació per part del
Principat d’Andorra dels nous actes jurídics i normes
afegits a l’annex;
Atès que el Comitè Mixt es va reunir el 19 de
novembre del 2019 per decidir el calendari
d’implementació dels nous actes i normes proposats
per la Comissió Europea;
Atès que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la
Llei reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de
tractats del 19 de desembre de 1996, el Govern, en la
sessió del 18 de març del 2020, va acordar aprovar la
modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea;
Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article
25, el Govern ho ha comunicat als coprínceps i al
Consell General;
Es publica la modificació de l’annex de l’Acord
monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió
Europea segons es reprodueix a continuació:

4

Butlletí del Consell General – núm. 27/2020 – Casa de la Vall, 5 de maig del 2020

“Annex (segons la modificació adoptada al 2019)
Actes jurídics que cal aplicar

Termini per a l’aplicació

PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITAL
1

Decisió 2000/642/JAI del Consell, de 17 d’octubre de 2000, relativa a les
disposicions de cooperació entre les unitats d’intel·ligència financera del
estats membres en relació amb l’intercanvi d’informació, DO L 271 de
24.10.2000, p.4

2

Decisió marc 2001/500/JAI del Consell, de 26 de juny de 2001, sobre
blanqueig de capitals, identificació, seguiment, embargament, confiscació
i comís dels instruments i dels productes del delicte, DO L 182 de 5.7.2001,
p.1

3

Decisió marc 2005/212/JAI del Consell, del 24 de febrer del 2005,
relativa al comís dels productes, instruments i béns relacionats amb el
delicte, DO L 68 del 15.3.2005, p. 49.

4

Decisió 2007/845/JAI del Consell, del 6 de desembre del 2007, sobre la
cooperació entre els organismes de recuperació d’actius dels estats
membres en l’àmbit del seguiment i de la identificació de productes del
delicte o d’altres béns relacionats amb el delicte, DO L 332 del 18.12.2007,
p. 103.

5

Directiva 2014/42/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 3 d’abril
del 2014, sobre l’embargament i el comís dels instruments i del producte
del delicte a la Unió Europea, DO L 127 del 29.4.2014, p. 39.

1 de novembre del 2016 (2)

6

Reglament (UE) núm. 2015/847 del Parlament Europeu i del Consell,
del 20 de maig del 2015, relatiu a la informació que acompanya les
transferències de fons i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm.
1781/2006, DO L 141 del 5.6.2015, p. 1.

1 d’octubre del 2017 (3)

7

Directiva 2015/849/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de
maig del 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer
per al blanqueig de capital o el finançament del terrorisme, i per la qual es
modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del
Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i
del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió, DO L 141 del
5.6.2015, p. 73.

1 d’octubre del 2017

31 de març del 2015 (1)

Modificada pel text següent:
8

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/UE
relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig
de capital o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifiquen les
directives 2009/138/CE i 2013/36/UE, DO L 156 de 19.6.2018, p. 43.

31 de desembre del 2020 (6)
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Completada pel text següent:
9

Reglament delegat (UE) 2016/1675 de la Comissió, del 14 de juliol del
2016, pel qual es completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament
Europeu i del Consell identificant els tercers països d’alt risc amb
deficiències estratègiques, DO L 254 del 20.9.2016, p. 1

1 de desembre del 2017 (5)

Modificada pels textos següents:
10

Reglament delegat (UE) 2018/105 de la Comissió, del 27 d’octubre del
2017, pel qual es modifica el Reglament delegat (UE) 2016/1675 amb la
finalitat d’incorporar Etiòpia a la llista de tercers països d’alt risc del quadre
del punt 1 de l’annex, DO L 19 del 24.1.2018, p. 1.

31 de març del 2019 (6)

11

Reglament delegat (UE) 2018/212 de la Comissió, del 13 de desembre del
2017, pel qual es modifica el Reglament delegat (UE) 2016/1675 pel qual
es completa la Directiva (UE) 2015/849/UE del Parlament Europeu i del
Consell per a l’addició de Sri Lanka, Trinitat i Tobago i Tunísia en el
quadre que figura al punt I de l’annex, DO L 41 del 14.2.2018, p. 4.

31 de març del 2019 (6)

12

Reglament delegat (UE) 2018/1108 de la Comissió, de 7 de maig del 2018,
que complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del
Consell amb normes tècniques reguladores sobre els criteris per a la
designació de punts de contacte centrals per als emissors de diner
electrònic i proveïdors de serveis de pagament i amb normes sobre les seves
funcions (DO L 203 de 10.8.2018, p.)

31 de desembre del 2020 (7)

13

Reglament delegat (UE) 2018/1467 de la Comissió, de 27 de juliol del
2018, que modifica el Reglament delegat (UE) 2016/1675 que
complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del
Consell, en relació amb l’adició de Pakistan a la taula del punt I de l’annex
(DO L 246 de 2.10.2018, p.1)

31 de desembre del 2019 (7)

14

Reglament delegat (UE) 2019/758 de la Comissió, de 31 de gener del 2019,
pel qual es completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i
del Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació sobre les mesures
mínimes i el tipus de mesures addicionals que han d’adoptar les entitats de
crèdit i financeres per atenuar el risc de blanqueig de capitals i de
finançament del terrorisme en determinats països tercers (DO L 125 de
14.5.2019, p.4)

31 de desembre del 2020 (7)

15

Reglament (UE) 2018/1672 del Parlament Europeu i del Consell del 23
d’octubre del 2018, relatiu als controls de l’entrada i sortida d’efectiu de la
Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1889/2005 (DO L 284
de 12.11.2018, p.22)

31 de desembre del 2021 (7)

16

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, del 23
d’octubre del 2018, relativa a la lluita contra el blanqueig de capital
mitjançant el dret penal (DO L 284 de 12.11.2018, p. 22).

31 de desembre del 2021 (7)
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PREVENCIÓ DEL FRAU I LA FALSIFICACIÓ
17

Reglament (CE) núm. 1338/2001 del Consell, del 28 de juny del 2001,
pel qual es defineixen les mesures necessàries per a la protecció de l’euro
contra la falsificació, DO L 181 del 4.7.2001, p. 6.

30 de setembre del 2013

Modificat pel text següent:
18

Reglament (CE) núm. 44/2009 del Consell, del 18 de desembre del 2008,
que modifica el Reglament (CE) núm. 1338/2001 pel qual es defineixen
les mesures necessàries per a la protecció de l’euro contra la falsificació,
DO L 17 del 22.1.2009, p. 1.

19

Decisió 2001/887/JAI del Consell, del 6 de desembre del 2001, relativa
a la protecció de l’euro contra la falsificació, DO L 329 del 14.12.2001, p.
1.

30 de setembre del 2013

20

Decisió 2003/861/CE del Consell, del 8 de desembre del 2003, relativa a
l’anàlisi i a la cooperació en relació amb les monedes d’euro falsificades,
DO L 325 del 12.12.2003, p. 44.

30 de setembre del 2013

21

Reglament (CE) núm. 2182/2004 del Consell, del 6 de desembre del
2004, sobre medalles i fitxes similars a monedes d’euro, DO L 373 del
21.12.2004, p. 1.

30 de setembre del 2013

Modificat pel text següent:
22

Reglament (CE) núm. 46/2009 del Consell, del 18 de desembre del 2008,
que modifica el Reglament (CE) núm. 2182/2004 sobre medalles i fitxes
similars a monedes d’euro, DO L 17 del 22.1.2009, p. 5.

23

Directiva 2014/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, relativa a la protecció penal de l’euro i altres monedes
enfront de la falsificació, i per la qual se substitueix la Decisió marc
2000/383/JAI del Consell, DO L 151 del 21.5.2014, p. 1.

30 de juny del 2016 (2)

24

Directiva (UE) 2019/713 del Parlament Europeu i del Consell, del 17
d’abril del 2019, sobre la lluita contra el frau i la falsificació dels mitjans de
pagament diferents de l’efectiu i per la qual es substitueix la Decisió marc
2001/413/JAI del Consell (DO L 123 de 10.05.2019, p. 18)

31 de desembre del 2021 (7)

NORMES SOBRE BITLLETS I MONEDES D’EURO
25

Reglament (CE) núm. 2532/98 del Consell, del 23 de novembre de
1998, sobre les competències del Banc Central Europeu per imposar
sancions, DO L 318 del 27.11. 1998, p. 4.

30 de setembre del 2014 (1)

26

Conclusions del Consell del 10 de maig de 1999 sobre el sistema de
control de la qualitat de les monedes en euros.

31 de març del 2013
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27

Comunicació de la Comissió 2001/C 318/03 del 22 d’octubre del 2001,
relativa a la protecció dels drets d’autor sobre el disseny de la cara comuna
de les monedes en euros [C(2001) 600 final], DO C 318 del 13.11.2001,
p. 3.

31 de març del 2013

28

Orientació BCE/2003/5 del Banc Central Europeu, del 20 de març del
2003, sobre l’aplicació de mesures contra la reproducció irregular de
bitllets en euros i sobre l’intercanvi i la retirada de bitllets en euros, DO L
78 del 25.3.2003, p. 20.

31 de març del 2013

Modificada pel text següent:
29

Orientació BCE/2013/11 del Banc Central Europeu, del 19 d’abril del
2013, per la qual es modifica l’Orientació BCE/2003/5 sobre l’aplicació de
mesures contra la reproducció irregular de bitllets en euros i sobre
l’intercanvi i la retirada de bitllets en euros, DO L 118 del 30.4.2013, p.
43.

30 de setembre del 2014 (1)

30

Decisió BCE/2010/14 del Banc Central Europeu, del 16 de setembre del
2010, sobre la comprovació de l’autenticitat i de l’aptitud dels bitllets
d’euro i sobre la seva recirculació, DO L 267 del 9.10.2010, p. 1.

30 de setembre del 2013

Modificada pel text següent:
31

Decisió BCE/2012/19 del Banc Central Europeu, del 7 de setembre del
2012, per la qual es modifica la Decisió BCE/2010/14 sobre la comprovació
de l’autenticitat i de l’aptitud dels bitllets d’euro i sobre la seva recirculació,
DO L 253 del 20.9.2012, p. 19.

30 de setembre del 2014 (1)

32

Reglament (UE) núm. 1210/2010 del Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de desembre del 2010, relatiu a l’autentificació de les monedes
d’euro i al tractament de les monedes d’euro no aptes per a la circulació,
DO L 339 del 22.12.2010, p. 1.

31 de març del 2013

33

Reglament (UE) núm. 1214/2011 del Parlament Europeu i del Consell,
del 16 de novembre del 2011, relatiu al transport professional
transfronterer per carretera de fons en euros entre els estats membres de
la zona euro, DO L 316 del 29.11.2011, p. 1.

31 de març del 2015 (1)

34

Reglament (UE) núm. 651/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
del 4 de juliol del 2012, relatiu a l’emissió de monedes en euros, DO L 201
del 27.7.2012, p. 135.

30 de setembre del 2014 (1)

35

Decisió BCE/2013/10 del Banc Central Europeu, del 19 d’abril del 2013,
sobre les denominacions, les especificacions, la reproducció, l’intercanvi i
la retirada de bitllets bancaris en euros, DO L 118 del 30.4.2013,
p. 37.

30 de setembre del 2014 (1)

Modificada pel text següent:
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36

Decisió (UE) 2019/669 del Banc Central Europeu, del 4 d’abril del 2019,
per la que es modifica la Decisió BCE/2013/10 sobre les denominacions,
especificacions, reproducció, bescanvi i retirada dels bitllets de banc
denominats en euros (DO L 113 de 29.4.2019, p.6)

31 de desembre del 2020 (7)

37

Reglament (UE) núm. 729/2014 del Consell, del 24 de juny del 2014,
relatiu als valors nominals i les especificacions tècniques de les monedes
en euros destinades a la circulació (text refós), DO L 194 del 2.7.2014, p.
1.

30 de setembre del 2014 (2)

LEGISLACIÓ EN MATÈRIA FINANCERA I BANCÀRIA
39

Directiva 86/635/CEE del Consell, del 8 de desembre de 1986, relativa
als comptes anyals i als comptes consolidats dels bancs i altres entitats
financeres, DO L 372 del 31.12.1986, p. 1.

31 de març del 2016

Modificada pels textos següents:
40

Directiva 2001/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de
setembre del 2001, per la qual es modifiquen les directives 78/660/CEE,
83/349/CEE i 86/635/CEE pel que fa a les normes de valoració aplicables
als comptes anyals i als comptes consolidats de determinades formes de
societats, així com dels bancs i altres entitats financeres, DO L 283 del
27.10.2001, p. 28.

41

Directiva 2003/51/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juny
del 2003, per la qual es modifiquen les directives 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE i 91/674/CEE del Consell sobre els comptes
anyals i els comptes consolidats de determinades formes de societats, bancs
o altres entitats financeres i empreses d’assegurances, DO L 178 del
17.7.2003, p. 16.

42

Directiva 2006/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de juny
del 2006, per la qual es modifiquen les directives del Consell 78/660/CEE
relativa als comptes anyals de determinades formes de societats,
83/349/CEE relativa als comptes consolidats, 86/635/CEE relativa als
comptes anyals i als comptes consolidats dels bancs i altres entitats
financeres, i 91/674/CEE relativa als comptes anyals i als comptes
consolidats de les empreses d’assegurances, DO L 224 del 16.8.2006, p. 1.

43

Directiva 89/117/CEE del Consell, del 13 de febrer de 1989, relativa a
les obligacions en matèria de publicitat dels documents comptables de les
sucursals, establertes en un estat membre, d’entitats de crèdit i d’entitats
financeres amb la seu social fora d’aquest estat membre, DO L 44 del
16.2.1989, p. 40.

31 de març del 2018

44

Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 3 març de
1997, relativa als sistemes d’indemnització dels inversors, DO L 84 del
26.3.1997, p. 22.

31 de març del 2018
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45

Directiva 98/26/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de maig
de 1998, sobre la fermesa de la liquidació en els sistemes de pagament i de
liquidació de valors, DO L 166 de l’11.6.1998, p. 45.

31 de març del 2018

Modificada pels textos següents:
46

Directiva 2009/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 6 de maig
del 2009, per la qual es modifiquen la Directiva 98/26/CE sobre la fermesa
de la liquidació en els sistemes de pagament i de liquidació de valors i la
Directiva 2002/47/CE sobre acords de garantia financera, pel que fa als
sistemes connectats i als drets de crèdit, DO L 146 del 10.6.2009, p. 37.

47

Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 de
novembre del 2010, per la qual es modifiquen les directives 98/26/CE,
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE en
relació a les competències de l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat
Bancària Europea), l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea
d’Assegurances i de Pensions de Jubilació) i l’Autoritat Europea de
Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats), DO L 331 de
15.12.2010, p. 120.

48

Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, del
4 de juliol del 2012, relatiu als derivats extra borsaris, les entitats de
contrapartida central i els registres d’operacions, DO L 201 del 27.7.2012,
p. 1.

30 de setembre del 2019

49

Reglament (UE) núm. 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del
23 de juliol del 2014, sobre la millora de la liquidació de valors en la Unió
Europea i els dipositaris centrals de valors i pel qual es modifiquen les
directives 98/26/CE i 2014/65/UE i el Reglament (UE) núm. 236/2012,
DO L 257 del 28.8.2014, p. 1.

31 de març del 2018,
excepte l’apartat 1 de
l’article 3: 1 de febrer del
2023 i a partir de l’1 de
febrer del 2025 (3)

50

Directiva 2001/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 4 d’abril
del 2001, relativa al sanejament i a la liquidació de les entitats de crèdit,
DO L 125 del 5.5.2001, p. 15.

31 de març del 2018

Modificada pel text següent:
51

Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig
del 2014, per la qual s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la qual
es modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell i les directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
DO L 173 del 12.6.2014, p. 190.
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Directiva 2002/47/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 6 juny del
2002, sobre acords de garantia financera, DO L 168 del 27.6.2002, p. 43.

31 de març del 2018

Modificada pels textos següents:
53

Directiva 2009/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 6 de maig
del 2009, per la qual es modifiquen la Directiva 98/26/CE sobre la fermesa
de la liquidació en els sistemes de pagament i de liquidació de valors i la
Directiva 2002/47/CE sobre acords de garantia financera, pel que fa als
sistemes connectats i als drets de crèdit, DO L 146 del 10.6.2009, p. 37.

54

Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig
del 2014, per la qual s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la qual
es modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/ CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
DO L 173 del 12.6.2014, p. 190.

31 de març del 2018

55

Directiva 2002/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
desembre del 2002, relativa a la supervisió addicional de les entitats de
crèdit, les empreses d’assegurances i les empreses d’inversió d’un
conglomerat financer, i per la qual es modifiquen les directives
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE i 93/22/CEE
del Consell i les directives 98/78/CE i 2000/12/CE del Parlament Europeu
i del Consell, DO L 35 de l’11.2.2003, p. 1., i si escau, les mesures de nivell
2 corresponents.

31 de març del 2018

Modificada pels textos següents:
56

Directiva 2005/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 9 de març
del 2005, per la qual es modifiquen les directives 73/239/CEE,
85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE i 93/6/CEE del Consell i les
directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE i
2002/87/CE, a fi d’establir una nova estructura organitzativa dels comitès
de serveis financers, DO L 79 del 24.3.2005, p. 9.

57

Directiva 2008/25/CE del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de març
del 2008, per la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE relativa a la
supervisió addicional de les entitats de crèdit, les empreses d’assegurances
i les empreses d’inversió d’un conglomerat financer, pel que fa a les
competències d’execució atribuïdes a la Comissió, DO L 81 del 20.3.2008,
p. 40.

58

Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 de
novembre del 2010, per la qual es modifiquen les directives 98/26/CE,
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE en
relació a les competències de l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat
Bancària Europea), l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea

11

Butlletí del Consell General – núm. 27/2020 – Casa de la Vall, 5 de maig del 2020

d’Assegurances i de Pensions de Jubilació) i l’Autoritat Europea de
Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats), DO L 331 de
15.12.2010, p. 120.
59

Directiva 2011/89/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
novembre del 2011, per la qual es modifiquen les directives 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE i 2009/138/CE pel que fa a la supervisió
addicional de les entitats financeres que formin part d’un conglomerat
financer, DO L 326 del 8.12.2011, p. 113.

60

Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de juny
del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la
supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per
la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les directives
2006/48/CE i 2006/49/CE, DO L 176 del 27.6.2013, p. 338.

61

Reglament (CE) núm. 924/2009 del Parlament Europeu i del Consell,
del 16 de setembre del 2009, relatiu als pagaments transfronterers en la
Comunitat i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 2560/2001, DO L
266 del 9.10.2009, p. 11.

31 de març del 2018

Modificat pel text següent:
62

Reglament (UE) núm. 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, del
14 de març del 2012, pel qual s’estableixen els requisits tècnics i
empresarials per a les transferències i per als deutes domiciliats en euros, i
es modifica el Reglament (CE) núm. 924/2009, DO L 94 del 30.3.2012, p.
22.

63

Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
setembre del 2009, sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner
electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial de les
entitats esmentades, per la qual es modifiquen les directives 2005/60/CE i
2006/48/CE i es deroga la Directiva 2000/46/CE, DO L 267 del
10.10.2009, p. 7.

31 de març del 2016

Modificada pels textos següents:
64

Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de juny
del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la
supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per
la qual es modifica la Directiva núm. 2002/87/CE i es deroguen les
directives 2006/48/CE i 2006/49/CE, DO L 176 del 27.6.2013, p. 338.

30 de setembre del 2017 (3)

65

Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de
novembre del 2015, relativa als serveis de pagament en el mercat interior
i per la qual es modifiquen les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE i
2013/36/CE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010, i es deroga la Directiva
2007/64/CE, DO L 337 del 23.12.2015, p. 35.

30 de setembre del 2018 (4)
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Reglament (UE) núm. 1093/2010 del Parlament Europeu i del Consell,
del 24 de novembre del 2010, pel qual es crea una Autoritat Europea de
Supervisió (Autoritat Bancària Europea), es modifica la Decisió núm.
716/2009/CE i es deroga la Decisió 2009/78/CE de la Comissió, DO L 331
del 15.12.2010, p. 12.

31 de març del 2016

Modificat pels textos següents:
67

Reglament (UE) núm. 1022/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del
22 d’octubre del 2013, que modifica el Reglament (UE) núm. 1093/2010,
pel qual es crea una Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Bancària
Europea) en allò que es refereix a l’atribució de funcions específiques al
Banc Central Europeu en virtut del Reglament (UE) núm. 1024/2013, DO
L 287 del 29.10.2013, p. 5.

68

Directiva 2014/17/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 4 de febrer
del 2014, sobre els contractes de crèdit formalitzats amb els consumidors
per a béns immobles d’ús residencial i per la qual es modifiquen les
directives 2008/48/CE i 2013/36/UE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010,
DO L 60 del 28.2.2014, p. 34.

69

Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig 31 de març del 2018 (2)
del 2014, per la qual s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la qual
es modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
DO L 173 del 12.6.2014, p. 190.

70

Reglament (UE) núm. 806/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del
15 de juliol del 2014, pel qual s’estableixen normes uniformes i un
procediment uniforme per a la resolució d’entitats de crèdit i de
determinades empreses d’inversió en el marc del Mecanisme Únic de
Resolució i d’un Fons Únic de Resolució i pel qual es modifica el
Reglament (UE) núm. 1093/2010, DO L 225 del 30.7.2014, p. 1.

71

Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de
novembre del 2015, relativa als serveis de pagament en el mercat interior
i per la qual es modifiquen les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, i
2013/36/CE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010, i per la qual es deroga
la Directiva 2007/64/CE, DO L 337 del 23.12.2015, p. 35.

30 de setembre del 2018 (4)

72

Reglament (UE) núm. 1095/2010 del Parlament Europeu i del Consell,
del 24 de novembre del 2010, pel qual es crea una Autoritat Europea de
Supervisió (Autoritat Europea de Valors i de Mercats), es modifica la
Decisió núm. 716/2009/CE i es deroga la Decisió 2009/77/CE de la
Comissió, DO L 331 del 15.12.2010, p. 84.

31 de març del 2016

Modificat pels textos següents:
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73

Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 8 de juny
del 2011, relativa als gestors de fons d’inversió alternatius i per la qual es
modifiquen les directives 2003/41/CE i 2009/65/CE i els reglaments (CE)
núm. 1060/2009 i (UE) núm. 1095/2010, DO L 174 d’1.7.2011, p. 1.

74

Reglament (UE) núm. 258/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del
3 d’abril del 2014, pel qual es crea un programa de la Unió destinat a donar
suport a determinades activitats en l’àmbit de la informació financera i
l’auditoria durant el període 2014-20, i es deroga la Decisió núm.
716/2009/CE, DO L 105 del 8.4.2014, p. 1.

75

Directiva 2014/51/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d’abril
del 2014, per la qual es modifiquen les directives 2003/71/CE i
2009/138/CE i els reglaments (CE) núm. 1060/2009, (UE) núm.
1094/2010 i (UE) núm. 1095/2010 pel que fa als poders de l’Autoritat
Europea de Supervisió (Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de
Jubilació) i de l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea de
Valors i Mercats), DO L 153 del 22.5.2014, p. 1.

76

Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
del 4 de juliol del 2012, relatiu als derivats extra borsaris, les entitats de
contrapartida central i els registres d’operacions, DO L 201 del 27.7.2012,
p. 1., i les mesures de nivell 2 corresponents.
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30 de setembre del 2019 (1)

Modificat pels textos següents:
77

Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del
26 de juny del 2013, relatiu als requisits prudencials per a les entitats de
crèdit i les empreses d’inversió i que modifica el Reglament (UE) núm.
648/2012, DO L 176 del 27.6.2013, p. 1.

78

Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig
del 2014, per la qual s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la qual
es modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
DO L 173 del 12.6.2014, p. 190.

79

Reglament (UE) núm. 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del
15 de maig del 2014, relatiu als mercats d’instruments financers i pel qual
es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012, DO L 173 del 12.6.2014,
p. 84.

80

Directiva 2015/849/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de
maig del 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer
per al blanqueig de capital o el finançament del terrorisme, i per la qual es
modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del
Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i

31 de desembre del 2020 (3)
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del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió, DO L 141 del
5.6.2015, p. 73.
81

Reglament (UE) 2015/2365 del Parlament Europeu i del Consell, del 25
de novembre del 2015, sobre transparència de les operacions de
finançament de valors i de reutilització i pel qual es modifica el Reglament
(UE) núm. 648/2012, DO L 337 del 23.12.2015, p. 1.

30 de setembre del 2019 (4)

82

Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
del 26 de juny del 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de
crèdit i de les empreses d’inversió, i pel qual es modifica el Reglament (UE)
núm. 648/2012, DO L 176 del 27.6.2013, p. 1. i, si escau, les mesures de
nivell 2 corresponents.

30 de setembre del 2017 (1)

Modificat pels textos següents:
83

Reglament (UE) 2017/2395 del Parlament Europeu i del Consell, del 12
de desembre del 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) 575/2013
amb referència a les disposicions transitòries per mitigar l’impacte de la
introducció de la NIIF 9 en els fons propis i per al tractament de les grans
exposicions corresponents a determinades exposicions del sector públic
denominades en la moneda nacional de qualsevol estat membre (DO L
345 del 27.12.2017, p. 27).

30 de juny del 2019 (6)

84

Reglament (UE) 2017/2401 del Parlament Europeu i del Consell, del 12
de desembre del 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm.
575/2013 sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les
empreses d’inversió (DO L 347 del 28.12.2017, p. 1).

31 de març del 2020 (6)

85

Reglament (UE) 2019/630 del Parlament Europeu i del Consell, del 17
d’abril del 2019, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013
pel que fa a la cobertura mínima de pèrdues derivades d’exposicions
dubtoses (DO L 111 de 25.4.2019, p. 4)

31 de desembre del 2020 (7)

86

Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de
juny del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la
supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per
la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les directives
2006/48/CE i 2006/49/CE, DO L 176 del 27.6.2013, p. 338. i, si escau, les
mesures de nivell 2 corresponents.

30 de setembre del 2017 (1)

Modificada pel text següent:
87

Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig
del 2014, per la qual s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la qual
es modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell i les directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
DO L 173 del 12.6.2014, p. 190.

31 de març del 2018 (2)
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88

Reglament (UE) núm. 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 16 d’abril del 2014, relatiu a l’abús de mercat (Reglament sobre l’abús
de mercat) i pel qual es deroga la Directiva 2003/6/CE del Parlament
Europeu i del Consell i les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE i
2004/72/CE de la Comissió, DO L 173 del 12.6.2014, p. 1, i les mesures de
nivell 2 corresponents.

30 de setembre del 2018 (4)

Modificat pels textos següents:
89

Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, del 8 de
juny del 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els
instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la
rendibilitat dels fons d’inversió, i pel qual es modifiquen les directives
2008/48/CE i 2014/17/UE i el Reglament (UE) núm. 596/2014 (DO L 171
del 29.6.2016, p. 1).

1 de març del 2020 (6)

90

Reglament (UE) 2016/1033 del Parlament Europeu i del Consell del 23 de
juny del 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 600/2014
relatiu
als
mercats
d’instruments financers, el Reglament (UE) núm. 596/2014 sobre l’abús de
mercat i el Reglament (UE) núm. 909/2014 sobre la millora de la liquidació
de valors a la Unió Europea i els dipositaris centrals de valors, DO L 175
del 30.6.2016, p. 1.

30 de setembre del 2018 (5)

91

Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d’abril
del 2014, sobre els sistemes de garantia de dipòsits (text refós), DO L 173
de 12.6.2014, p. 149

31 de març del 2016 (2)

92

Directiva 2014/57/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d’abril
del 2014, sobre sancions penals per abús de mercat (directiva sobre abús
de mercat), DO L 173 de 12.6.2014, p. 179.

30 de setembre del 2018 (4)

93

Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, per la qual s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la qual
es modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/ CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
DO L 173 del 12.6.2014, p. 190, i les mesures de nivell 2 corresponents.

31 de març del 2018 (2)

Modificada pel text següent:
94

Directiva (UE) 2017/2399 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de
desembre del 2017 per la que es modifica la Directiva 2014/59/UE en
relació amb l’odre de prioritat dels instruments de deute no garantits en
cas d’insolvència (DO L 345, 27.12.2017, p. 96)

31 d’octubre del 2019 (6)
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Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, relativa als mercats d’instruments financers i per la qual es
modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE, DO L 173
del 12.6.2014, p. 349, i les mesures de nivell 2 corresponents.

31 de desembre del 2020 (3)

Modificada pels textos següents:
96

Reglament (UE) núm. 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del
23 de juliol del 2014, sobre la millora de la liquidació de valors a la Unió
Europea i els dipositaris centrals de valors i pel qual es modifiquen les
directives 98/26/CE i 2014/65/UE i el Reglament (UE) núm. 236/2012,
DO L 257 del 28.8.2014, p. 1.

31 de desembre del 2020 (4)

97

Directiva (UE) 2016/1034 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de
juny del 2016, per la qual es modifica la Directiva 2014/65/UE relativa als
mercats d’instruments financers, DO L 175, del 30.6.2016, p. 8.

31 de desembre del 2021 (5)

98

Reglament (UE) núm. 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, relatiu als mercats d’instruments financers i pel
qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012, DO L 173 del
12.6.2014, p. 84, i les mesures de nivell 2 corresponents.

31 de desembre del 2020 (3)

Modificat pel text següent:
99

Reglament (UE) 2016/1033 del Parlament Europeu i del Consell del 23 de
juny del 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 600/2014
relatiu
als
mercats
d’instruments financers, el Reglament (UE) núm. 596/2014 sobre l’abús de
mercat i el Reglament (UE) núm. 909/2014 sobre la millora de la liquidació
de valors a la Unió Europea i els dipositaris centrals de valors, DO L 175
del 30.6.2016, p. 1.

31 de desembre del 2020 (5)

100

Reglament (UE) núm. 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 23 de juliol del 2014, sobre la millora de la liquidació de valors a la
Unió Europea i els dipositaris centrals de valors i pel qual es modifiquen
les directives 98/26/CE i 2014/65/UE i el Reglament (UE) núm. 236/2012,
DO L 257 del 28.8.2014, p. 1.

31 de desembre del 2020 (4)

Modificat pel text següent:
101

Reglament (UE) 2016/1033 del Parlament Europeu i del Consell, del 23
de juny del 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 600/2014
relatiu
als
mercats
d’instruments financers, el Reglament (UE) núm. 596/2014 sobre l’abús de
mercat i el Reglament (UE) núm. 909/2014 sobre la millora de la liquidació
de valors a la Unió Europea i els dipositaris centrals de valors, DO L 175
del 30.6.3016, p. 1.

31 de desembre del 2020 (6)

102

Reglament (UE) núm. 2015/2365 del Parlament Europeu i del Consell,
del 25 de novembre del 2015, sobre la transparència de les operacions de

30 de setembre del 2019 (4)
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finançament de valors i de reutilització i pel qual es modifica el Reglament
(UE) núm. 648/2012, DO L 337 del 23.12.2015, p. 1.
103

Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de
novembre del 2015, relativa als serveis de pagament en el mercat interior
i per la qual es modifiquen les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE i
2013/36/CE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010, i per la qual es deroga
la Directiva 2007/64/CE, DO L 337 del 23.12.2015, p. 35.

30 de setembre del 2018 (4)

104

Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, del 8
de juny del 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els
instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la
rendibilitat dels fons d’inversió, i pel qual es modifiquen les directives
2008/48/CE i 2014/17/UE i el Reglament (UE) núm. 596/2014 (DO L 171
del 29.6.2016, p. 1).

1 de març del 2020 (6)

LEGISLACIÓ SOBRE LA RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ ESTADÍSTICA
105

Orientació BCE/2013/24 del Banc Central Europeu, del 25 de juliol del
2013, sobre les exigències d’informació estadística del Banc Central
Europeu en matèria de comptes financers trimestrals, DO L 2 de
l’7.1.2014, p. 34.

31 de març del 2016 (2)

Modificada pel text següent:
106

Orientació (UE) núm. 2016/66 del Banc Central Europeu, del 26 de
novembre del 2015, per la qual es modifica l’Orientació BCE/2013/24
sobre les exigències d’informació estadística del Banc Central Europeu en
matèria de comptes financers trimestrals (BCE/2015/40), DO L 14 del
21.1.2016, p. 36.

31 de març del 2017 (4)

107

Reglament (UE) núm. 1071/2013 del Banc Central Europeu, del 24
setembre del 2013, relatiu al balanç del sector de les institucions financeres
monetàries (text refós) (BCE/2013/33), DO L 297 del 7.11.2013, p.1.

31 de març del 2016 (2)

Modificat pel text següent:
108

Reglament (UE) núm. 1375/2014 del Banc Central Europeu, del 10 de
desembre del 2014, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm.
1071/2013 relatiu al balanç del sector de les institucions financeres
monetàries (BCE/2013/33) (BCE/2014/51), DO L 366 del 20.12.2014, p.
77.

109

Reglament (UE) núm. 1072/2013 del Banc Central Europeu, del 24 de
setembre del 2013, sobre les estadístiques dels tipus d’interès que apliquen
les institucions financeres monetàries (text refós) (BCE/2013/34), DO L
297 de 7.11.2013, p. 51.
Modificat pel text següent:

31 de març del 2016 (2)
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110

Reglament (UE) núm. 756/2014 del Banc Central Europeu, del 8 de juliol
del 2014, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1072/2013
(BCE/2013/34) sobre les estadístiques dels tipus d’interès que apliquen les
institucions financeres monetàries (BCE/2014/30), DO L 205 del
12.7.2014, p. 14.

111

Orientació BCE/2014/15 del Banc Central Europeu, del 4 d’abril del
2014, sobre les estadístiques monetàries i financeres (text refós), DO L
340 del 26.11.2014, p. 1.

31 de març del 2016 (2)

Modificada pels textos següents:
112

Orientació (UE) núm. 2015/571 del Banc Central Europeu, del 6 de
novembre del 2014, per la qual es modifica l’Orientació BCE/2014/15
sobre les estadístiques monetàries i financeres (BCE/2014/43), DO L 93
del 9.4.2015, p. 82.

113

Orientació (UE) núm. 2016/450 del Banc Central Europeu, del 4 de
desembre del 2015, per la qual es modifica l’Orientació BCE/2014/15 sobre
les estadístiques monetàries i financeres (BCE/2015/44), DO L 86 de
l’1.4.2016, p. 42.

31 de març del 2017 (4)

114

Orientació (UE) núm. 2017/148 del Banc Central Europeu, del 16 de
desembre del 2016, per la qual es modifica l’Orientació BCE/2014/15 sobre
les estadístiques monetàries i financeres (BCE/2016/45), DO L 26 del
31.1.2017, p. 1.

1 de desembre del 2017 (5)

115

Orientació (UE) núm. 2018/877 del Banc Central Europeu, de l’1 de juny
del 2018, per la qual es modifica l’Orientació BCE/2014/15 sobre les
estadístiques monetàries i financeres (BCE/2018/17), DO L 154 del
18.6.2018, p. 22.

1 d’octubre del 2019 (6)

(*) De conformitat amb el que s’ha acordat en el marc plantilla del model sobre la notificació d’informació estadística
simplificada.
(1) El Comitè Mixt del 2013 va aprovar aquests terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de l’Acord monetari
del 30 de juny del 2011 entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(2) El Comitè Mixt del 2014 va aprovar aquests terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de l’Acord monetari
del 30 de juny del 2011 entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(3) El Comitè Mixt del 2015 va aprovar aquests terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de l’Acord monetari
del 30 de juny del 2011 entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(4) El Comitè Mixt del 2016 va aprovar aquests terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de l’Acord monetari
del 30 de juny del 2011 entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(5) El Comitè Mixt del 2017 va aprovar aquests terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de l’Acord monetari
del 30 de juny del 2011 entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(6) El Comitè Mixt del 2018 va aprovar aquests terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de l’Acord monetari
del 30 de juny del 2011 entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(7) El Comitè Mixt del 2019 va aprovar aquests terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de l’Acord monetari
del 30 de juny del 2011 entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.”
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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.1 Preguntes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat les preguntes amb resposta escrita
del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine
Montaner Raynaud, consellera general del Grup
Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana +
Independents, per escrit de data 29 d’abril del 2020,
relatives als tests ràpids d’anticossos COVID 19 i
d’acord amb els articles 18 i 130 del Reglament del
Consell General ha acordat admetre-les a tràmit i
ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 247).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A M. I. Sindicatura,
La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud
consellera general del Grup Parlamentari TerceraviaUnió Laurediana, d’acord amb el que disposa el
capítol IV del reglament del Consell General, formulo
la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern,
de forma escrita.
Pregunta que es formula al Govern relativa als tests
ràpids d’anticossos COVID 19
Exposició de motius
Tenint en compte la noticia apareguda en
l’Altaveudigital avui dia 29 d’abril del 2020 amb el
títol següent “Govern exigeix als laboratoris privats
que “s’abstinguin” de fer el test ràpid d’anticossos¨
Es demana a Govern
- explicacions tangibles, concretes i argumentades al
respecte
- explicar també com es procedirà l’anàlisi dels
resultats de les proves massives públiques d’anticossos
i precisar a través de quina entitat o quines entitats es
faran l’anàlisi de les proves realitzades a nivell públic.
El 29 d’Abril de 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de maig del
2020, relativa a la publicitat dels avals públics per a
empreses i negocis afectats per la situació
d'emergència sanitària causada pel coronavirus
SARS-CoV-2 i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetrela a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
249).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV
del Reglament del Consell General, formulo la
següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de
forma oral, davant el ple del Consell General.
Preguntes que es formulen en relació a la publicitat
dels avals públics per a empreses i negocis afectats
per la situació d’emergència sanitària causada pel
coronavirus SARS-CoV-2
Vist el Decret del 30-3-2020 de modificació del
Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa
extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la
situació d’emergència sanitària causada pel
coronavirus SARS-CoV-2.
Vist l’article 17 de la Llei 2/2020, del 27 de febrer, del
pressupost per a l’exercici del 2020.
Vistes les declaracions fetes pel ministre portaveu el
passat 27 d’abril de no fer públiques les dades sobre
la identitat de les empreses que s’acullen als ajuts
econòmics en forma de crèdits tous ni la quantitat que
percebran.
Es demana:
Quan el Govern farà públics els avals atorgats i els
refusats per a empreses i negocis per la situació
d’emergència sanitària causada per la Covid-19?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en
el sí del Consell General.
Consell General, 4 de maig del 2020
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 4 de maig del 2020, relativa a millorar
la protecció de la salut dels treballadors públics en
l’entorn laboral i dels ciutadans en el context del
COVID 19 i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetrela a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
250).

Coronavirus i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetrela a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
254).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La sotasignada, M. I. Carine MONTANER
RAYNAUD consellera
general del Grup
Parlamentari Terceravia Unió Laurediana, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del
Consell General, formulo la següent pregunta, perquè
sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el
Ple del Consell General.

A la Sindicatura

Tenint en compte del context
Coronavirus

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020

La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud
consellera general del Grup Parlamentari Terceravia
Unió Laurediana, d’acord amb el que disposa el
capítol IV del reglament del Consell General, formulo
la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern,
de forma oral, davant el Ple del Consell General.
Amb l’objectiu de millorar la protecció de la salut
dels treballadors públics en l’entorn laboral i dels
ciutadans en el context del COVID 19,
Es demana a Govern
A nivell de l’Administració pública, si s’està
plantejant de posar en marxa mesures de seguretat
sanitàries homogènies efectives per protegir la salut
dels treballadors públics que tenen contacte directe
amb els ciutadans, mesures com mampares de
protecció, guants i gel desinfectant a l’entrada dels
llocs administratius oberts al públic, mesures com les
que podem veure en el sector privat en molts
supermercats i moltes farmàcies del país per exemple.
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a la situació
econòmica segons el context sanitari del

sanitari

del

Es demana a M. I. Govern
si ens pot informar :
1) sobre la situació econòmica actual,
2) dels resultats de les accions dutes a terme en
base de les lleis votades al ple relatives al covid 19
a nivell de les empreses i del teixit social.
3) si s’està plantejant més mesures per recolzar el
teixit econòmic que permetria aguantar millor el
teixit social.
4) de les negociacions dutes a terme amb els països
veïns per tal que Andorra sigui considerat com una
destinació de turisme domèstic a Espanya i a
França.
5) I per acabar de l’avançament dels protocols de
seguretat sanitària per a la represa segura dels
diferents sectors empresarials per garantir la
protecció de la salut dels treballadors i dels
ciutadans.
Dia 4 de maig del 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a les
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negociacions amb els països veïns referent als
estudiants que cursen els estudis a Espanya o
França i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetrela a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
255).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
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proper com si fos el cas d’un francès o d’un
espanyol
Dia 4 de maig del 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

Casa de la Vall, 5 de maig del 2020

Edicte

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a les
mesures legals per poder retirar les subvencions a
Andorra Ultra Trail tenint en compte la
cancel·lació de l’esdeveniment 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. 256).

A la Sindicatura
La sotasignada, M. I. Carine MONTANER
RAYNAUD consellera
general del Grup
Parlamentari Terceravia Unió Laurediana, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del
Consell General, formulo la següent pregunta, perquè
sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el
Ple del Consell General.
Volia compartir amb vosaltres en aquesta cambra,
neguits d’alguns ciutadans que em van contactar
referent a la impossibilitat de passar la frontera tant
espanyola com francesa pels casos relatius als
estudiants del nostre país que estan cursant l’any
universitari o acadèmic a fora d’Andorra en els països
veïns. A títol d’exemples, molts pares d’estudiants i
estudiants matriculats a fora d’Andorra em van
exposar la voluntat de posar fi al contracte de lloguer
tenint en compte les despeses mensuals importants
que representen sobre el pressupost de les famílies i de
la suspensió de les classes presencials d’ensenyament
superior en els territoris dels països veïns i de la
incertesa de com anirà el tema del Coronavirus a
nivell de la reobertura de les universitats de fora.
També alguns ciutadans em van comentar la
impossibilitat de rebre a Andorra certs llibres com el
llibre necessari per preparar el MIR. I per acabar
molts ciutadans em van demanar si els alumnes
(collège/ lycée) que estan cursant l’any escolar fora
d’Andorra podran passar la frontera per començar les
classes presencials a la meitat del mes de maig com
està previst a França.
Amb l’objectiu de transmetre els neguits dels
ciutadans que m’han contactat aquests últims dies,
Es demana a M.I Govern
si ens pot informar sobre l’avançament de les
negociacions amb els països veïns pels casos
exposats anteriorment. I informar també si la
negociació està anant més enllà d’aquests casos i si
s’està plantejant que els andorrans puguin anar als
països veïns de manera més lliure en un futur

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
La sotasignada, M. I. Carine MONTANER
RAYNAUD consellera
general del Grup
Parlamentari Terceravia Unió Laurediana, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del
Consell General, formulo la següent pregunta, perquè
sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el
Ple del Consell General.
Es demana a M.I Govern
les conclusions de les mesures legals per poder
retirar les subvencions a Andorra Ultra Trail tenint
en compte la cancel·lació de l’esdeveniment arran
de la crisi del Coronavirus. Si han estudiat mesures
legals per tal d’obligar el reemborsament total de la
quota d’inscripció.
Dia 4 de maig del 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General
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Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa al possible
pla d’optimització de recursos de l’administració
pública i de racionalització de la despesa pública 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. 258).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
La sotasignada, M.I Carine MONTANER
RAYNAUD consellera
general del Grup
Parlamentari Terceravia Unió Laurediana, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del
Consell General, formulo la següent pregunta, perquè
sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el
Ple del Consell General.
Tenint en compte del context sanitari del
Coronavirus i de la disminució substancial dels
ingressos de l’Estat,
Es demana a M. I. Govern
1) Si s’ha plantejat fer un pla d’optimització de
recursos de l’administració pública i de
racionalització de la despesa pública. En cas de
resposta positiva que compta fer Govern ?
2) Si s’ha plantejat revisar la piràmide jeràrquica de
l’administració pública com per exemple revisar el
nombre de directors de departaments i rebaixar els
salaris dels alts càrrecs de l’administració pública.
Dia 5 de maig del 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

dels testos realitzats a la població andorrana a nivell
dels stop-labs i del pla d’acció plantejat pel Govern
arrel dels resultats obtinguts 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. 259).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
La sotasignada, M. I. Carine MONTANER
RAYNAUD consellera
general del Grup
Parlamentari Terceravia Unió Laurediana, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del
Consell General, formulo la següent pregunta, perquè
sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el
Ple del Consell General.
Es demana a Govern explicar els resultats dels
testos realitzats a la població andorrana a nivell dels
stop-labs i del pla d’acció plantejat pel Govern arrel
dels resultats obtinguts.
Dia 5 de maig del 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a un
possible reconeixement del Govern al SAAS 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. 260).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa als resultats

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
La sotasignada, M. I. Carine MONTANER
RAYNAUD consellera
general del Grup
Parlamentari Terceravia Unió Laurediana, d’acord
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amb el que disposa el capítol IV del reglament del
Consell General, formulo la següent pregunta, perquè
sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el
Ple del Consell General.
El nostre país està en guerra contra el coronavirus
i els nostres soldats són totes aquelles persones que
fan part del personal sanitari que han anat a lluitar
contra el virus amb una penúria d’armes adients és
a dir del material sanitari al principi de la
pandèmia. Gràcies a elles per a la gran feina que
han fet i que estan fent. Els ciutadans del nostre
país aplaudeixen aquelles persones fantàstiques
cada dia a la mateixa hora com a gest de suport com
a gest d’agraïment.
Però és evident que a nivell Estatal i a nivell del
SAAS caldria un reconeixement. És per aquest
motiu que es demana a M.I Govern si el SAAS
pensa premiar el personal sanitari que no ha
comptat les hores, personal sanitari, que ha estat i,
que està al peu de canó per cuidar i curar els malalts
en aquest període de Coronavirus.
Dia 5 de maig del 2020
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sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el
Ple del Consell General.
Es demana a Govern explicacions clares de la
situació del Cedre en aquesta pandèmia.
Dia 5 de maig del 2020
Carine Montaner Raynaud
Consellera General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de maig del 2020,
relativa al seguiment del conjunt de treballadors per
compte propi dins del marc de la present situació
provocada per la pandèmia de la Covid-19 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. 262).

Carine Montaner Raynaud
Consellera General

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

Edicte

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2020, ha examinat la pregunta amb resposta oral del
Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a què el
Govern doni explicacions clares de la situació del
Cedre en aquesta pandèmia 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. 261).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
La sotasignada, M. I. Carine MONTANER
RAYNAUD consellera
general del Grup
Parlamentari Terceravia Unió Laurediana, d’acord
amb el que disposa el capítol IV del reglament del
Consell General, formulo la següent pregunta, perquè

Casa de la Vall, 5 de maig del 2020

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Jordi Font Mariné, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el
que disposa el capítol quart del títol quart del
Reglament de Consell General, formulo la següent
pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma
oral, davant del ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació al seguiment del
conjunt de treballadors per comte propi dins del
marc de la present situació provocada per la
pandèmia de la Covid-19.
Vist que en el decurs de l’ultima sessió del Consell
General i, més concretament, en la discussió de la
reserva d’esmena 59 de l’informe del ponent de la Llei
de noves mesures excepcionals i urgents per la
situació d’emergència sanitària causada per la
pandèmia del SARS-CoV-2 defensada per jo mateix,
el Govern va fer una sèrie d’afirmacions.
Vistes aquestes afirmacions, havent transcorregut un
nombre considerable de dies i atenent a la dramàtica
situació d’aquest importantíssim sector del nostre
teixit empresarial.
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Es demana :
- A quants treballadors per compte propi dels 6.595
censats per la CASS s’ha dirigit el Govern ? Quin és
el nombre de tots aquests treballadors per compte
propi contactats que és pot assignar a cada un dels 19
grups que desglossen el sector d’activitat? i quins han
estat els seus neguits i problemes principals expressats
i quines han estat les propostes i respostes de solució
donades ?
Pregunta que haurà de respondre’ns de forma oral, en
el si del Consell General.
Consell General , 5 de maig del 2020
Jordi Font Mariné
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

motius laborals, no poden fer-se’n càrrec durant la
jornada de treball.
Vist el previsible augment d’aquesta casuística a
mesura que la reobertura de sectors econòmics
esdevingui una realitat.
Es demana:
- Preveu el Ministeri d’Educació augmentar la
cobertura horària d’aquest servei així com l’activació
del servei de menjador? Amb quines previsions
d’espais i de capacitat compta el ministeri per
acomplir el criteri inicialment fixat de 5 alumnes per
aula? i preveu el ministeri incorporar la
infraestructura i el personal dels centres confessionals
a la cobertura d’aquest servei de guarda?
Pregunta que haurà de respondre’ns de forma oral, en
el si del Consell General.
Consell General , 5 de maig del 2020

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig 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 5 de maig del 2020,
relativa al servei de guarda d’infants implantat pel
Ministeri d’Educació en el marc de les mesures
excepcionals i urgents per la situació d’emergència
sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2
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. 263).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

Carles Sánchez Rodríguez
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 14 de maig del 2020, dijous, a les 9.30h,
se celebrarà una sessió ordinària del Consell General,
amb l’ordre del dia següent:

Casa de la Vall, 5 de maig del 2020

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral,
(segons llistat annex).

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2020

Molt Il·lustre Senyora,
El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del
Reglament del Consell General, formulo les preguntes
següents perquè es respongui pel Govern, de forma
oral, davant del ple del Consell General.
Preguntes que es formulen en relació al servei de
guarda d’infants implantat pel Ministeri d’Educació
en el marc de les mesures excepcionals i urgents
per la situació d’emergència sanitària causada per
la pandèmia del SARS-CoV-2
Vista la creació d’un servei de guarda d’infants
destinat als infants els pares i mares dels quals, per

Roser Suñé Pascuet
Síndica General
Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral
disponibles per a la sessió del dia 14 de maig del
2020
1- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 10 de març del 2020, relativa a la
construcció d’un portal d’entrada a Andorra la
Vella entre la rotonda de la Margineda i l’avinguda
d’Enclar, (Reg. Núm. 183).
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2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 10 de març del 2020, relativa al
desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6
de desembre, de relacions laborals, (Reg. Núm. 184).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28
d’abril del 2020, relativa a la suspensió de les proves
POB i els canvis introduïts en les proves POBPRO,
(Reg. Núm. 240).
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 4 de maig del 2020, relativa a la
publicitat dels avals públics per a empreses i
negocis afectats per la situació d'emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2,
(Reg. Núm. 249).
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari Terceravia
+ Unió Laurediana + Independents, per escrit de
data 4 de maig del 2020, relativa a millorar la
protecció de la salut dels treballadors públics en
l’entorn laboral i dels ciutadans en el context del
COVID 19, (Reg. Núm. 250).
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+ Unió Laurediana + Independents, per escrit de
data 5 de maig del 2020, relativa al possible pla
d’optimització de recursos de l’administració
pública i de racionalització de la despesa pública,
(Reg. Núm. 258).
10- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa als resultats
dels testos realitzats a la població andorrana a nivell
dels stop-labs i del pla d’acció plantejat pel Govern
arrel dels resultats obtinguts, (Reg. Núm. 259).
11- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a un
possible reconeixement del Govern al SAAS, (Reg.
Núm. 260).
12- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner
Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa a què el
Govern doni explicacions clares de la situació del
Cedre en aquesta pandèmia, (Reg. Núm. 261).

6- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari Terceravia
+ Unió Laurediana + Independents, per escrit de
data 5 de maig del 2020, relativa a la situació
econòmica segons el context sanitari del
Coronavirus, (Reg. Núm. 254).

13- Pregunta amb resposta oral del Govern
presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa al
seguiment del conjunt de treballadors per compte
propi dins del marc de la present situació
provocada per la pandèmia de la Covid-19, (Reg.
Núm. 262).

7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari Terceravia
+ Unió Laurediana + Independents, per escrit de
data 5 de maig del 2020, relativa a les negociacions
amb els països veïns referent als estudiants que
cursen els estudis a Espanya o França, (Reg. Núm.
255).

14- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per
escrit de data 5 de maig del 2020, relativa al servei de
guarda d’infants implantat pel Ministeri d’Educació
en el marc de les mesures excepcionals i urgents per
la situació d’emergència sanitària causada per la
pandèmia del SARS-CoV-2, (Reg. Núm. 263).

8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari Terceravia
+ Unió Laurediana + Independents, per escrit de
data 5 de maig del 2020, relativa a les mesures legals
per poder retirar les subvencions a Andorra Ultra
Trail tenint en compte la cancel·lació de
l’esdeveniment, (Reg. Núm. 256).
9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada
per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud,
consellera general del Grup Parlamentari Terceravia
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