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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.2 Proposicions de llei
Edicte
La síndica general, atès que el Consell General en la
seva sessió del dia 15 de juliol del 2021 ha acordat
prendre en consideració la Proposició de llei de taxes
de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior
d'Andorra, disposa:
- Obrir un període de quinze dies per a la presentació
d’esmenes, que no podran ésser a la totalitat, període
que finalitza el dia 22 de setembre del 2021, a les
13.30h, data a partir de la qual la Proposició seguirà
la tramitació prevista pels projectes de llei.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades pel M. I. Sr. Josep Pintat Forné, president
del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana
+ Independents, per escrit de data 28 de maig del
2021, relatives a la societat Bitcoinforme, SL, amb
marca Bit2Me, i publicades en el Butlletí del Consell
General número 60/2021, del 1 de juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Ministeri de Finances
Resposta escrita del Govern a les
preguntes (Reg. núm. 551/21)
Resposta escrita del Govern a les preguntes, amb
referència al reg. núm. 551/21, presentada pel M.
I. Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup
Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana +
Independents, relativa a la societat Bitcoinforme,
SL, amb marca Bit2Me.
Preguntes
En virtut de quina legislació, la societat Bitcoinforme,
SL amb marca Bit2me, té dret a operar a Andorra? En
base de quines disposicions legislatives, aquest tipus
de societat s’ha de registrar a l’AFA o s’ha
d’autoritzar?
Vist que la disposició transitòria tercera de la
proposició de llei estableix un termini per a que
“situacions jurídiques corresponents a activitats de
representació digital d’actius” regularitzin la seva
situació en el termini de sis mesos des de l’entrada en
vigor de la llei, voldríem saber què entén el Govern
per “situacions jurídiques corresponents a activitats
de representació digital d’actius”? Quantes situacions
jurídiques podria entendre el Govern que hi ha , en
data d’avui, a Andorra? Amb quina normativa s’han
autoritzat?
Resposta
A la resposta a les vostres preguntes, us adjunto la
carta signada pel director general de l’Autoritat
Financera Andorrana (AFA), a qui el Ministeri de
Finances també va transmetre les vostres preguntes.
Sense reprendre de manera exhaustiva el contingut
de la carta adjunta de l’AFA, cal discernir entre les
activitats que suposadament volia desenvolupar la
societat relacionades amb activitats regulades de
l’àmbit financer, i per tant sota la supervisió de l’AFA,
i aquelles altres que no es troben regulades.
Cal destacar que, independentment d’aquesta
diferenciació, qualsevol activitat econòmica que es
desenvolupa al Principat d’Andorra necessita estar
donada d’alta al Registre de Comerç. En aquest sentit,
no consta cap registre de comerç associat a l’empresa
Bitcoinforme, SL, suposadament responsable de la
publicitat a la via pública que és objecte d’aquesta
pregunta.
En aquest sentit, ens trobem amb activitats
relacionades amb la compravenda de bitcoins que no
estan actualment regulades a Andorra, però també
s’anuncien al web de l’entitat altres tipus d’activitats
desenvolupades directament o indirectament per
aquesta entitat que sí que es consideren activitats
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reservades a entitats de serveis de pagament i de diner
electrònic. Per això, i en l’àmbit de les seves funcions,
l’AFA informa que ni aquesta empresa ni cap de les
que s’identifiquen com a empreses col·laboradores
estan autoritzades a desenvolupar aquest tipus
d’activitats a Andorra.
La segona part de la pregunta està relacionada amb la
interpretació de la Proposició de llei de la
representació digital d’actius mitjançant l’ús de la
criptografia i de la tecnologia de llibre registre
distribuït i blockchain. Entenent que aquesta
proposició és a iniciativa de diferents grups
parlamentaris i que encara es troba a tràmit
parlamentari, i que encara s’han de fixar la redacció
final i la interpretació del seu legislador i, si escau,
aprovar-la, no considerem oportú especular sobre la
seva aplicació potencial.
Andorra la Vella, 14 de juliol del 2021
Èric Jover Comas
Ministre de Finances i portaveu
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4.8 Propostes d'acord, propostes de
resolució i mocions
Edicte
La síndica general comunica que el Consell General
en la seva sessió del dia 15 de juliol del 2021, exercint
les competències que li atribueix l’article 139 del
Reglament del Consell General, ha aprovat el
següent:

Acord de Joventut
La pandèmia originada pel SARS-CoV-2 ha
evidenciat, un altre cop, les particularitats i les
fragilitats de la joventut. Ens trobem en un escenari
de crisi i postcrisi que pot suposar un retrocés dels
drets i del benestar de la ciutadania. A més a més,
aquesta crisi pot dificultar encara més l'autonomia, la
projecció de la vida de la joventut, l'exercici de la
plena ciutadania i l'objectiu d'aconseguir una societat
més justa, igualitària i cohesionada.
L'escenari de transició actual és obert i suposa un
canvi de paradigma, així com multitud d'incerteses a
moltes persones, especialment, les més joves. La crisi
també ha de comportar noves oportunitats. Per aquest
motiu, esdevé bàsic que des de les institucions es
promoguin noves polítiques amb perspectiva de
joventut que siguin el catalitzador d'un canvi de la
realitat social del jovent d'Andorra. És a dir, noves
polítiques orientades a solucionar els problemes
concrets del col·lectiu jove.
Fruit d'aquest nou paradigma, les seccions joves dels
partits polítics d’Andorra conjuntament amb les
conselleres i consellers generals dels grups
parlamentaris representats al Consell General hem
volgut esmerçar els nostres esforços en l'elaboració
d'una Proposta d'Acord de Joventut noves amb
propostes que responguin a les actuals necessitats de
la joventut, així com a aquelles necessitats latents
però no resoltes. Aquesta proposta d'acord és el
resultat d'una llarga anàlisi de la situació present i de
la voluntat de pensar noves solucions a curt, mitjà i
llarg termini, que ens permetin concretar una resposta
conjuntural a diverses polítiques públiques que
afecten de forma específica la joventut del nostre país.
Aquest document consta d'onze polítiques públiques
de diversos àmbits. Els àmbits concrets són: 1.
Polítiques de participació juvenil i relacions amb les
administracions públiques; 2. Polítiques laborals; 3.
Polítiques d'habitatge; 4. Polítiques de diversificació
econòmica i dinamització econòmica; 5. Polítiques
socials; 6. Polítiques de sanitat i salut pública; 7.
Polítiques educatives; 8. Polítiques de gènere; 9.

Polítiques culturals; 10. Polítiques mediambientals i
de lluita contra els impactes del canvi climàtic; 11.
Polítiques d'integració europea i internacional.
Onze polítiques públiques i un total de 72 mesures
destinades a la millora del benestar del jovent
d’Andorra, pensades des de la joventut i per a la
joventut. Una proposta iniciada i treballada des del
consens per part de les joventuts polítiques
d'Andorra, amb o sense representació parlamentària,
conjuntament amb les aportacions d'organismes de
representació i organització juvenil, com el Fòrum
Nacional de la Joventut d'Andorra i les associacions
juvenils del país.
Aquesta és una proposta que necessitava la
participació de tothom per poder representar millor el
conjunt del col·lectiu jove d'Andorra, sent un
exemple evident de com la joventut pot esdevenir
protagonista activa de la transformació social.
Aquesta és una proposta que segueix un model de
baix cap a dalt, obrint el Consell General a la
participació juvenil i a la societat civil. Una proposta
treballada en dues fases, les quals s'han basat ambdues
en el consens. Sent la primera fase de treball entre
organitzacions juvenils i la segona de treball
parlamentari basat en el treball de la primera fase.
Les mesures resultants volen ser un catalitzador per al
canvi de les polítiques de joventut i per incloure la
perspectiva de joventut en totes les polítiques que es
promoguin des de les institucions. A més a més, són
mesures que busquen reforçar la política de
participació juvenil, implicant el reconeixement i
l'alimentació de les fortaleses, interessos i habilitats
dels i les joves, així com oferir oportunitats reals
perquè aquests puguin participar en les decisions que
els afecten com a individus i com a grup.
Considerem que ara és el moment d'elaborar aquesta
proposta perquè una crisi és també una oportunitat
per repensar i repensar-nos. És l'oportunitat d'afrontar
nous debats, bàsics i estructurals per al futur del
nostre país. I aquesta proposta d'acord demostra
també la inclusió de les necessitats específiques del
col·lectiu jove en els debats actuals.
I conseqüentment, per tot el que s'ha exposat, el
Consell General,
ACORDA
En l’àmbit de les polítiques de joventut, participació
juvenil i relacions amb les administracions públiques:
1. Encomanar al Govern l’elaboració d’una diagnosi
sobre la situació de la joventut al Principat d’Andorra.
Els resultats d’aquesta diagnosi seran la base de
l’actualització del Pla Nacional de la Joventut del
2008.

Butlletí del Consell General – núm. 85/2021 – Casa de la Vall, 16 de juliol del 2021

2. Encomanar al Centre de Recerca Sociològica
(CRES) un estudi específic sobre participació
electoral de la joventut de 16 a 30 anys, estratificat
per franges d’edat. Aquest estudi es realitzarà abans
de la finalització de l’any 2021.
3. Analitzar les diferents modalitats de vot existents
per facilitar el vot de les persones residents a
l’estranger, fent referència específica a la joventut .
Alhora, s’estudiaran les mesures que permetin la
millora de la modalitat del vot per correu.
4. Treballar en el marc de les negociacions per l’acord
d’associació amb la UE per millorar el coneixement
entre la joventut d’Andorra dels drets dels andorrans
a l’estranger.
5. Impulsar un canvi legislatiu en matèria de partits
polítics que estableixi la garantia de representativitat
d’un dels membres de les joventuts dels partits en els
òrgans directius i executius d’aquests.
6. Encomanar al Govern la creació d’un espai
participatiu virtual en la plataforma VISC.ad per a
l’intercanvi d’idees i la participació juvenil.
En l’àmbit de les polítiques laborals:
7. Treballar per assolir l’objectiu d’un salari mínim
interprofessional equivalent al 60% del salari mitjà,
dedicant-hi els esforços necessaris tenint en compte la
situació actual.
8. Encomanar un estudi al CRES que analitzi l’accés i
la situació de la joventut al mercat laboral d’Andorra.
9. Encomanar al Govern que estudiï el
desenvolupament d’una política d’incentius a les
empreses per la contractació dels estudiants en
pràctiques i durant el seu primer any laboral.
10. Impulsar un marc legal específic pel
desenvolupament del teletreball de la joventut que els
permeti compatibilitzar els estudis i la feina, si escau.
11. Encomanar al Govern el reforç del programa
Pràcticum de la Universitat d’Andorra i la borsa de
treball de la mateixa universitat amb el conjunt
d’agents econòmics i socials del país.
12. Encomanar al Govern la creació d’un títol oficial
que reconegui i acrediti la participació en un
voluntariat.
13. Encomanar al Govern la creació d’un pla de
sensibilització i formació sobre drets i deures laborals,
elaborat conjuntament pels ministeris encarregats de
l’educació, la joventut i el voluntariat i el
Departament de Treball.
En l’àmbit de les polítiques d’habitatge:
14. Encomanar al Govern la realització d’un estudi i
diagnosi, abans de finalitzar el 2022, sobre les
necessitats i situació en què es troba la persona jove
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en relació amb l’habitatge, analitzant especialment les
condicions de la joventut en el mercat de l’habitatge.
15. Encomanar al Govern que continuï promocionant
els ajuts al lloguer per a la joventut.
16. Encomanar al Govern incloure la perspectiva de
joventut en la planificació pel dret a l’habitatge.
17. Encomanar al Govern l’establiment d’un registre
d’ocupació i emancipació de la joventut en matèria
d’habitatge.
18. Encomanar al Govern, cercant la implicació dels
comuns, l’anàlisi de la necessitat d’oferta pública
d’habitatges destinats a la joventut així com el
manteniment dels habitatges públics ja existents.
En l’àmbit de les Polítiques de diversificació i
dinamització econòmica:
19. Encomanar al Govern el foment de
l’emprenedoria juvenil i les empreses emergents
(startups) facilitant l’accés i els tràmits.
20. Analitzar, amb la Caixa Andorrana de la
Seguretat Social, l’establiment d’una quota reduïda,
a partir de 50 euros, per a les persones joves
treballadores per compte propi fins als 30 anys, durant
el primer any d’activitat. Aquesta quota serà
proporcional en funció dels rendiments de l’empresa.
21. Encomanar al Govern la creació de processos
d’incentius per a noves activitats econòmiques que
promoguin la creació de llocs de treball per a joves.
22. Regular de forma específica i adaptada a la realitat
els projectes de microfinançament i micromecenatge
per a la joventut.
En l’àmbit de les polítiques socials:
23. Encomanar al Govern, conjuntament amb la
CASS, una anàlisi qualitativa i quantitativa sobre
l’accés a la cobertura sanitària pública de joves entre
25 i 29 anys.
24. Encomanar al Govern l’avaluació dels criteris
d’accés actuals als ajuts dels serveis socials per als
joves.
25. Encomanar al Govern la potenciació dels
programes específics per a la reinserció social i laboral
per a la joventut de 16 a 29 anys que hagin comès
algun tipus de delicte amb pena de presó.
26. Encomanar al Govern que coordini l’ús de la
mediació com a instrument de resolució de conflictes
en situacions individuals o col·lectives en els àmbits
que es pugui trobar la joventut.
27. Encomanar al Govern que segueixi impulsant i
potenciant els projectes d’intercanvi lingüístic del
català amb l’objectiu de familiaritzar les persones que
s’instal·lin al país amb la llengua oficial del país i
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reforçar els vincles amb els i les joves residents a
Andorra, afavorint la seva integració en la societat.

d’Andorra, adaptant-la a les necessitats del mercat
laboral del país,

28. Encomanar al Govern que segueixi impulsant la
Tarifa Jove per al transport públic de forma
progressiva en funció de l’edat i més enllà dels 20 anys.

41. Encomanar al Govern la creació d’un registre
voluntari de joves a l’exterior coordinat pels ministeris
encarregats de l’educació, de política exterior i
d’economia.

29. Encomanar al Govern, cercant la implicació dels
comuns l’establiment de programes coordinats
d’actuació dels educadors de carrer amb la dotació
dels mitjans necessaris.
En l’àmbit de les polítiques de sanitat i salut pública:
30. Encomanar al Govern incloure la perspectiva de
joventut dins del nou Pla Integral de Salut Mental i
Addiccions d’Andorra.
31. Encomanar al Govern el desplegament de la
cultura del coneixement i recursos d’acompanyament
en matèria de drogodependències en l’àmbit escolar,
familiar i social a través de cursos formatius, activitats
formals i altres mètodes de difusió on hi participin
aquests actors conjuntament.
32. Encomanar al Govern a dotar la Unitat de
Conductes Addictives (UCA) dels recursos necessaris
per fer front a la drogodependència juvenil.
33. Encomanar al Govern la creació i incentiu d’espais
de planificació familiar dins del Pla Nacional de la
Infància i de l’Adolescència.
34. Encomanar al Govern l’elaboració un pla de
foment de les pràctiques saludables de la joventut per
una millor qualitat de vida.
35. Encomanar a la CASS la cobertura dels serveis de
psicologia i els tractaments psicològics per a la
joventut i la resta de la societat.
36. Encomanar al Govern el plantejament d’un temari
avaluable i continu coordinat pels ministeris
encarregats de la salut i l’educació relacionat amb
l’educació sexual en el sistema educatiu andorrà,
promovent l’adopció d’aquesta mesura a la resta de
sistemes educatius d’Andorra.
37. Encomanar al Govern la revisió i actualització de
la guia en format digital de recursos en matèria de
malalties de transmissió sexual.

42. Encomanar al Govern l’ampliació dels programes
d’intercanvi i mobilitat internacional durant tota la
trajectòria educativa.
43. Encomanar al Govern potenciar l’intercanvi
internacional de formació empresarial que connecti
empreses de sectors econòmics claus del país amb
empreses estrangeres anàlogues.
44. Encomanar al Govern crear un premi econòmic,
en el context del Premi nacional a l’estudi, també pels
segons millors estudiants de batxillerat i formació
professional dels tres sistemes educatius d’Andorra.
En l’àmbit de les polítiques de gènere:
45. Encomanar al Govern l’elaboració d’un programa
de sensibilització dins del marc legislatiu en vigor que
promogui la igualtat i les relacions afectives lliures de
violència. Aquest programa es destina al sistema
educatiu andorrà i es promou als altres sistemes
educatius d’Andorra.
46. Encomanar al Govern incrementar les campanyes
de conscienciació sobre violència masclista entre el
col·lectiu de la joventut, on el focus i el problema se
situï en el maltractador i no en la persona
maltractada.
47. Encomanar al Govern la creació d’una nova
categoria en perspectiva de gènere destinada als joves
entre 16 i 18 anys en el marc del guardó Olympe de
Gouges.
48. Encomanar al Govern que vetlli perquè
s’incloguin al catàleg d’estudis de la Universitat
d’Andorra aquelles formacions relatives a la
perspectiva de gènere.
En l’àmbit de les polítiques culturals:

En l’àmbit de les polítiques educatives:

49. Encomanar al Govern la implementació
progressiva de l’entrada gratuïta als museus públics
del país fins als 30 anys d’edat.

38. Encomanar al Govern la diversificació de l’oferta
de Formació Professional, dirigint-la cap a nous
sectors econòmics de futur i millorant-ne la promoció
i el prestigi.

50. Encomanar al Govern, cercant la implicació dels
comuns, la reducció de la tarifa un 50% per a persones
fins a 30 anys dels actes culturals organitzats amb el
sector públic.

39. Encomanar al Govern reforçar el programa de
doctorats industrials entre la Universitat d’Andorra i
el teixit productiu del país.
40. Encomanar al Govern continuar impulsant la
diversificació de l’oferta formativa de la Universitat

51. Encomanar al Govern l’anàlisi de les possibles
xarxes culturals existents en els països o les regions
veïnes per aconseguir una reducció de les tarifes per a
la joventut en els equipaments culturals.
52. Encomanar al Govern l’incentiu de l’artista
emergent a través d’un premi que li atorgui una beca
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de formació internacional amb l’objectiu d’ ajudar
enla seva professionalització.
53. Regular els projectes de microfinançament i
micromecenatge cultural i artístic, especificant
aquells projectes iniciats per artistes i creadors/es
culturals joves.
54. Encomanar al Govern la realització d’un estudi
per determinar quina és la millor estructura per
garantir la compaginació de la formació educativa
amb la formació artística.
55. Encomanar al Govern, cercant la implicació dels
comuns, l’incentiu i difusió d’espais d’exhibició i
consum cultural gestionats per la joventut i orientats
a la joventut.
56. Encomanar al Govern la potenciació de la difusió
i el consum de les produccions culturals realitzades
per la joventut.
57. Encomanar al Govern la promoció de polítiques
que fomentin l’hàbit lector a través de la seva
introducció als diferents espais d’educació existents.
58. Encomanar al Govern que emfatitzi el paper de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
com a eines de producció artística i cultural a través
de campanyes de sensibilització i cursos formatius.
En l’àmbit de les polítiques mediambientals i de lluita
contra els impactes del canvi climàtic:
59. Encomanar al Govern la unificació tarifària,
informativa i combinatòria de les línies de transport
públic de forma coordinada entre les administracions
implicades en la matèria per facilitar l’ús del transport
públic entre la joventut.
60. Encomanar al Govern l’impuls i el foment del
vehicle compartit (car sharing).
61. Encomanar al Govern que continuï potenciant la
participació de tots els centres escolars al projecte
escola verda.
62. Encomanar al Govern la promoció de la
participació de l’alumnat en la definició d’accions de
reducció, reutilització i reciclatge a tots els centres
escolars del sistema educatiu andorrà, fent-ne una
avaluació. Aquesta mesura també es promocionarà als
altres sistemes educatius que vulguin incloure-la.
63. Encomanar a Govern la posada en marxa al curs
2021-2022 dels tallers sobre la petjada ecològica
vigent a l’Acord de reconeixement de la crisi
climàtica i de declaració de l’estat d’emergència
climàtica i ecològica.
64. Prohibir els plàstics d’un sol ús en consonància
amb allò que estableix l’Acord de reconeixement de
la crisi climàtica i de declaració de l’estat
d’emergència climàtica i ecològica.
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65. Encomanar al Govern la posada en marxa d’un pla
de finançament per a l’emprenedoria jove en matèria
d’equipaments de transició energètica, energies
renovables i sectors derivats que millorin l’eficàcia i
l’eficiència d’aquests equipaments.
66. Encomanar al Govern l’incentiu de
l’emprenedoria jove en el sector serveis relacionat
amb el comerç de materials reciclats al major o al
detall o que acompleixin bones pràctiques ambientals
(alimentació a l’engròs, roba de segona mà, objectes
reciclats, mitjans de transport sostenibles, etc.).
67. Encomanar al Govern incentivar el finançament
de l’emprenedoria jove en el sector primari a projectes
agrícoles i ramaders que segueixin bones pràctiques
ambientals.
En l’àmbit de les polítiques d’integració europea i
internacional:
68. Encomanar al Govern l’alineació de les propostes
de joventut amb l’Estratègia de la Unió Europea per a
la Joventut 2019-2027 (European Youth Strategy 20192027).
69. Encomanar al Govern la dotació dels recursos
necessaris al Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA)
per a millorar el seu propi funcionament a nivell
nacional i el seu vincle i participació en l’European
Youth Forum del Consell d’Europa.
70. Seguir treballant per la creació d’una estructura
de
joves
parlamentaris
dins
l’Assemblea
Parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA).
71. Encomanar al Govern que Andorra formi part del
programa Erasmus+ en el marc de la negociació de
l’Acord d’Associació amb la Unió Europea.
72. Encomanar al Govern la millora de la
comunicació de l’activitat que duu a terme cada
organització internacional de les quals Andorra forma
part, per tal d’apropar l’activitat de cada organització,
així com les oportunitats laborals que aquestes
organitzacions ofereixen.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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