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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ

Proposició de llei de Recerca i
Innovació

2.1 Projectes de llei

Exposició de motius

Edicte
La Sindicatura, en la seva reunió del dia 5 de maig del
2021, ha acordat:
Admetre a tràmit i publicar l’esmena a la totalitat amb
text alternatiu, presentada per les M. I. Sres. Judith
Salazar Álvarez i Susanna Vela Palomares, presidenta
suplent i consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, al Projecte de llei de creació de la
Fundació Privada del Sector Públic Andorra
Recerca i Innovació.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la M. I. Sindicatura
Les sotasignades, Judith Salazar Álvarez i Susanna
Vela Palomares, presidenta suplent i consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del
Reglament del Consell General, compareixen davant
la Sindicatura i, en temps i,
Diem
Que per la present, dins el termini establert en
l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm.
38/2021 de data 28 d’abril del 2021, passo a formular
al “Projecte de llei de creació de la Fundació Privada del
Sector Públic Andorra Recerca i Innovació”, la següent:
Esmena a la totalitat amb text articulat alternatiu
En els termes precedents queda formulada l'esmena a
la totalitat amb text articulat alternatiu del Projecte de
llei de creació de la Fundació Privada del Sector Públic
Andorra Recerca i Innovació”.
Consell General, 28 d’abril del 2021
Judith Salazar Álvarez
Presidenta suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

El marc de la recerca i la innovació és cada vegada
més important i imprescindible per enfortir la base
científica i tecnològica d’un país. Andorra ha
d’adquirir una posició avançada en el panorama
internacional de la recerca i la innovació mitjançant
una política integradora, que promogui la societat del
coneixement,
i
que
aconsegueixi
un
desenvolupament econòmic sostenible que aporti
benestar i cohesió social. En aquest sentit, l’article 32
de la Constitució del Principat d’Andorra menciona
que: “l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema
econòmic, mercantil, laboral i financer per fer
possible, en el marc de l’economia de mercat, el
desenvolupament equilibrat de la societat i el
benestar general”. D’aquesta manera la llei vol
afavorir una societat més rica en coneixements, més
justa, i amb més capacitat crítica.
La recerca andorrana s’ha desenvolupat a través de
l’Institut d’Estudis Andorrans, la Universitat
d’Andorra i les activitats de recerca pública del
Govern. Així com també per altres institucions de
caràcter públic i privat que han conformat el
panorama de la recerca i de la innovació del país.
L’Institut d’Estudis Andorrans ha estat la institució
per excel·lència de la recerca andorrana. L’Institut fou
creat l’any 1976 i, d’acord amb els seus estatuts, es
dedica a la promoció, a la coordinació, a la subvenció,
a la difusió i a la realització de recerques en tots els
àmbits que puguin ser d’interès per al país. L’Institut
s’ha organitzat en departaments o centres de recerca
amb línies pròpies de recerca.
Pel que fa a la Universitat d’Andorra, com a institució
d’ensenyament superior, té com a una de les seves
funcions la generació d’investigacions científiques i
actua com a motor impulsor de treballs de recerca. La
Universitat d’Andorra es crea l’any 1997 i dins de les
seves activitats acadèmiques preveu l’ensenyament
universitari de tercer cicle. La Universitat
desenvolupa programes i projectes de recerca
universitària, i també col·laboracions amb altres
agents de recerca i empreses. D’aquesta manera, pot
desenvolupar les eines oportunes per definir les seves
línies prioritàries de recerca i els grups de recerca
implicats.
La qualitat i l’experiència del personal investigador
del país, i les nombroses col·laboracions que
s’estableixen a escala internacional fan que, malgrat
les seves dimensions modestes, Andorra disposi de
potencial per desenvolupar encara més el seu sistema
de recerca i innovació. Aquest nou repte de país
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també ha de permetre un enfortiment de les relacions
entre els àmbits públic i privat que faci avançar en
l’assoliment d’una economia i d’una societat basades
en el coneixement.

recerca pública i la privada; participarà en l’elaboració
i aplicació d’acords de cooperació científica
internacional i assegurarà la difusió de la
documentació científica i la publicació dels treballs.

La Llei -en la seva qualitat d’instrument normatiu
compromès en la difusió del coneixement- regula
l’activitat pública en matèria de recerca i innovació,
amb la finalitat última d’afavorir la competitivitat i la
capacitat d’innovació dels ciutadans i del conjunt de
la societat.

La Llei s’estructura en quatre títols.

Les activitats de foment i coordinació queden
estretament vinculades a l’elaboració del Pla de
recerca i innovació d’Andorra, que la Llei defineix
com a instrument bàsic de la programació de la
recerca científica del nostre país.
Els objectius d’aquesta Llei són: definir el sistema de
recerca i innovació d’Andorra, consolidar i
estructurar la política de recerca i innovació, treballar
coordinadament amb uns mateixos objectius per
millorar i fomentar la qualitat de la recerca científica
i de la innovació del país i transformar l’Institut
d’Estudis Andorrans en una agència atorgant-li més
competències amb l’objecte de fomentar, la
coordinació, el desenvolupament i la difusió de la
recerca científica i tecnològica, de caràcter
multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a
l’avanç del coneixement i al desenvolupament
econòmic, social i cultural, així com a la formació de
personal i a l’assessorament a entitats públiques i
privades en aquestes matèries. Aquesta agència
s’adscriu al ministeri competent en la recerca.
S’estructura la recerca pública, transformant l’Institut
d’Estudis Andorrans en l’agència estatal de recerca i
es compta amb aquesta llei per que ordeni el sistema,
garanteixi el desenvolupament i el progrés de la
recerca, de qualitat i sostenible a llarg termini, que
possibiliti l’intercanvi i la difusió dels coneixements
científics i el desenvolupament del personal
investigador.
Una institució amb caràcter interdisciplinari que, com
a part de la política científica definida pel Govern i en
associació amb la universitat, és la responsable
d’identificar, realitzar o encomanar, amb coordinació
de les institucions de recerca, les investigacions
necessàries per al desenvolupament econòmic, social
i cultural. Contribuirà a l’execució i explotació dels
resultats d’investigació; ajudarà en la formació per a
la investigació i la recerca, crearà i gestionarà equips
de recerca o participaria en grups ja existents.
Afavorirà el desenvolupament de la recerca duta a
terme en altres organismes públics i privats de recerca,
universitat i empreses; participarà en projectes de
recerca com a centre i amb personal propi o a través
de beques de recerca i així conservar, recuperar i
atraure el talent; fomentarà la col·laboració entre la

En el títol preliminar se cita l’objecte de la Llei, es
mencionen els objectius, els principis generals i les
definicions.
En el títol primer, la Llei defineix el sistema de recerca
i innovació a Andorra i es presenten els actors i es crea
l’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra.
El títol segon de la Llei està dedicat al Pla de recerca
i innovació d’Andorra i es defineixen els objectius, els
continguts, i els agents que intervenen en
l’elaboració, l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de
l’esmentat Pla.
El darrer títol de la Llei, el tercer, està dedicat a les
principals mesures de foment de la recerca i la
innovació.

Títol preliminar
Article 1. Objecte de la Llei
1. Aquesta Llei té per objecte definir el sistema de
recerca i innovació a Andorra i el Pla de recerca i
innovació, transformar l’Institut d’Estudis Andorrans
en una agència pública i regular les principals mesures
de foment de la recerca i la innovació promogudes
amb el suport del Govern d’Andorra.
2. L’actuació pública del Govern en matèria de
recerca i innovació i el foment de la recerca científica
i la transferència de coneixements amb l’objectiu de
contribuir a millorar la qualitat de vida i el
desenvolupament socioeconòmic del país.
Article 2. Definicions
1. A efectes d’aquesta Llei, la recerca o investigació,
es defineix com un procés sistemàtic, objectiu,
organitzat, original i inèdit que parteix d’una hipòtesi
o objectiu de treball inicial. D’acord amb aquest punt
de partida, es recullen dades que s’analitzen i
s’interpreten, amb una metodologia ben definida i
científica. Les conclusions resultants d’aquest procés
han de modificar o suposar una generació i aportació
de nous coneixements als existents fins al moment.
En aquesta Llei els termes de recerca i investigació són
sinònims.
2. En aquest text legal, la noció de desenvolupament
tecnològic, que queda inclosa dins l’àmbit de la
recerca, fa referència a la primera fase d’un procés en
el qual s’apliquen nous coneixements per crear
prototips inèdits. Aquests prototips es destinen a
experimentar, amb l’objectiu de verificar l’aportació
d’un valor afegit abans d’incorporar-los al sistema
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productiu com a nous productes, procediments o
serveis.
3. A efectes d’aquesta Llei, la innovació es defineix
com una activitat que aporta un avenç quant a noves
idees, nous productes o nous processos de producció.
La finalitat que motiva aquesta nova manera de
desenvolupar l’activitat econòmica és la millora dels
productes, dels serveis, de la productivitat, o de
l’eficiència, per obtenir una millora en la qualitat de
vida de la societat, en l’activitat comercial o
econòmica respecte a com es duia a terme
anteriorment. Per considerar innovadors els
productes o els processos cal que les característiques
o les aplicacions siguin noves o modifiquin
substancialment les preexistents. La innovació es pot
aplicar a tots els sectors econòmics i productius de la
societat.
Article 3. Objectius de la Llei
L’actuació pública del Govern en l’àmbit de la recerca
i la innovació té els objectius següents:
1. Afavorir i garantir mesures de foment de la recerca
científica i la innovació de qualitat.
2. Estructurar i consolidar el sistema de recerca i
innovació, i promoure la col·laboració efectiva entre
tots els agents.
3. Facilitar la cooperació internacional i el
desenvolupament de projectes de recerca comuns
amb centres estrangers.
4. Promoure la formació de recursos humans
competitius en l’àmbit científic i tecnològic.
5. Afavorir la transferència de coneixements dels
centres de recerca als sectors econòmics i socials,
valorant els resultats de la recerca.
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persones, el progrés social, el respecte al medi ambient
fomentant mesures de sostenibilitat i la renúncia
explícita a la recerca orientada directament a
finalitats bèl·liques.
f) Principi de control i de qualitat mitjançant
l’avaluació.
g) Principi de reconeixement de l’autoria de la recerca
i de protecció de drets intel·lectuals.
h) Principi de reconeixement de l’activitat de recerca
i innovació i del personal investigador.

Títol I. Del sistema de la recerca i la innovació
a Andorra
Capítol primer. Actors del sistema de recerca
i innovació
Article 5. Sistema de recerca i innovació
El sistema andorrà de recerca i innovació queda
integrat pel conjunt d’actors col·lectius i individuals
que generen i desenvolupen treballs de recerca i
innovació, i també per les institucions que tot i no fer
recerca, la promouen, la difonen o l’avaluen.
Article 6. Actors que generen i/o donen suport a la
recerca i la innovació
Són actors del sistema andorrà de recerca i innovació:
1. L’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra.
2. La Universitat d’Andorra.
3. Els departaments del Govern d’Andorra, i les
administracions públiques i parapúbliques que
generin i/o promoguin treballs de recerca i innovació.

6. Difondre les recerques desenvolupades per
aconseguir una societat amb més coneixement, més
desenvolupament i més qualitat de vida.

4. S’hi poden incloure, també, aquells actors,
individuals i/o col·lectius, públics i privats, que
s’inscriuen en el marc del Pla de recerca i innovació
d’Andorra.

Article 4. Principis generals
Els principis generals d’aquesta Llei són:

Capítol segon. Ministeri encarregat de la
recerca

a) Principi de foment i d’integració de la recerca i la
innovació.

Article 7. Del Ministeri encarregat de la recerca
El ministeri encarregat de la recerca dona suport a la
recerca i innovació del país, i treballa per fomentar i
optimitzar la programació de les activitats de recerca
pública del Govern. També promou la transferència
efectiva de coneixements.

b) Principi de participació i col·laboració científica
entre tots els agents del sistema de recerca i
innovació.
c) Principi de transferència i difusió transparent dels
resultats de recerques envers tots els sectors socials i
econòmics.
d) Principi de dret a la participació, d’igualtat
d’oportunitats i de no discriminació.
e) Principi d’orientació de la recerca i la innovació
vers la cultura de la pau, el respecte dels drets de les

Article 8. Funcions
Les funcions principals del ministeri encarregat de la
recerca són:
1. Fomentar la col·laboració, la coordinació i
l’intercanvi entre els diversos agents de la recerca i la
innovació del país. En aquest sentit, el ministeri pot
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crear el marc adequat per aglutinar les aportacions de
tots els actors del sistema de recerca i innovació del
país.
2. Contribuir a la cooperació pluridisciplinària entre
les diferents branques de la ciència.
3. Afavorir el diàleg i la col·laboració internacional en
tot allò relacionat amb la recerca i la innovació.
4. Proposar al Govern la persona consellera que forma
part del Consell Rector de l’Agència de Recerca i
Innovació d’Andorra i la persona responsable de la
Direcció un cop resolt el concurs públic convocat per
cobrir la direcció.

com a la formació de personal i a l’assessorament a
entitats públiques i privades en aquestes matèries.
Article 12. Funcions
Per donar compliment al que estableix el seu objecte,
les funcions de l’Agència de Recerca i Innovació
d’Andorra, aplicables a
totes les àrees
cientificotècniques, són:
a) Realitzar recerca científica i tecnològica i, si
s’escau, contribuir a fomentar-la.
b) Transferir els resultats de la recerca científica i
tecnològica a institucions públiques i privades.

5. Fomentar línies de difusió de la recerca i la
innovació perquè el conjunt de ciutadans d’Andorra
se’n puguin enriquir i beneficiar plenament.

c)
Proporcionar
assessoraments
i
serveis
cientificotècnics a les administracions i institucions
públiques i privades.

6. Crear un sistema d’ajudes a la recerca per
promoure, gestionar, canalitzar les principals ajudes a
la recerca i la innovació del Govern, tot garantint-ne
la qualitat.

d) Impulsar la creació d’entitats i empreses de base
tecnològica.

Capítol tercer. Agència de Recerca
Innovació d’Andorra (ARIAND)

f) Contribuir a la formació d’investigadors.

i

Article 9. Definició i naturalesa jurídica
1. L’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra
(ARIAND), que transforma l’Institut d’Estudis
Andorrans, és una institució per a la recerca científica
i el desenvolupament tecnològic, i li corresponen les
potestats necessàries per al compliment dels seus fins,
en els termes que disposa la normativa que li és
aplicable.
2. ARIAND és una institució de dret públic, subjecta
al dret administratiu excepte per a aquelles
especificitats previstes en aquesta llei, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.
L'Agència de Recerca i Innovació d’Andorra, es crea
per una durada indefinida, disposa de patrimoni i
tresoreria propis i d'autonomia funcional i de gestió.
Els llocs reservats al personal adscrit a l’Agència s’han
de proveir mitjançant una convocatòria pública i
d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Article 10. Adscripció
L’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra està
adscrita al Ministeri competent en recerca.
Article 11. Objecte
L’objecte de l’Agència de Recerca i Innovació
d’Andorra és el foment, la coordinació, el
desenvolupament i la difusió de la recerca científica i
tecnològica, de caràcter multidisciplinari, amb la
finalitat de contribuir a l’avanç del coneixement i al
desenvolupament econòmic, social i cultural, així

e) Contribuir a la creació d’entitats competents per a
la gestió de la transferència i la valoració de la
tecnologia.
h) Fomentar la cultura científica en la societat.
i) Gestionar els centres cientificotècnics que li siguin
encomanats al servei del sistema de recerca científica
i desenvolupament tecnològic.
j) Participar en els òrgans i organismes, nacionals i
internacionals, que li encomani el Ministeri titular de
la recerca.
k) Participar en el disseny i la implementació de les
polítiques científiques i tecnològiques del Ministeri
titular de la recerca.
l) Col·laborar amb altres institucions, tant nacionals
com internacionals, en el foment i la transferència de
la ciència i la tecnologia, així com en la creació i el
desenvolupament de centres, instituts i unitats de
recerca científica i tecnològica.
m) Col·laborar amb les universitats en les activitats de
recerca científica i desenvolupament tecnològic i en
l’ensenyament de postgrau.
n) Informar, assistir i assessorar en matèria de ciència
i tecnologia a entitats públiques i privades.
o) Contribuir en la formació d’experts en gestió de la
ciència i la tecnologia.
p) Col·laborar en l’actualització de coneixements en
ciència i tecnologia del professorat d’ensenyaments
no universitàries.
q) Donar suport a la realització de polítiques sectorials
definides per l’Administració General mitjançant
l’elaboració d’estudis tècnics o activitats de recerca
aplicada.
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r) Redactar el Pla de recerca i innovació d’Andorra i
fer-ne l’avaluació.

ser retribuïda en la forma i amb la remuneració
adequades a les funcions desenvolupades.

s) Qualssevol altres encaminades a potenciar la
recerca científica i tecnològica que li atribueixi la
normativa aplicable o li encomani el Govern que
tingui per objecte millorar i impulsar la recerca i la
innovació del país.

El Govern pot prorrogar el seu mandat per un període
de cinc anys més amb l’acord del Consell Rector.

Article 13. Creació i participació en altres entitats
Per complir les funcions que estableix l’article
anterior, amb l’informe previ vinculant del Ministeri
titular de la recerca, l’Agència de Recerca i Innovació
d’Andorra, en el marc del contracte de gestió, pot
participar o crear, pels procediments legalment
aplicables, entitats públiques o privades, com ara
societats mercantils, fundacions, consorcis i qualsevol
altre tipus d’ens amb personalitat jurídica, mitjançant
acord del Consell Rector. Quan la participació de
l’Agència en aquestes entitats sigui majoritària, li són
aplicables els principis de publicitat i concurrència en
la contractació.

Article 16. Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan de govern i de
representació de l’Agència.
2. La composició del Consell Rector és la següent:
a) La persona responsable de la Direcció
b) Quatre consellers/es en representació dels
ministeris titulars de la sanitat, el medi ambient,
l’economia i indústria i les la Funció Pública, amb el
rang mínim de director i proposats pels seus ministres
respectius.
c) Un/a conseller/a designat pel titular d’Educació
entre professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de
la recerca científica i el desenvolupament tecnològic.
d) Dos consellers/es designats per les entitats de
recerca privada d’Andorra.

Article 14. Composició i òrgans de govern
1. Els òrgans de govern de l’Agència de Recerca i
Innovació d’Andorra són la Direcció i el Consell
Rector.

e) Un/a conseller/a nomenat per la Universitat
d’Andorra.

2. L’òrgan de suport de la Direcció i del Consell
Rector és el Comitè científic de recerca, d’innovació i
tecnologia.

g) Un/a conseller/a representant les organitzacions
sindicals.

3. Els coordinadors de les àrees de recerca, innovació
i tecnologia, que ha de ser persones físiques amb
solvència científica i tècnica acreditada i amb un grau
de doctor. Les competències i funcions d’aquests
coordinadors són les que s’estableixen per reglament.

3. La persona responsable de la secretaria del Consell
Rector és designada d’entre el personal de l’Agència a
proposta del Director i assisteix a les reunions amb
veu però sense vot.

La designació dels seus titulars i membres s’ha
d’ajustar al criteri de paritat entre home i dona.
4. L’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra es pot
organitzar en centres, àrees o unitats de recerca i
innovació necessaris per a desenvolupar el seu
objecte.
Article 15. Direcció
1. La persona responsable de la Direcció és la
responsable del comandament de l’Agència, de la
gestió econòmica i administrativa, així com de
l’execució dels acords presos pel Consell Rector.
2. És nomenada pel Govern per un mandat de cinc
anys, previ concurs convocat a aquest efecte
mitjançant edicte públic, i és revocada a proposta i per
acord del Consell Rector si no compleix els objectius
o la seva gestió no compta amb el seu vistiplau.
3. La persona responsable de la Direcció ha de ser una
persona amb solvència tècnica acreditada, que ha de

f) Un/a conseller/a representant la Cambra de
Comerç i Indústria i Serveis d’Andorra.

La durada del mandat és de cinc anys.

4. El Consell Rector és reuneix almenys quatre
vegades l’any en sessió ordinària. El Director de
l’Agència pot acordar reunions extraordinàries tantes
vegades com sigui necessari per a l’exercici de les
funcions que el Consell Rector té encomanades, a
iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç dels
seus membres.
Article 17. Funcions del Consell Rector
1. Són funcions del Consell Rector les següents:
a) Aprovar la proposta del contracte de gestió.
b) Aprovar el Pla d’acció anual i el Pla d’acció
plurianual de l’Agència, així com els criteris
quantitatius i qualitatius de mesurament del seu
compliment i del grau d’eficiència, en el marc del
contracte de gestió.
c) Aprovar la proposta d’oferta d’ocupació pública de
l’Agència per integrar-la en l’oferta d’ocupació
pública de Govern, en el marc del que autoritzin els
contractes de gestió.
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d) Aprovar les normes de desplegament de la present
llei pel que fa a l’organització i el funcionament de
l’exercici de l’activitat de l’Agència tant en l’àmbit
general com en l’àmbit dels seus centres, àrees o
unitats.
e) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos de
l’Agència i de la contracció d’obligacions de caràcter
plurianual dins dels límits fixats al contracte de gestió
i proposar al Ministeri titular del pressupost les
variacions en la quantia global del pressupost i les que
afectin les despeses de personal.
f) Realitzar el seguiment, la supervisió i el control
superiors de l’Agència i aprovar l’informe ordinari
d’activitat i tots els extraordinaris que consideri
necessaris sobre la gestió, amb la valoració dels
resultats obtinguts que s’han de trametre al Ministeri
titular de la recerca.
g) Aprovar, amb l’informe previ vinculant del
Ministeri titular de la recerca, la creació i participació
de l’Agència en les entitats públiques o privades a què
es refereix l’article 13.
h) Aprovar els comptes anuals i, si s’escau, la
distribució del resultat de l’exercici, d’acord amb la
legislació pressupostària.
i) Aprovar els criteris i procediments de selecció del
personal de l’Agència.
j) El nomenament i cessament de les persones
coordinadores de les àrees de recerca, innovació i
tecnologia, així com la determinació dels criteris
d’assignació dels seus incentius al rendiment, a
proposta de la Direcció.
k) A proposta de la Direcció, aprovar i modificar les
relacions de llocs de treball de l’Agència, en el marc
fixat al contracte de gestió.
l) Acordar, a proposta del director, la creació i
supressió de centres, àrees o unitats de recerca
científica i desenvolupament tecnològic pròpies de
l’Agència, o reconèixer com a centres mixtos, amb
l’informe previ del Ministeri titular de la recerca, els
que es creïn mitjançant convenis de col·laboració o
per entitats en què l’Agència hi tingui participació,
dins de les disponibilitats pressupostàries i de les
previsions del Ministeri titular de la recerca. Aquesta
competència s’ha de desenvolupar en el marc del que
autoritzin els contractes de gestió.
m) El control de la gestió de la direcció i l’exigència a
la direcció de les responsabilitats que escaiguin.
n) El desenvolupament i aprovació d’un reglament de
l'organització interna i el funcionament de l’Agència.
o) Dictar les normes de funcionament del mateix
Consell Rector en el que no preveu la present llei
d’acord amb el Codi de l’Administració.

p) Qualssevol altres que li atribueixin aquesta llei o la
resta de la normativa aplicable.
Article 18. Comitè Científic de Recerca, d’Innovació
i Tecnologia
1. El Comitè Científic de Recerca, d’Innovació i
Tecnologia és un òrgan de suport de la Direcció i del
Consell Rector que depèn jeràrquicament de la
Direcció, amb la funció d’informar i assessorar en
aspectes cientificotecnològics la Direcció i el Consell
Rector. A aquests efectes, el Comitè ha d’emetre
informe preceptiu sobre el següent: el contracte de
gestió i els plans d’acció plurianuals; l’avaluació,
creació, modificació, ordenació i supressió d’àrees i
unitats de recerca i d’innovació, i qualssevol altres que
els encomani la Direcció o el Consell Rector.
2. La composició del Comitè Científic de Recerca,
d’Innovació i Tecnologia és la següent:
a) La persona que dirigeix l’Agència.
b) La persona que coordina l’Àrea de Recerca.
c) La persona que coordina l’Àrea d’Innovació i
Tecnologia.
d) Un màxim de vuit experts o altres actors rellevants
en la recerca, innovació i tecnologia, designats per a
un període de cinc anys pel Consell Rector podent ser
renovats en el càrrec per un període de cinc anys més.
En tot cas s’ha de garantir la presència del personal
científic de l’Agència.
e) Una persona científica experta en recerca
designada per la Universitat d’Andorra.
f) Una persona tecnòloga designada per Andorra
Telecom, SAU.
g) Una persona tecnòloga designada per Forces
Elèctriques d’Andorra.
El seu funcionament es regularà via reglament que
serà aprovat per la Direcció de l’Agència.

Títol II. Pla de recerca i innovació d’Andorra
Article 19. Del Pla de recerca i innovació d’Andorra
El Pla de recerca i innovació d’Andorra és l’eina
fonamental per dissenyar, planificar i impulsar de
manera coordinada el sistema de recerca i innovació
del país.
Article 20. Objectius del Pla de recerca i innovació
d’Andorra
Els objectius que s’han d’assolir amb la posada en
funcionament del Pla són:
1. Fomentar la recerca en els diferents camps del
coneixement.
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2. Fer el desplegament de les línies estratègiques
prioritàries aprovades pel Govern d’Andorra.
3. Establir i dur a terme estratègies efectives de
divulgació de la recerca afavorint una societat basada
en el coneixement.
4. Potenciar la transferència de coneixement
afavorint la innovació als sectors econòmics del país.
5. Impulsar el treball en xarxa amb els diversos actors,
tant nacionals com internacionals, del sistema de
recerca i innovació.
6. Donar suport als investigadors d’Andorra tant dins
com fora del país.
Article 21. Contingut general del Pla de recerca i
innovació d’Andorra
1. El Pla de recerca i innovació incorpora el conjunt
de programes de recerca i innovació de l’ARIAND i
de la Universitat d’Andorra, les línies de recerca
específiques que el Govern consideri bàsiques per a
Andorra, així com els projectes d’investigadors
d’Andorra que, desenvolupant llurs tasques fora del
país, es vinculin amb l’ARIAND, la Universitat
d’Andorra o el Govern.
2. El Pla de recerca i innovació incorpora també les
línies o programes de recerca i innovació generades
pels actors, individuals i/o col·lectius, públics i privats,
que s’inscriuen en el marc del Pla de recerca i
innovació d’Andorra.
3. El Pla de recerca i innovació incorpora també el
conjunt de programes de foment de la recerca i
innovació.
Article 22. Elaboració, aprovació, seguiment i
avaluació del Pla de recerca i innovació d’Andorra
1. El Pla de recerca i innovació és elaborat per
l’ARIAND, la Universitat d’Andorra i els demès
actors, individuals i/o col·lectius, públics i privats, que
s’inscriuen en el marc del Pla de recerca i innovació
d’Andorra, i incorpora les línies prioritàries aprovades
pel Govern.
2. El Govern aprova el Pla.
3. Durant el període de vigència del Pla el ministeri
encarregat de la recerca, n’ha de dur a terme el
seguiment.
4. L’avaluació dels resultats del Pla es du a terme des
de l’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra.
Article 23. Període de vigència del Pla
El Pla de recerca i innovació té una durada de quatre
anys. Anualment, el Govern pot revisar-ne els
continguts a petició raonada de l’Agència de Recerca
i Innovació d’Andorra o per iniciativa pròpia.
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Article 24. Finançament
El finançament del Pla de recerca i innovació
d’Andorra es fa a càrrec dels pressupostos generals de
l’Estat i de les contribucions addicionals provinents
d’altres entitats públiques o privades que participin en
el seu desenvolupament, previ conveni de
col·laboració regit pels principis de publicitat,
transparència, oportunitat i qualitat. El Govern ha de
destinar anualment almenys el 0,5% del PIB anual.

Títol III. Mesures de foment de la recerca i la
innovació
Article 25. Beneficiaris
Les empreses, així com altres grups, investigadors,
investigadores, instituts i institucions que
desenvolupen activitats de recerca i innovació són
valorats per l’Estat com a agents importants per a la
investigació i el desenvolupament econòmic
d’Andorra i poden rebre el suport de l’Estat en base a
les ajudes previstes en aquest títol. Les ajudes s’hauran
de donar d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, oportunitat i qualitat.
Article 26. Beques per als estudiants que volen
prosseguir o iniciar estudis de tercer cicle
El Govern d’Andorra ha de publicar anualment una
convocatòria per atorgar beques de formació
universitària de tercer cicle per a futurs investigadors
i investigadores andorrans o residents. El criteri
principal de selecció dels candidats és per mèrits, i per
completar les avaluacions de totes les sol·licituds es
constitueix un jurat.
Article 27. Ajudes per a projectes de recerca que
preveuen la col·laboració amb centres estrangers
El Govern d’Andorra ha de publicar anualment una
convocatòria per afavorir el desenvolupament de
projectes de recerca i innovació amb participació de
centres de recerca del país, que tinguin caràcter
internacional, i que es basin en el treball en xarxa
entre diversos centres de recerca o empreses
implicats. Els referits projectes de recerca i innovació
han de tenir caràcter internacional i s’han de basar en
el treball en xarxa entre els centres de recerca o
empreses implicats.
Article 28. Ajudes per a projectes de recerca
prioritaris per al país
El Govern d’Andorra pot donar ajudes a recerques
que es considerin d’interès prioritari per al país, amb
temàtiques concretes i ben definides. Les bases
reguladores de les convocatòries públiques regularan
els beneficiaris que poden optar a les ajudes. Els
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sol·licitants de les referides ajudes han d’avalar una
experiència qualificada en la temàtica concreta.
Article 29. Ajudes extraordinàries per a centres
públics de recerca del país
El Govern d’Andorra pot convocar una línia d’ajudes
oberta als centres de recerca públics del país per crear
noves infraestructures de recerca o per desenvolupar
projectes específics i extraordinaris.
Article 30. Altres beques i ajudes
El Govern d’Andorra, per assolir els objectius
establerts a la Llei, pot donar altres ajuts públics en
l’àmbit de la recerca i la innovació. Els mencionats
ajuts s’hauran de concedir per concurs públic o
conveni de col·laboració.

Disposició transitòria primera

1. La constitució de l’Agència de Recerca i Innovació
d’Andorra es produeix amb la celebració de la reunió
constitutiva del seu Consell Rector, que ha de tenir
lloc en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei.
2. Una vegada constituïda l’Agència, s’extingeix i
liquida l'Institut d’Estudis Andorrans, com a
institució creada pel Consell General, mitjançant un
acord del 30 de juny del 1976, que inclou els estatuts
de l'entitat, els quals es van modificar per la Llei de
modificació dels Estatuts de l’Institut d’Estudis
Andorrans, del 16 d'octubre del 1996.
3. La liquidació té lloc per la cessió i integració global,
en unitat d'acte, de tots els actius i passius de l'Institut
d’Estudis Andorrans a l’Agència de Recerca i
Innovació d’Andorra, que el succeeix universalment
en tots els seus drets i obligacions. Aquesta
transferència en bloc d'actius i passius s'ha d'efectuar
mitjançant escriptura pública autoritzada per un
notari del Principat d'Andorra.
4. L’òrgan liquidador de l’Institut d’Estudis Andorrans
es el seu Comitè Directiu.

Disposició transitòria segona

S’incorpora com a personal de l’Agència el que figuri,
a data de la seva constitució, en la relació de llocs de
treball de l’Institut d’Estudis Andorrans.
Pel que fa a la condició d'assalariat del personal al
servei de l’Institut d’Estudis Andorrans que passa a
formar part del personal al servei de l’Agència, es
manté el règim legal que s'aplicava, per a cada cas
concret, de forma prèvia al moment de la integració.

Disposició transitòria tercera

Les variacions que, en aplicació d’aquesta Llei i de les
seves normes de desplegament, es puguin produir en

l’anterior estructura orgànica de l’Institut d’Estudis
Andorrans s’han de reflectir, d’acord amb la
normativa vigent, en la nova relació de llocs de treball
de l’Agència.

Disposició final primera

En el termini de sis mesos, una llei específica ha de
posar les bases que han de regular els objectius, les
competències, la composició, el grau d’autonomia i
l’àmbit d’actuació de l’Agència de Recerca i
Innovació d’Andorra, així com el règim legal que ha
d'ordenar la relació laboral del seu personal, sense
perjudici del que es recull en la disposició transitòria
segona de la present llei.

Disposició final segona

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser
publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, ha examinat el document que li ha tramès el M.
I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 5 de maig del
2021, sota el títol Projecte de llei de modificació del
Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989,
i de la Llei general d’ordenació del territori i
urbanisme, del 29 de desembre del 2000 i, exercint
les competències que li atribueix el Reglament del
Consell General en els articles que es citaran, ha
acordat:
1- D’acord amb els articles 18.1.d) i 82, admetre a
tràmit aquest escrit, sota la qualificació de Projecte de
llei i procedir a la seva tramitació com a tal, sota el
procediment d’urgència.
2- D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de cinc dies per a la
presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia
12 de maig del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Projecte de llei de modificació del
Codi de l’Administració, del 29 de
març del 1989, i de la Llei general
d’ordenació del territori i urbanisme,
del 29 de desembre del 2000
Exposició de motius
La transformació i la modernització econòmica
d’Andorra són una necessitat ineludible i inajornable
en un món en constant evolució, que progressa cap a
una societat que no es basarà només en la producció i
la comercialització, sinó també en la investigació, la
creació de talent i el coneixement. Aquest objectiu
exigeix diversificar l’activitat per tal d’afegir als
sectors econòmics tradicionals altres àmbits amb una
demanda important i una gran projecció de futur. En
aquest sentit, per respondre als reptes que planteja un
entorn internacional cada cop més desenvolupat
tecnològicament i més competitiu, és necessari
atreure noves activitats d’alt valor afegit i, de forma
compatible i coordinada, desenvolupar i captar el
talent que pugui nodrir aquestes noves activitats, i
alhora transferir coneixement als ciutadans del nostre
país.
La diversificació és una eina fonamental de
desenvolupament econòmic, amb efectes positius i
necessaris com el creixement econòmic a mitjà i llarg
termini, la creació de llocs de treball, i l’estabilitat i el
posicionament en el mercat. Alhora, fa que Andorra
esdevingui un país amb més resiliència i amb més
opcions i atractius per oferir.
Tot plegat ja era plenament vàlid abans de la
pandèmia, però la malaltia epidèmica encara ha posat
més de manifest la necessitat indefugible
d’evolucionar cap a models de creixement social i
econòmic centrats en la innovació i el
desenvolupament tecnològic sostenibles. La Llei
d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra,
aprovada l’any 2008, i també la Llei vigent del 2012
ja es van fixar com a objectiu promoure el progrés i la
competitivitat de l’economia andorrana, amb
l’atracció de capitals estrangers, per augmentar el
nivell de desenvolupament i d’innovació, però ara cal
donar un nou impuls a aquest objectiu.
Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat jurídica
i fer-ho amb la màxima celeritat, s’ha cregut
convenient tramitar amb caràcter d’urgència la
modificació del Codi de l’Administració i de la Llei
general d’ordenació del territori i urbanisme, en els
termes de l’article 82 del Reglament del Consell
General, per no perdre cap oportunitat clau per al
Principat d’Andorra i permetre la instal·lació
d’iniciatives vinculades amb la recerca, el
desenvolupament i la innovació, i actuar en benefici
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de la societat andorrana en el seu conjunt, situant el
país en el mapa de la investigació. Així, amb la
finalitat de donar resposta a oportunitats imminents
presentades i a altres projectes de futur, esdevé
necessari modificar l’article 89 del Codi de
l’Administració per precisar millor a qui i en quines
condicions es pot cedir l’ús de béns patrimonials, és a
dir, tant a administracions públiques com a entitats
del sector públic, que els poden cedir al seu torn a
entitats o societats participades, i tant per a fins
d’utilitat pública i social com per a projectes
estratègics que hagin estats declarats d’interès
nacional.
De la mateixa manera, s’aprofita per aclarir el
procediment per explotar els béns patrimonials,
mitjançant la modificació de l’article 92 del Codi de
l’Administració, de forma que els contractes
d’explotació dels béns patrimonials, tot i haver de
sotmetre’s per norma general als procediments de
publicitat i concurrència, puguin ser objecte d’una
adjudicació directa en supòsits concrets i degudament
justificats; uns supòsits que també existeixen en dret
comparat.
Finalment, s’amplien els supòsits previstos a l’apartat
1 de l’article 61 de la Llei general d’ordenació del
territori i urbanisme per incloure-hi com a objecte
dels projectes d’interès nacional tant els projectes
socials com els de recerca i desenvolupament o
d’innovació.
Aquesta Llei s’estructura, doncs, en dos articles que
modifiquen les dos lleis esmentades anteriorment, en
el sentit que s’hi expressa, i en dos disposicions finals
que estableixen la presentació del projecte de
consolidació de les normes modificades i que
determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Modificació del Codi de l’Administració,
del 29 de març del 1989
1. Es modifica l’article 89 del Codi de l’Administració,
del 29 de març de 1989, el qual queda redactat de la
manera següent:
“Article 89. Cessió
Els béns la utilització o l’explotació pública dels quals
no sigui previsible poden ser cedits temporalment i
gratuïtament a altres administracions públiques o
entitats del sector públic, a l’efecte de destinar-los o
cedir-los al seu torn a entitats o societats participades
per aquestes administracions o entitats, sempre que
sigui per a fins d’utilitat pública o social o per a
projectes estratègics que hagin estat declarats
d’interès nacional.
La declaració d’interès nacional del projecte
estratègic correspon al Govern i s’ha d’adjuntar una
memòria justificativa i acreditativa a l’expedient.”
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2. Es modifica l’article 92 del Codi de l’Administració,
del 29 de març de 1989, el qual queda redactat de la
manera següent:
“Article 92. Explotació
Els béns patrimonials han de ser explotats cercant la
millor rendibilitat i mitjançant les formes usuals de la
pràctica civil i mercantil.
Tanmateix, els contractes d’explotació dels béns
patrimonials se sotmeten als procediments de
publicitat i concurrència i s’atorguen mitjançant
subhasta pública, a excepció dels supòsits en què, per
raó de les particularitats del bé, una urgència resultant
de circumstàncies imprevisibles, la limitació de la
demanda o la singularitat de l'operació, sigui
procedent l'adjudicació directa. En tot cas, les
circumstàncies determinants de l'adjudicació directa
s'han de justificar suficientment en l'expedient."
Article 2. Modificació de la Llei general d’ordenació
del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000
Es modifica l’apartat 1 de l’article 61 de la Llei general
d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de
desembre del 2000, el qual queda redactat de la
manera següent:
“Article 61. Projectes d’interès nacional
1. Els projectes d’interès nacional estan destinats a la
construcció d’infraestructures viàries i de comunicació, a l’execució de la política hidràulica, de
sanejament i energètica, a la lluita contra la
contaminació i a la protecció de la natura, i també a
la dotació de serveis de caràcter sanitari, social,
assistencial, de recerca i desenvolupament,
d’innovació,
educatiu,
cultural,
esportiu,
esportivorecreatiu, administratiu, de seguretat i de
protecció civil.”

Disposició final primera. Text consolidat

S’encomana al Govern que en el termini màxim de sis
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i en els
termes previstos en l’article 116 del Reglament del
Consell General, presenti el Projecte de consolidació
del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989,
i de la Llei general d’ordenació del territori i
urbanisme, del 29 de desembre del 2000, que integri
la legislació vigent sobre la matèria regulada.

Disposició final segona. Entrada en vigor

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

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda del M. I. Sr. Pere López Agràs, president del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, prorrogar el
termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de
llei de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de
novembre, d’impostos especials. El nou termini
finalitza el dia 19 de maig del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

2.2 Proposicions de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda dels M. I. Srs. Carles Enseñat Reig,
president del Grup Parlamentari Demòcrata; Pere
López Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata; Ferran Costa Marimon, president
del Grup Parlamentari Liberal; Josep Pintat Forné,
president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana + Independents i Carles Naudi d’ArenyPlandolit Balsells, president del Grup Parlamentari
Ciutadans Compromesos, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes a la Proposició de llei de les
finances comunals. El nou termini finalitza el dia 15
de setembre del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Edicte

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig 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 14 de juny del 2021, a les 17.30h.

La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,

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

Casa de la Vall, 5 de maig del 2021

Casa de la Vall, 5 de maig del 2021

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.2 Proposicions de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig 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 suplent del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes a
la Proposició de llei qualificada de protecció de
dades personals. El nou termini finalitza el dia 19 de
maig del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article 80
del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda del M. I. Sr. Raul Ferré Bonet, president
suplent
del
Grup
Parlamentari
Ciutadans
Compromesos, i de la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez,
presidenta
suplent
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes a la Proposició de llei
qualificada de la persona i de la família. El nou termini
finalitza el dia 27 de maig del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Disposa
Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició
de llei qualificada de modificació de la Llei
qualificada del règim electoral i del referèndum.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

Criteri del Govern relatiu a la
Proposició de llei qualificada de
modificació de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum
El Govern ha examinat la Proposició de llei
qualificada de modificació de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum presentada pel Sr.
Carles Enseñat Reig, el Sr. Pere Lopez Agràs, el Sr.
Ferran Costa Marimon i el Sr. Carles Naudi d’Areny
Plandolit
Balsells,
presidents
dels
Grups
Parlamentaris Demòcrata, Socialdemòcrata, Liberal i
de Ciutadans Compromesos, respectivament.
D’acord amb el que disposa l’article 103.2 del
Reglament del Consell General, manifesta el seu
criteri sobre la Proposició de llei esmentada.

Consideracions

La Proposició de llei que se sotmet al criteri del
Govern consta de divuit articles i tres disposicions
finals que tenen per objecte modificar diversos
aspectes de l’articulat vigent de la Llei qualificada del
règim electoral i del referèndum, amb dos objectius
bàsics. El primer s’adreça a reforçar la garantia de
l’autonomia de l’exercici de vot per part de les
persones amb discapacitat, i així donar compliment a
les obligacions contretes pel Principat d’Andorra amb
la signatura i la ratificació del Conveni relatiu als drets
de les persones amb discapacitat, tal ja preveia la
disposició final sisena de la Llei 27/2017, del 30 de
novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del
Conveni relatiu als drets de les persones amb
discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del
2006. El segon objectiu té com a finalitat millorar
alguns aspectes dirigits a facilitar el dret al sufragi,
mitjançant diferents mesures.
El Govern considera necessari donar compliment a
l’esperit que emana de la Constitució del Principat
d’Andorra, que estableix l’exigència d’un ampli

14

Butlletí del Consell General – núm. 47/2021 – Casa de la Vall, 5 de maig del 2021

consens en matèria electoral, atès que aquesta
matèria s’ha de regular en virtut d’una norma amb el
rang de llei qualificada. A més, en el cas que ens
ocupa, la majoria absoluta pròpia per aprovar una llei
qualificada encara es reforça, ja que s’ha de computar
alhora entre els consellers generals elegits en la
circumscripció parroquial i entre els consellers
generals elegits en la circumscripció nacional. Es
tracta, per tant, d’assolir un ampli consens polític i
institucional entre el Consell General, que té la
potestat legislativa de modificar la llei, els comuns,
que són les institucions també concernides per aquest
canvi, i el Govern, a través del cap de Govern, que és
l’òrgan que convoca i centralitza els comicis. El
nombre de grups parlamentaris que presenten la
proposició de llei qualificada, i les consultes que ja
s’han fet prop dels comuns, garanteix d’entrada un
ampli consens i la majoria que la Constitució exigeix.

3.7 Consolidació
vigent

L’Executiu recolza, com no pot ser d’altra manera, les
modificacions adreçades a donar compliment al que
preceptua l’article 29 de l’esmentat Conveni de Nova
York, en allò referent a la participació en la vida
política. Concretament, de forma enunciativa i no
exhaustiva, es considera adequat el reconeixement
del dret al sufragi de totes les persones amb
discapacitat; l’accessibilitat de la informació,
propaganda, paperetes i col·legis electorals, i
l’establiment de mecanismes idonis per garantir la
participació de les persones amb discapacitat durant
les jornades electorals.

Casa de la Vall, 5 de maig del 2021

Així mateix, es consideren adequades les altres
mesures que es proposen per facilitar el dret al sufragi
en general, com els ajustos referents a la Junta
Electoral; l’ampliació de determinats terminis,
especialment els relatius a l’ús del vot per dipòsit
judicial; l’ampliació de l’exercici del vot per correu,
estenent-lo a tots els casos en què l’elector es trobi
desplaçat a l’estranger; o la inclusió i la regulació del
vot per delegació per facilitar la participació en el
procés electoral de les persones que presenten una
discapacitat o malaltia greu reconeguda o acreditada.
Igualment, el Govern considera oportunes les tres
disposicions finals, referents al desenvolupament
reglamentari, l’encàrrec al Govern per tal que elabori
un projecte de consolidació de la Llei, i l’entrada en
vigor de la norma.
Per tot l’esmentat, el criteri del Govern sobre la
Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei
qualificada del règim electoral i del referèndum és
favorable.
Andorra la Vella, 5 de maig del 2021

de

la

legislació

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, ha constatat que dins del termini d’un mes des
de la seva publicació en el Butlletí del Consell
General, establert per l’article 116.6 del Reglament
del Consell General, no han estat formulades
objeccions per part dels consellers generals o dels
grups parlamentaris, havent quedat aprovat el
projecte de consolidació següent:
Llei de text consolidat d’ajuts a l’estudi, del 3 de
maig del 2021
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Llei de text consolidat d’ajuts a
l’estudi, del 3 de maig del 2021
Exposició de motius
La societat andorrana aspira a proporcionar la millor
educació possible a les noves generacions. Una
aspiració que es correspon amb la voluntat col·lectiva
de fer d’Andorra un país pròsper, benestant i
cohesionat, on totes les persones que hi viuen puguin
lliurement desenvolupar la pròpia personalitat,
formar-se com a ciutadans i participar del progrés
col·lectiu.
L’educació fa possible la superació dels condicionants
personals, socials, econòmics i culturals de partida; és
la clau de les oportunitats per superar les desigualtats
i per desvetllar i aprofitar tots els talents de la societat.
Per això el dret de tota persona a l’educació és un dret
que la Constitució d’Andorra reconeix com a
fonamental i que la Llei qualificada d’educació
desenvolupa. Per garantir-lo de manera efectiva i
oferir l’oportunitat de superar els obstacles de tota
mena que puguin menyscabar-lo, els poders públics
s’han dotat d’un sistema d’ajuts a l’estudi que
compensa les desigualtats econòmiques i socials i, en
els nivells d’ensenyament postobligatori, incentiva la
continuïtat dels estudis.
L’any 2002 i l’any 2014, el Govern va fer una reflexió
important per actualitzar les mesures que calia
adoptar per facilitar, en condicions d’equitat, l’accés
als serveis educatius de l’ensenyament dels nivells de
maternal, primera ensenyança, segona ensenyança,
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batxillerat i formació professional no superior i
l’ensenyament superior, que inclou la formació
professional superior i el primer i el segon cicles
universitaris. Els ajuts al tercer cicle continuen
gestionant-se pels principis rectors que són aplicables
actualment.

tramitació de la sol·licitud d’ajuts i dels procediments
de revisió, resolució i comprovació de les dades
vinculades.

Les innovacions en el món educatiu i la nova
estructura de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior, amb l’ampliació del sistema d’ajuts al segon
cicle universitari, fan necessari l’establiment d’un
marc legislatiu que inclogui la possibilitat de
desenvolupar reglamentàriament aspectes que, per la
seva idiosincràsia, estan subjectes a canvis i
modificacions. L’ampliació de l’abast dels ajuts a
l’ensenyament superior, per incloure-hi els ajuts al
segon cicle, fa que la figura del crèdit d’estudi
esdevingui innecessària en aquest context, perquè els
ajuts al primer i al segon cicles universitaris queden
coberts per aquesta Llei. Els ajuts al tercer cicle
continuen gestionant-se pels principis rectors que són
aplicables actualment.

La disposició addicional primera estableix que el
Govern pot implantar programes d’ajuts específics per
a joves que compaginin l’estudi amb la pràctica de
l’esport de competició i preveu la possibilitat que en
determinades circumstàncies es puguin presentar
sol·licituds fora de termini.

Al llarg d’aquests anys s’ha fet palesa la necessitat
d’efectuar algunes millores a la Llei 9/2014, del 3 de
juny, d’ajuts a l’estudi. A més, la crisi sanitària
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 va fer més
necessària la modificació de la Llei 9/2014, del 3 de
juny, d’ajuts a l’estudi a fi de suprimir el requisit de
residència mínima de tres anys per poder aspirar als
ajuts d’ensenyament superior i d’incorporar-hi les
diverses tipologies de famílies i el concepte de
matrícula en la formació professional no superior, com
també de permetre la progressió insuficient per motius
justificats i simplificar el procés de sol·licitud d’ajuts
fora de termini.
Les modificacions previstes pretenen l’equitat i
compensar les possibles desigualtats econòmiques i
socials facilitant el procés de sol·licitud presencial i
possibilitant la sol·licitud virtual per així agilitzar el
procés d’avaluació i, també, millorar els terminis
d’atorgament dels ajuts a l’estudi.
Aquest text consolidat incorpora totes les
modificacions esmentades però sense tornar a
numerar tot l’articulat del text, a fi de permetre una
millor comprensió i lectura del reglament que
desenvolupa la Llei d’ajuts a l’estudi.
Aquesta Llei s’estructura en tres capítols. El primer
estableix els principis generals comuns i els nivells
educatius susceptibles de percebre ajuts a l’estudi. El
segon homogeneïtza les definicions del tipus de beca,
amplia les prestacions destinades a l’educació i a
l’educació especial i manté el Premi nacional a
l’estudi, com a premi a l’excel·lència, i el fa extensiu
als ensenyaments de batxillerat professional de
cadascun dels sistemes educatius presents a Andorra.
El tercer tracta del procediment de presentació i

Finalment, la Llei presenta dos disposicions
addicionals, dos disposicions transitòries, una
disposició derogatòria i una disposició final.

La disposició addicional segona fa possible que el
Govern
estableixi
reglamentàriament
la
compatibilitat dels ajuts estatals amb altres ajuts
atorgats per tercers.
La disposició transitòria primera garanteix que als
crèdits d’estudi acordats abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei s’hi continuï aplicant la norma que els
regia, i faculta el Govern per crear un programa
específic de crèdits a l’estudi.
La disposició transitòria segona determina que els
alumnes que gaudeixen del Premi nacional a l’estudi
puguin continuar gaudint-ne en els mateixos termes.
La disposició derogatòria deroga la Llei 9/2014, del 3
de juny, d’ajuts a l’estudi i la Llei 8/2020, del 25 de
juny, de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny
del 2014.
La disposició final fixa l’entrada en vigor de la Llei.

Capítol primer. Principis generals
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Llei és establir el règim jurídic del
sistema d’ajuts a l’estudi per a alumnes dels diferents
nivells educatius.
Article 2. Conceptes
1. El sistema d’ajuts a l’estudi per als nivells
preobligatori, obligatori, de batxillerat, de formació
professional no superior i d’ensenyament superior
s’articula amb les beques per cursar ensenyaments
reglats dels sistemes educatius públics presents a
Andorra. Es poden atorgar beques per cursar
ensenyaments reglats a l’estranger, sempre que els
mateixos ensenyaments no es cursin a Andorra pels
nivells preobligatori, obligatori, de batxillerat i de
formació professional no superior. Els ensenyaments
cursats tant a Andorra com a l’estranger han de
permetre l’obtenció d’una titulació oficial amb
validesa acadèmica i reconeguda per l’Estat.
2. Les beques són prestacions econòmiques a fons
perdut, excepte en el supòsit previst a l’article 20.
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3. En el marc d’aquesta Llei, s’entén per “nivell
preobligatori” els ensenyaments de maternal; per
“nivell obligatori”, els ensenyaments de primera i
segona ensenyança; per “nivell de batxillerat”, els
ensenyaments de batxillerat; per “nivell de formació
professional no superior”, els nivells de formació
professionals previs a qualsevol formació de l’àmbit de
l’ensenyament superior, i per “nivell d’ensenyament
superior” s’entén la formació professional superior i el
primer i el segon cicles d’estudis d’ensenyament
superior.
Article 3. Requisits per sol·licitar una ajuda
1. A més dels requisits acadèmics, econòmics i
patrimonials que s’estableixen en aquesta Llei, per
obtenir una beca, els alumnes, de nacionalitat
andorrana o estrangera, han de residir al Principat
d’Andorra de manera permanent i efectiva.
2. En general, correspon als pares o als tutors fer-se
càrrec del sosteniment dels fills o pupils durant el
període que cursin ensenyaments, inclosos els
superiors. Quan un estudiant, en arribar a la majoria
d’edat i si viu independentment dels pares o tutors, no
pot assumir les responsabilitats econòmiques
esmentades, pot sol·licitar l’atorgament d’un ajut a
l’estudi.
Article 4. Òrgans competents
Correspon al ministeri encarregat dels ajuts a l’estudi
determinar:
a) L’import dels ajuts per a cada modalitat de beca i
nivell d’ensenyament.
b) Publicar la convocatòria anual per a l’atorgament
de les beques.
Aquesta convocatòria, que es publica al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra, ha de contenir els
requisits específics per a l’obtenció de la beca, els
imports màxims de cada tipus d’ajuts i el termini de
presentació de sol·licituds.
c) Resoldre la convocatòria anual. La resolució de la
sol·licitud d’ajut ha d’especificar el tipus d’ajut atorgat
a cada beneficiari i l’import d’aquest ajut i, en els
supòsits de denegació, ha de ser motivada. S’ha de
publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra la
llista dels ajuts atorgats i denegats. La llista d’ajuts
atorgats ha d’indicar la quantia atorgada.
Article 5. Incompatibilitats
L’obtenció d’un ajut a l’estudi és incompatible amb
l’obtenció d’un altre, ja sigui de la mateixa
administració andorrana, ja sigui d’una institució
pública o privada, nacional o estrangera, excepte en
els supòsits de compatibilitat expressament
reconeguts en aquesta Llei.

Article 6. Recurs
Contra la resolució de les convocatòries es pot
interposar un recurs d’alçada davant del Govern.
Article 7. Disponibilitat de l’import
L’import de l’ajut ha de ser disponible, com a mínim
el 30%, abans de finalitzar el primer trimestre del curs
acadèmic, i la resta durant el període lectiu del curs.
Correspon al Govern aprovar el règim de
disponibilitat dels imports dels ajuts a l’estudi
atorgats, en el moment de la publicació de la
convocatòria.

Capítol segon. Beques
Article 8. Tipus de beques
1. La beca de material consisteix en un ajut econòmic
d’un import màxim fix, determinat en funció del
nivell educatiu.
2. La beca de transport escolar consisteix en un ajut
econòmic d’un import igual al del carnet de transport
escolar.
3. La beca de desplaçament, adreçada als estudiants
d’ensenyaments obligatoris, de nivell de batxillerat i
de formació professional no superior que no es poden
cursar al país i als estudiants d’ensenyaments
superiors, consisteix en un ajut econòmic l’import del
qual es determina en funció de la distància entre el
domicili de l’estudiant i el centre docent. Aquesta
beca es determina per trams quilomètrics, amb un
import màxim fix per a cada tram, segons el cost del
transport públic.
4. La beca de menjador escolar consisteix en un ajut
econòmic l’import del qual es determina en funció del
preu acreditat d’aquest servei, al centre escolar de
l’alumne.
5. La beca de manutenció per als estudiants de
formació professional no superior i d’ensenyament
superior que cursen estudis a Andorra o fora
d’Andorra, però pernocten al Principat, consisteix en
un ajut econòmic d’un import màxim fix que
s’estableix tenint en compte diversos criteris, entre els
quals l’horari lectiu de l’alumne i si el centre
d’ensenyament té servei de menjador.
6. La beca d’esquí extraescolar, que només s’atorga a
alumnes de nivells obligatoris, consisteix en un ajut
econòmic d’un import igual al cost del forfet
extraescolar.
7. La beca de matrícula consisteix en un ajut
econòmic que es determina segons els criteris
següents:
a) Per a ensenyaments impartits per centres docents
ubicats en territori andorrà o en la modalitat
d’ensenyament a distància, l’ajut té un import màxim
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determinat en funció de la mitjana del preu de la
matrícula dels centres docents públics que
imparteixen cada ensenyament.
b) Per a ensenyaments impartits per centres ubicats a
l’estranger, l’ajut té un import màxim fix determinat
en funció de la mitjana del preu de les matrícules dels
centres docents públics que imparteixin cada
ensenyament en els països de destinació més habitual
dels estudiants d’Andorra.
8. La beca de residència consisteix en un ajut
econòmic d’un import màxim fix, determinat en
funció de la mitjana del preu de les residències i els
pisos d’estudiants emprats més habitualment pels
alumnes d’Andorra. Aquesta beca, que inclou
allotjament i manutenció, només s’atorga a estudiants
que han de residir fora del Principat per poder cursar
uns estudis determinats.
En
el
supòsit
d’alumnes
d’ensenyaments
preobligatoris, obligatoris, de nivell de batxillerat, de
formació professional no superior i d’ensenyament
superior amb necessitats educatives especials
escolaritzats a l’estranger, l’import d’aquesta beca es
pot incrementar a fi de cobrir les despeses dels
desplaçaments diaris entre el lloc de residència i el
centre docent, i el concepte de residència d’estudiants
es pot substituir pel de pis compartit; en ambdós casos
sempre que ho recomani l’informe oficial
corresponent, emès per una autoritat andorrana.
9. La beca salari consisteix en un ajut econòmic d’un
import màxim equivalent al salari mínim oficial anual.
Aquesta beca té un caràcter extraordinari i només
s’atorga a estudiants que cursen estudis que impliquin
una càrrega lectiva suficient, la qual es determinarà
reglamentàriament, el possible sou dels quals sigui
imprescindible per mantenir la seva família. Per
obtenir aquest ajut s’ha d’acreditar la necessitat
ineludible de l’aportació salarial de l’estudiant, que cal
corroborar amb un informe del ministeri competent
en matèria de benestar social; en aquest informe s’ha
de proposar l’import de la beca, que es determina en
funció del resultat de l’avaluació de les necessitats
familiars.
Article 9. Educació maternal, primera i segona
ensenyança, batxillerat i formació professional no
superior i educació especial a Andorra
Per als nivells educatius d’educació maternal, primera
i segona ensenyança, batxillerat i formació
professional no superior i la seva equivalència en
l’educació especial, així com per als nivells
corresponents dels sistemes educatius espanyol i
francès impartits en centres docents ubicats en
territori andorrà, es poden sol·licitar les beques
següents:
a) Beca de material.
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b) Beca de transport escolar.
c) Beca de menjador escolar.
d) Beca de manutenció.
e) Beca d’esquí extraescolar.
f) Beca de matrícula.
Aquestes beques són compatibles entre si, excepte la
beca de menjador i la de manutenció.
Article 10. Educació especial de maternal, primera i
segona ensenyança, batxillerat i formació professional
no superior a l’estranger
1. Per a l’escolarització a l’estranger d’alumnes amb
necessitats educatives especials de nivells educatius
preobligatoris, obligatoris, de batxillerat i de formació
professional no superior quan aquesta escolarització
hagi estat recomanada mitjançant dictamen oficial, es
poden sol·licitar les beques següents:
a) Beca de material.
b) Beca de desplaçament.
c) Beca de manutenció.
d) Beca de residència.
Aquestes beques són compatibles entre si, llevat de les
beques de manutenció i de residència, que, per la seva
configuració i les seves finalitats, són incompatibles.
2. Tots els alumnes amb necessitats educatives
especials de nivells educatius preobligatoris,
obligatoris, de batxillerat i de formació professional no
superior que s’hagin d’escolaritzar a l’estranger per
recomanació de l’informe oficial corresponent, emès
per una autoritat andorrana, gaudeixen de matrícula
gratuïta, que es finança amb càrrec al pressupost de
l’Estat. Els estudis s’han de dur a terme en centres
degudament reconeguts per les autoritats competents
del país on s’ubiquin, i els ministeris andorrans
encarregats de l’educació i de la salut i el benestar han
de reconèixer-los com a centres autoritzats.
Article 11. Segona ensenyança, batxillerat, formació
professional no superior a l’estranger
Per als ensenyaments de segona ensenyança,
batxillerat, formació professional no superior que no
puguin cursar-se a Andorra, impartits en centres
docents ubicats a l’estranger, es poden sol·licitar les
beques següents:
a) Beca de matrícula.
b) Beca de material.
c) Beca de desplaçament.
d) Beca de manutenció.
e) Beca de residència.
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Aquestes beques són compatibles entre si, llevat de les
beques de manutenció i de residència, que, per la seva
configuració i les seves finalitats, són incompatibles.
Article 12. Batxillerat, formació professional no
superior i ensenyament superior a distància
Els estudiants de batxillerat, formació professional no
superior i ensenyament superior a distància poden
sol·licitar les beques següents:
a) Beca de matrícula.
b) Beca de material.
Aquestes beques són compatibles entre si.
Article 13. Ensenyament superior a Andorra
Els estudiants que cursin ensenyament superior en
centres docents ubicats al territori andorrà poden
sol·licitar les beques següents:
a) Beca de matrícula.
b) Beca de material.
c) Beca de manutenció.
d) Beca de desplaçament.
e) Beca salari.
Aquestes beques són compatibles entre si.
Article 14. Ensenyament superior a l’estranger
Els estudiants que cursin ensenyament superior en
centres docents ubicats a l’estranger, poden sol·licitar
les beques següents:
a) Beca de matrícula.
b) Beca de material.
c) Beca de manutenció.
d) Beca de desplaçament.
e) Beca de residència.
f) Beca salari.
Aquestes beques són compatibles entre si, llevat de les
beques de residència i de manutenció, que, per la seva
configuració i les seves finalitats, són incompatibles.
Article 15. Import
1. L’import màxim de les beques es fixa per a cada curs
acadèmic d’acord amb els criteris següents:
a) Consisteix en una quantitat, fixada d’acord amb
l’article 8, amb la finalitat de compensar, en el nivell
que correspongui, la família o l’estudiant de les
despeses que ocasiona l’escolarització o la dedicació a
l’estudi.
b) Per als ensenyaments de formació professional no
superior i per a l’ensenyament superior, el Govern pot
afegir, a l’import de les beques, calculat segons el
paràmetre esmentat al paràgraf anterior, una

quantitat que serveixi d’estímul per a estudis que es
considerin d’interès per a la situació del mercat
laboral andorrà.
2. Les beques poden atribuir-se mitjançant
l’atorgament total o parcial de l’import màxim
establert per a cadascuna.
Article 16. Procediment d’atribució
L’obtenció d’una beca es regeix per un conjunt de
criteris relatius a les circumstàncies personals i
familiars de l’alumne, a les seves circumstàncies
econòmiques i patrimonials i, en els ensenyaments de
batxillerat, de formació professional no superior i
d’ensenyament superior, a l’expedient acadèmic.
Article 17. Criteris per a l’obtenció d’una beca
1. Són criteris personals els que es deriven de
circumstàncies específiques i pròpies de la persona
sol·licitant, amb independència del seu entorn
familiar o de la seva situació acadèmica. Aquests
criteris són els següents:
a) Ser orfe de pare i mare.
b) Haver estat declarada com a persona amb
discapacitat.
2. Són criteris familiars els que fan referència a les
circumstàncies de la família del sol·licitant. Aquests
criteris són els següents:
a) El nombre de membres de la unitat familiar, entesa
com el conjunt de persones que conviuen en un
mateix domicili i estan casades, formen part d’una
unió estable de parella, són parella de fet o situacions
anàlogues, així com els familiars fins a segon grau de
consanguinitat, el tutor i el seu cònjuge, parella de fet
o situacions anàlogues i els seus fills.
b) Tenir responsabilitats de manteniment de terceres
persones: cònjuge en atur, ascendents sense recursos,
fills menors d’edat i tota altra persona de l’entorn
familiar que estigui a càrrec.
3. Són criteris econòmics i patrimonials els que
permeten avaluar la situació socioeconòmica familiar
o, en el cas de vida independent, del sol·licitant.
Aquests criteris, sempre aplicats a la unitat familiar,
són els següents:
a) El nombre de membres de la unitat familiar en edat
laboral.
b) Les rendes del treball.
c) Les rendes de les activitats econòmiques.
d) Les rendes d’actius financers i similars.
e) Les rendes d’assegurances de vida, d’invalidesa i
similars.
f) Les pensions d’aliments.
g) La propietat i les rendes de béns immobles.
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h) La tinença d’accions o participacions en societats
mercantils.

Article 19
Suprimit per la Llei 8/2020

i) La tinença de vehicles.

Sense contingut

j) Els estalvis.
k) Qualsevol altre ingrés.
4. Són criteris acadèmics els relatius a l’expedient
acadèmic de la persona sol·licitant i, quan sigui el cas,
a la possessió de la titulació acadèmica o altres
requisits exigits per ser admès en un ensenyament
determinat.
Els estudiants que ja han estat becats per cursar un
nivell determinat d’estudis no poden percebre un
segon ajut per cursar el mateix nivell d’estudis encara
que l’àmbit d’estudi sigui diferent.
5. Són criteris territorials els que permeten determinar
la distància, mesurada en quilòmetres, entre el
domicili de la persona sol·licitant i el centre docent.
L’aplicació dels criteris personals, familiars,
econòmics i patrimonials, acadèmics i territorials es
desenvolupen reglamentàriament.
Article 18. Barems
1. En la convocatòria anual es fixen els nivells màxims
de renda i de patrimoni per sota dels quals es prenen
en consideració les sol·licituds de beques. A partir
d’aquests nivells no és possible l’obtenció de cap mena
de beca.
2. Per a la valoració de cada sol·licitud es tenen en
compte les circumstàncies personals, familiars,
econòmiques i patrimonials i, quan correspongui, de
l’expedient acadèmic del sol·licitant.
3. Els barems i la fórmula per al còmput dels criteris
econòmics i patrimonials de l’article 17 apartat 3, els
determinarà el Govern reglamentàriament.
a) En aquesta fórmula es té en compte el nombre de
membres de la unitat familiar de la persona
sol·licitant. No obstant això, dins d’aquesta fórmula
no computen els ingressos en concepte laboral dels
estudiants, els ingressos dels discapacitats de segon i
tercer graus i de les persones inhabilitades per a
l’activitat laboral, circumstància que s’acredita
mitjançant l’informe dels ministeris competents en
matèria de benestar social o de salut, segons
correspongui.
4. Els barems relatius als criteris acadèmics per accedir
i renovar els ajuts a l’ensenyament de formació
professional no superior, de batxillerat i
d’ensenyament
superior
es
desenvolupen
reglamentàriament. Els criteris acadèmics aplicats a
l’article 17 apartat 1, es tracten explícitament.
5. Els barems i la fórmula per al còmput dels criteris
territorials de l’article 17 apartat 5, els determina
reglamentàriament el Govern.
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Article 20. Abandonament i progressió insuficient
dels estudis
1. En cas d’abandonament dels estudis durant el
període acadèmic emparat per una beca, la persona
beneficiària ha de retornar al Govern l’import
percebut. En els supòsits d’incapacitat permanent o
transitòria que impedeixi la continuació dels estudis,
justificada documentalment, la persona beneficiària
queda dispensada de la devolució de l’import percebut
i pot sol·licitar un nou ajut.
2. En cas de progressió insuficient dels estudis, la
persona beneficiària no ha de retornar al Govern
l’import percebut, i pot aspirar a l’ajut i a renovar-lo
en els supòsits d’incapacitat permanent o transitòria
que impedeixi la progressió acadèmica adequada
sempre que estigui justificada documentalment.
Article 21. Premi nacional a l’estudi
1. Els alumnes que excel·leixin en els estudis de
batxillerat i batxillerat professional, en acabar aquest
nivell educatiu, són mereixedors del Premi nacional a
l’estudi. Aquest premi s’atorga a l’alumne de cada
promoció, de cadascun dels tres sistemes educatius
vigents a Andorra, que hagi obtingut el millor
expedient acadèmic durant el batxillerat, a proposta
justificada de l’organisme tutelar de cada sistema
educatiu.
2. L’obtenció del Premi nacional a l’estudi comporta
l’atorgament d’un import determinat per a cada
estudiant per cursar el nivell d’estudis següent
d’ensenyament superior.
3. El Premi nacional a l’estudi es desenvolupa
reglamentàriament.

Capítol tercer. Procediment, verificació i
control
Article 22. Presentació de la sol·licitud
Les sol·licituds d’ajuts a l’estudi s’han de formular,
dins del període establert a la convocatòria, d’acord
amb els models oficials que determini el ministeri
competent en matèria d’ajuts a l’estudi. Es consideren
no presentades totes les sol·licituds entrades fora del
termini previst a la convocatòria.
Article 23. Tramitació de la sol·licitud
1. Correspon al ministeri competent en matèria
d’ajuts a l’estudi tramitar les sol·licituds, verificar les
dades aportades pels sol·licitants i controlar la gestió i
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el compliment dels requisits i les obligacions derivats
de l’atorgament dels ajuts a l’estudi.
2. Si l’Administració constata algun error o mancança
en la sol·licitud o en la documentació que l’hagi
d’acompanyar, en requereix l’esmena a la persona
sol·licitant, la qual disposa d’un termini de deu dies
hàbils per efectuar-la.
Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’arxiva.
Article 24. Revisió i resolució de la sol·licitud
1. Les adjudicacions de qualsevol mena d’ajuts a
l’estudi poden ser revisades mitjançant la instrucció
de l’expedient corresponent, en el curs de la qual s’ha
de donar audiència a la persona interessada.
2. La resolució de l’expedient comporta la revocació
de l’ajut atorgat i la devolució total dels imports
rebuts, si s’aprecia ocultament o falsejament de les
dades. Aquesta resolució s’insta per la via judicial
perquè l’ús de document inveraç per part d’un
particular és un delicte major tipificat al Codi penal.
La devolució s’ha de fer efectiva en el termini de tres
mesos des del moment en què la resolució esdevingui
ferma.
3. Correspon al ministre competent en matèria d’ajuts
a l’estudi la resolució dels expedients de revisió.
Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs
administratiu davant del Govern.
4. La devolució de les quantitats rebudes
indegudament pot ser instada en via judicial i és
competència dels tribunals andorrans.
5. Les responsabilitats establertes en aquest article
s’entenen sense perjudici de les de caràcter acadèmic,
tributari o penal que puguin correspondre.
6. La persona sancionada en aplicació d’aquest article
no pot tornar a sol·licitar cap ajut a l’estudi dels
previstos en aquesta Llei.
7. Les infraccions establertes en aquest article
prescriuen al cap de tres anys.
Article 25. Comprovació de les dades
L’Administració comprova la veracitat de les dades
consignades en les sol·licituds presentades per les
persones interessades, sense perjudici que es pugui
demanar al sol·licitant informació addicional per
qualsevol concepte que tingui relació amb els criteris
que es tenen en compte per adjudicar un ajut a
l’estudi, garantint-ne la protecció i la confidencialitat
de les dades.
La presentació d’una sol·licitud d’ajut a l’estudi
comporta atorgar a l’Administració el dret
d’indagació, explicitat en l’imprès corresponent, que
han de signar tots els membres de la unitat familiar
majors de 18 anys.

Article 26. Fitxer de persones beneficiàries
El ministeri competent en matèria d’ajuts a l’estudi ha
d’elaborar un fitxer informatitzat de persones
beneficiàries d’ajuts a l’estudi i mantenir-lo
actualitzat.

Disposició addicional primera

1. El Govern pot establir programes d’ajuts a l’estudi
específics per a joves que compaginin l’estudi amb la
pràctica de l’esport de competició, sia en territori
andorrà, sia a l’estranger. Aquests programes es
desenvolupen reglamentàriament.
2. Els alumnes de nivell preobligatori i obligatori, de
batxillerat, de formació professional no superior i
d’ensenyament superior que requereixin suport
econòmic públic per circumstàncies familiars
sobrevingudes a partir del tancament del període de
sol·licitud dels ajuts regulats per aquesta Llei poden
sol·licitar un ajut a l’estudi fora de termini.
L’atorgament d’aquests ajuts no comprèn un període
de cobertura superior al període lectiu en què se
sol·licitin. Aquestes demandes són avaluades pel
departament encarregat dels ajuts a l’estudi, que pot,
si escau, sol·licitar un informe del ministeri competent
en matèria de benestar social.

Disposició addicional segona

No obstant el que disposa l’article 5, el Govern pot
establir, mitjançant reglament, la compatibilitat dels
ajuts a l’estudi amb altres ajuts atorgats per tercers. En
aquests supòsits, els ajuts que atorgui l’Administració
andorrana tenen el caràcter de complementaris i,
consegüentment, se n’ha de modular l’import a fi que
la suma de tots els ajuts percebuts no sobrepassi els
imports màxims que la persona beneficiària hauria de
rebre en aplicació exclusiva dels regulats per aquesta
Llei.

Disposició transitòria primera

Als crèdits d’estudi atorgats abans de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei se’ls continua aplicant la
normativa que els regia fins al moment d’entrada en
vigor d’aquesta Llei. No obstant això, no es pot
procedir a renovar-los.
Els crèdits a l’estudi no són ajuts que es regeixin per
criteris socioeconòmics i, per tant, aquesta Llei no hi
és aplicable. El Govern pot crear un programa
específic de crèdits a l’estudi.

Disposició transitòria segona

Els alumnes que gaudeixen d’un Premi nacional a
l’estudi atorgat abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei poden continuar gaudint-ne en els mateixos
termes en què el van rebre.
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Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a
l’estudi i la Llei 8/2020, del 25 de juny, de modificació
de la Llei 9/2014, del 3 de juny del 2014.

Disposició final

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 5 de maig del
2021, ha examinat les preguntes amb resposta escrita
del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 30 d'abril del
2021, relatives al darrer procés de selecció
d'ensenyants
del
Ministeri d'Educació
i
Ensenyament Superior 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. 421).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

- Quin ha estat l’error en el procés de selecció i quins
procediments es proposen implementar per que no es
torni a produir ?
- Quina és la solució que proposa el ministeri
d’Educació per esmenar l’error ?
- La solució proposada en base a quin procés es podrà
fer i quan tindrà lloc?
Consell General, 30 d’abril del 2021
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup parlamentari socialdemòcrata

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 5 de maig del
2021, ha examinat la pregunta amb resposta escrita
del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine
Montaner Raynaud, consellera general no adscrita,
per escrit de data 3 de maig del 2021, relativa a
l’acord firmat entre Grifols i Govern per la creació
d’un laboratori immunològic a Ordino 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. 425).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021

Casa de la Vall, 5 de maig del 2021

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A M. I. Sindicatura

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formulo la
pregunta següent perquè el Govern presenti, per
escrit, les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen en relació al darrer
procés de selecció d’ensenyants del Ministeri
d’Educació i Ensenyament Superior
Vistes les informacions aparegudes als mitjans de
comunicació i les declaracions de la Ministra
d’Educació i Ensenyament Superior respecte al darrer
procés de selecció d’ensenyants, es formulen les
preguntes següents:
- Quines places estaven convocades i quines han estat
les afectades per l’error en el procés de selecció ?
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La sotasignada, M. I. Carine Montaner Raynaud
consellera general no adscrita, 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 a
l’acord firmat entre Grifols i Govern per la creació
d’un laboratori immunològic a Ordino.
Es pregunta:
Si l’acord firmat entre Grifols i el Govern estipula
clarament les activitats que es podran desenvolupar i
quines no es podran desenvolupar al laboratori
immunològic d’Ordino? Pot precisar i fer una llista de
les activitats que es podran desenvolupar i les que no
es podran desenvolupar? De quin nivell de
bioseguretat es tractarà P1, P2, P3 o P4?
El 3 de maig de 2021
Carine Montaner Raynaud
Consellera General
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4.8 Propostes d'acord, propostes de
resolució i mocions
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 139 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar l’esmena presentada pels M. I. Srs. Carles
Enseñat Reig, president del Grup Parlamentari
Demòcrata, Ferran Costa Marimon, president del
Grup Parlamentari Liberal i Carles Naudi d’ArenyPlandolit Balsells, president del Grup Parlamentari
Ciutadans Compromesos a la Proposta d’acord per al
foment d’un pacte d’estat per a la sostenibilitat de
les pensions de jubilació de la CASS, publicada per
edicte de data 14 d’abril del 2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
Els sotasignats, M. I. Sr. 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 disposen els
articles 104.2, i 93.3 del Reglament del Consell
General, presenten, a la Proposta d’acord per al
foment d’un pacte d’estat per a la sostenibilitat de les
pensions de jubilació de la CASS, publicada al Butlletí
del Consell General núm. 38/2021, del 14 d’abril del
2021, en temps i forma, la següent:

Sense perjudici de les regles de funcionament que
acordi una vegada constituïda, la comissió d’estudi
estarà subjecta als requeriments que s’indiquen a
continuació:
1r) La comissió d’estudi estarà composta pels
membres següents:
- Les conselleres i els consellers generals membres de
la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost.
- Segons el que preveu l’apartat 3.e de l’article 48, s’hi
incorporaran en els termes que s’hi estableixen els
ministres del Govern competents en matèria de
treball, afers socials i finances, i representants de la
Caixa Andorrana de Seguretat Social.
- Els especialistes o tècnics que la comissió especial
consideri convenients.
Els grups parlamentaris podran designar suplents dels
consellers generals membres de la comissió d’estudi.
2n) Per a la realització del dictamen, la comissió
d’estudi estarà facultada per obtenir tota la informació
i documentació que requereixi de l’Administració
pública, així com per rebre la compareixença dels
membres de l’Administració pública, autoritats i
funcionaris públics i de tots els agents públics i privats
afectats per la matèria, que permetin a la comissió
d’estudi avaluar globalment les possibles mesures que
s’han de plantejar al dictamen.
3r) Sense perjudici del que disposa l’article 53.2 del
Reglament del Consell, la comissió d’estudi tindrà
caràcter públic.
X) Els acords que adopti la Comissió d’estudi
s’adoptaran per majoria simple de les conselleres i
consellers generals que en formen part.
4t) El dictamen de la comissió d’estudi s’haurà de
presentar a la Sindicatura, per tramitar-ne l’aprovació
en el Consell General, no més tard del 15 de juliol.”
Motivació:

Esmena

S’inclou un apartat relatiu al quòrum necessari en
l’adopció d’acords.

Esmena 1. D’addició
Es proposa addicionar un nou apartat (X) a l’acord
Segon de la Proposta d’acord, que queda redactat com
segueix:

L’acceptació d’aquesta esmena comportarà
renumeració dels apartats de l’acord Segon.

“Segon. Crear una comissió d’estudi del Consell
General, amb la missió d’elaborar un dictamen en què
s’analitzin els factors que afecten la sostenibilitat
financera del sistema públic de pensions de jubilació,
i s’identifiqui un conjunt de propostes d’actuació,
entre les quals s’inclouran específicament les
principals reformes que s’hagin de portar a terme per
donar compliment efectiu a la finalitat del pacte
d’estat.

la

Andorra la Vella, el 3 de maig del 2021.
Sr. Carles Enseñat Reig
President Grup Parlamentari Demòcrata
Sr. Ferran Costa Marimon
President Grup Parlamentari Liberal
Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells
President Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos
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Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 139 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar l’esmena presentada pel M. I. Sr. Pere López
Agràs i Sra. Judith Salazar Álvarez, president i
presidenta suplent respectivament del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, i pels M. I. Srs. Jordi
Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny
Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela
Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata a la Proposta d’acord per al foment
d’un pacte d’estat per a la sostenibilitat de les
pensions de jubilació de la CASS, publicada per
edicte de data 14 d’abril del 2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
D'acord amb el que disposa l'article 139 del
Reglament del Consell General, els sotasignats,
conselleres i consellers generals del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata presentem, dins el
termini i en la forma escaient, la següent esmena a la
Proposta d’acord per al foment d’un pacte d’estat
per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de
la CASS publicada al Butlletí del Consell General
38/2021 del 14 d’abril del 2021.

Esmena a la Proposta d’acord
Esmena 1
(de modificació)
Es proposa modificar la redacció de la Proposta
d’Acord quedant el text formulat de la manera
següent:
“Proposta d’acord
I. Els antecedents
En la majoria de països occidentals, i Andorra no n’és
l’excepció́, els models de les pensions de jubilació́
estan en tensió́, i manquen de sostenibilitat a mitjà i
llarg termini. Pel que fa a Andorra, tot i que el Fons
de reserva de jubilació́ compta en l’actualitat amb uns
1.400 milions d’euros, aquestes reserves són
completament insuficients per respondre a les
obligacions que estan contretes. De fet, i malgrat que
de moment la recaptació́ de les cotitzacions continua
sent superior al pagament de les jubilacions (amb un
excedent net al 2019 de 40 milions d’euros), aquesta
situació́ es revertirà̀, segons l’estudi actuarial del 2019,
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al 2024 i al cap de pocs anys (al 2038) s’esgotarien
completament les reserves existents. De mitjana, una
persona recupera durant la jubilació́ aproximadament
2,5 vegades l’import cotitzat, i això̀ fa que la
concepció́ actual del sistema sigui completament
insostenible. A conseqüència d’aquest desequilibri, es
constata que el fons de reserva no disposa dels actius
necessaris que permetin donar confiança als
assegurats en relació́ a les expectatives de pensions
futures que van construint al llarg de la seva vida
laboral.
La preocupació́ del Consell General en aquest àmbit
es palesa en les successives modificacions de la
legislació́ que regula el sistema públic de pensions de
jubilació́. Ja en l’exposició́ de motius de la Llei
17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
s’invoca, com a objectiu del legislador, garantir la
viabilitat de les pensions, en el marc dels deures de
l’Estat que reconeix l’article 30 de la Constitució́. En
execució́ d’aquest mandat, l’article 86 de la Llei
17/2008 imposa mantenir el patrimoni del Fons de
reserva de la branca de jubilació́ quan la relació́ entre
ingressos i prestacions a càrrec d’aquesta branca sigui
deficitària. La preocupació́ del Consell General també́
s’evidencia en l’increment progressiu de les
cotitzacions corresponents a la branca de jubilació́,
del 8% previst inicialment al 1968 al 10% marcat per
la Llei 17/2008 i al 12% amb la seva modificació́ del
24 de juliol del 2014. Tot i aquesta voluntat
manifesta, les modificacions desenvolupades, com ja
s’ha comentat, no aconsegueixen assolir la
sostenibilitat del sistema.
Amb l’objectiu de fer els treballs preparatoris efectiu
del un pacte d’estat per a la sostenibilitat de les
pensions i per donar també́ compliment a la resolució́
del Consell General del 15-12-2017, el Govern, al
principi de la legislatura, va promoure reunions amb
els grups parlamentaris, els actors econòmics, tant
sindicats com associacions empresarials, el Fòrum
Nacional de la Joventut i la Federació́ de la Gent
Gran. s’evidencia la necessitat d’executar el
compliment d’aquesta proposta de resolució a
través de l’assoliment d’un consens ampli i
compartit pel conjunt d’actors de la societat
andorrana.
Així doncs, en vista de l’adveniment de la data
esmentada més amunt, escau sense més dilació́
promoure l’adopció́ per part dels poders públics de les
mesures escaients per poder revertir la problemàtica.
II. El procediment
En aquest context, els grups parlamentaris
Demòcrata, Liberal i Ciutadans Compromesos volen
proposar al Consell General l’impuls d’un pacte
d’estat per a la sostenibilitat de les pensions (PESP),
mitjançant el qual sigui possible consensuar la
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diagnosi de la situació́ i de les seves causes i, vinculant
tant els poders públics com els agents econòmics i
socials, es determinin les mesures que cal
implementar en el sistema i el calendari
d’implementació́.
A l’objecte que compleixi els requeriments ineludibles
d’eficàcia i transversalitat, el PESP s’estructura com
un procés que s’ha d’executar en una doble fase, de
compliment successiu. En primer lloc, es proposa la
creació́ d’una comissió́ d’estudi del Consell General a
l’empara de l’article 48 del Reglament del Consell,
amb el mandat d’elaborar un dictamen en què
s’identifiquin les diverses mesures que han de
permetre garantir la sostenibilitat financera del
sistema públic de pensions de jubilació́. El dictamen
serà̀ debatut pel Consell General, amb la missió́ de
desenvolupar les mesures, concretar-ne el contingut,
el calendari d’implantació́ i promoure’n l’efectivitat,
procurant el consens i la implicació́ dels sectors
econòmics i socials més afectats per aquestes mesures.
El PESP serà̀ el resultat d’aquest procés, i ha de
permetre encarar el repte inexcusable assumit per
l’Estat.
III. El mètode de treball
La comissió́ d’estudi estarà integrada pels consellers i
conselleres generals de la Comissió́ de Finances i
Pressupost. Tal com preveu l’apartat 3.e de l’article
48, també́ s’hi incorporaran en els termes que s’hi
estableixen els ministres del Govern competents en
matèria de treball, afers socials i finances, i
representants de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social. La comissió́ d’estudi organitzarà un calendari
de compareixences de les persones o institucions que
consideri d’interès, i determinarà la informació́ que
estimi necessària per a la seva comesa, si escau amb el
suport de la Sindicatura d’acord amb l’article 49 del
Reglament del Consell.
Per la seva banda, el Consell General, amb la
col·laboració́ del Govern, crearà els grups de treball
que siguin convenients per tal de convertir les
mesures que resultin del dictamen aprovat pel Consell
General en un pla d’actuacions concretes d’ordre
normatiu i d’acció́ administrativa que reculli el màxim
nivell possible d’adhesió́ dels agents econòmics i
socials del Principat.
I consegüentment, d’acord amb el que s’ha exposat, el
Consell General
Acorda
-Promoure la subscripció́ d’un pacte d’estat per a la
sostenibilitat de les pensions, amb la participació́ dels
poders de l’Estat i, de la Caixa Andorrana de la
Seguretat Social, dels agents econòmics i socials
(sindicats i associacions empresarials) i la
Federació de la Gent Gran d’Andorra, que permeti

assolir un ampli consens nacional sobre les mesures
que cal implementar en el sistema públic de pensions
de jubilació́ per garantir el compliment dels seus
compromisos i el calendari de la seva entrada en vigor.
Segon. Crear una comissió́ d’estudi del Consell
General, amb la missió́ d’elaborar un dictamen en què
s’analitzin els factors que afecten la sostenibilitat
financera del sistema públic de pensions de jubilació́,
i s’identifiqui un conjunt de propostes d’actuació́,
entre les quals s’inclouran específicament les
principals reformes que s’hagin de portar a terme per
donar compliment efectiu a la finalitat del pacte
d’estat.
Sense perjudici de les regles de funcionament que
acordi una vegada constituïda, la comissió́ d’estudi
estarà subjecta als requeriments que s’indiquen a
continuació́:
1r) La comissió́ d’estudi estarà composta pels
membres següents:
- Les conselleres i els consellers generals membres de
la Comissió́ Legislativa de Finances i Pressupost.
- Segons el que preveu l’apartat 3.e de l’article 48, s’hi
incorporaran en els termes que s’hi estableixen els
ministres del Govern competents en matèria de
treball, afers socials i finances, i representants de la
Caixa Andorrana de Seguretat Social.
- Els especialistes o tècnics que la comissió́ especial
consideri convenients.
Els grups parlamentaris podran designar suplents dels
consellers generals membres de la comissió́ d’estudi.
2n) Per a la realització́ del dictamen, la comissió́
d’estudi estarà facultada per obtenir tota la informació́
i documentació́ que requereixi de la Administració́
pública, així com per rebre la compareixença dels
membres de la Administració́ pública, autoritats i
funcionaris públics i de tots els agents públics i privats
afectats per la matèria, que permetin a la comissió́
d’estudi avaluar globalment les possibles mesures que
s’han de plantejar al dictamen.
3r) Sense perjudici del que disposa l’article 53.2 del
Reglament del Consell, la comissió́ d’estudi tindrà
caràcter públic.
4t) El dictamen de la comissió́ d’estudi s’haurà de
presentar a la Sindicatura, per tramitar-ne l’aprovació́
en el Consell General, no més tard del 15 de juliol.
Tercer. Crear, amb la col·laboració́ del Govern, els
grups de treball que siguin convenients per tal de
convertir les mesures que resultin del dictamen
aprovat pel Consell General en un pla d’actuacions
concretes d’ordre normatiu i d’acció́ administrativa
que reculli el màxim nivell possible d’adhesió́ dels
agents econòmics i socials del Principat.
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El pla d’actuacions haurà̀ d’estar conclòs no mes tard
de l’octubre del 2021.”
Andorra la Vella, 5 de maig del 2021.
Pere López Agràs
President
Judith Salazar Álvarez
Presidenta suplent
Jordi Font Mariné
Conseller General
Joaquim Miró Castillo
Conseller General
Roger Padreny Carmona
Conseller General
Carles Sánchez Rodríguez
Conseller General
Susanna Vela Palomares
Consellera General

Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 139 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar l’esmena presentada pels M. I. Srs. Carles
Enseñat Reig, president del Grup Parlamentari
Demòcrata, Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
Ferran Costa Marimon, president del Grup
Parlamentari Liberal, Oliver Alis Salguero, conseller
general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana + Independents, Carles Naudi d’ArenyPlandolit Balsells, president del Grup Parlamentari
Ciutadans Compromesos, i la M. I. Sra. Carine
Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, a
la Proposta d'acord de mesures d'eliminació i
prevenció de l'amiant, publicada per edicte de data
14 d’abril del 2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica general

A la Sindicatura
D'acord amb el que disposa l'article 139 del Reglament
del Consell General, els sotasignats, presentem, dins el
termini i en la forma escaient, la següent esmena a la
Proposta d'acord de mesures d’eliminació i
prevenció de l’amiant, publicada al Butlletí del
Consell General 38/2021 de 14 d’abril del 2021.
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Casa de la Vall, 4 de maig del 2021.
Carles Enseñat Reig, President GP Demòcrata.
Roger Padreny Carmona, Conseller general GP
Socialdemòcrata.
Ferran Costa Marimon, President GP Liberal.
Oliver Alis Salguero, Conseller general Terceravia +
Unió Laurediana + Independents.
Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells, President
GP Ciutadans Compromesos.
Carine Montaner Raynaud, Consellera general no
adscrita.
Esmena 1
(de modificació)
Es proposa modificar la redacció de la Proposta
d’Acord quedant el text formulat de la manera
següent:
“(...)
Acorda
1) Encomanar a Govern realitzar, abans de finalitzar
el primer semestre del 2022, l'estudi necessari amb
l'objectiu d'establir una planificació temporal i
econòmica que permeti localitzar i identificar les
diferents situacions de l’amiant a Andorra, per
procedir a la seva retirada dels edificis i equipaments
públics que encara en continguin. En tot cas,
augmentar els recursos destinats a aquest servei,
ampliant la partida pressupostària en l'elaboració dels
futurs projectes del pressupost, si les necessitats ho
requereixen.
2) Presentar Encomanar a Govern la presentació
d’un projecte de llei, abans de finals del 2022, que
estableixi les obligacions i procediments escaients per
notificar i garantir el seguiment del protocol que
s'estableixi pels casos en què durant una demolició,
manteniment, reparació i/o renovació d'edificis o
habitatges o en qualsevol altre supòsit, s'identifiquin
elements d'amiant que puguin representar un risc per
a la salut de les persones. La llei integrarà, modificantles si escau, les disposicions reglamentàries i altres
existents sobre la regulació del tractament de
l'amiant, per tal de complir els objectius d’aquesta
proposta d'acord en matèria d'identificació,
notificació i seguretat.”
Motivació:
Concretar l’encomana al Govern dels acords presos
per part del Consell General.
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