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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 11 de març del 2022, 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 reguladora de l’impost sobre les
estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol,
general de l’allotjament turístic i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre,
de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA. El nou termini finalitza el dia 4
d’abril del 2022, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 11 de març del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

3. PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.2.1 Projectes de llei qualificada
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 11 de març del 2022, ha examinat el document que
li ha tramès el M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, registrat en data 11 de març del 2022,
sota el títol Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada
d’immigració 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 qualificada 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 set dies i mig
per a la presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia 24 de març del 2022, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 11 de març del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada
d’immigració
Exposició de motius

La Llei qualificada d’immigració, del 31 de maig del 2012, amb les modificacions que s’hi
han anat introduint al llarg dels darrers anys, ha permès disposar d’un sistema d’immigració
adaptat a les necessitats del Principat d’Andorra en cada moment. No obstant això, la
situació sanitària viscuda els darrers dos anys ha tingut conseqüències desfavorables per
al teixit empresarial, el qual ha vist reduït el nombre de treballadors, principalment en el
sector hoteler. Consegüentment, amb la finalitat de reactivar l’economia i de cobrir la
necessitat de comptar amb recursos humans suficients, i mitjançant l’addició de l’article 26
ter a la Llei qualificada d’immigració, se suspèn amb caràcter excepcional l’aplicació de
l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei
qualificada d’immigració, per a les autoritzacions d’immigració temporals presentades l’any
2021 o el 2022.
Article 1. Addició de l’article 26 ter a la Llei qualificada d’immigració
S’addiciona l’article 26 ter a la Llei qualificada d’immigració, el qual queda redactat en els
termes següents:
“Article 26 ter
Amb caràcter excepcional, se suspèn l’aplicació de l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei
9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, per a les
autoritzacions d’immigració temporals presentades l’any 2021 o el 2022, de manera que els
seus titulars poden sol·licitar una nova autorització temporal sense que sigui necessari que
hagin transcorregut cinc mesos des de la data de venciment de l’autorització anterior. En
acabar la temporada d’hivern 2022-2023 queda sense efecte la suspensió de l’aplicació de
l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei
qualificada d’immigració.”
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei qualificada entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
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5. ALTRA INFORMACIÓ
5.1 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la Cambra
Edicte
La síndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 10 de març
del 2022, exercint les competències que li atribueix l’article 136bis del Reglament del
Consell General, ha aprovat el següent:
Acord de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures
previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la
finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 21 de febrer del 2022
Exposició de motius

La Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per
preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública va regular, entre altres aspectes,
la delegació en favor del Govern perquè pugui aprovar, per motius de salut pública, mesures
de restricció d’algunes activitats i comportaments de les persones amb aquesta finalitat de
salut pública i sempre que sigui de forma estrictament proporcionada.
Igualment, la Llei també preveu que el Govern, pels mateixos motius, pugui adoptar
mesures preventives i de protecció, que sempre han de ser proporcionals als objectius
buscats.
La cronologia sobre la pròrroga de la facultat del Govern d’establir mesures restrictives o
excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel
coronavirus SARS-CoV-2 ha estat la següent:
1. El dia 24 de març del 2021, i a proposta dels ministres de Salut i Justícia i Interior, en
sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General la primera
pròrroga del termini de dos (2) mesos. El Consell General, en sessió del 8 d’abril del 2021
(Butlletí Oficial del Consell General del 9 d’abril del 2021), va prorrogar la facultat del Govern
d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de
desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març
de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos.
2. El dia 14 de maig del 2021, i a proposta dels ministres de Salut i Justícia i Interior, en
sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General la segona
pròrroga, en aquest cas per un període d’un (1) mes. El Consell General, en sessió del 10
de juny del 2021 (Butlletí Oficial del Consell General de l’11 de juny del 2021), va prorrogar,
per segona vegada, la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en
els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de
la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública,
per un nou període d’un (1) mes.
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3. El dia 23 de juny del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut i Justícia i
Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General una
nova pròrroga, en aquest cas per un període de dos (2) mesos. El Consell General, en
sessió del 8 de juliol del 2021, va prorrogar, novament, la facultat del Govern d’establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989,
amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos i, sobre la
base d’aquesta aprovació, el Govern, en la sessió del dia 14 de juliol del 2021, va aprovar
la nova pròrroga fins al 14 de setembre del 2021.
4. El dia 18 d’agost del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut i Justícia i
Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General una
nova pròrroga, en aquest cas per un període de dos (2) mesos. El Consell General, en
sessió del 9 de setembre del 2021, va prorrogar novament la facultat del Govern d’establir
les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989,
amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos i, sobre la
base d’aquesta aprovació, el Govern, en sessió del dia 15 de setembre del 2021, va aprovar
la nova pròrroga fins al 15 de novembre del 2021.
5. El dia 12 d’octubre del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut i Justícia i
Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General una
nova pròrroga, en aquest cas per un període de dos (2) mesos. El Consell General, en
sessió de l’11 de novembre del 2021, va prorrogar novament la facultat del Govern d’establir
les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989,
amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos i, sobre la
base d’aquesta aprovació, el Govern, en sessió extraordinària del dia 12 de novembre del
2021, va aprovar la nova pròrroga fins al 12 de gener del 2022.
6. Finalment, el dia 1 de desembre del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut
i Justícia i Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell
General una nova pròrroga, en aquest cas per un període de dos (2) mesos. El Consell
General, en sessió del 16 de desembre del 2021, va prorrogar novament la facultat del
Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del
6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de
març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2)
mesos i, sobre la base d’aquesta aprovació, el Govern, en sessió del dia 5 de gener del
2022, va aprovar la nova pròrroga fins al 12 de març del 2022 en virtut del Decret 6/2022,
del 5 de gener del 2022.
Malgrat que la situació sanitària i epidemiològica evoluciona favorablement, en els mesos
vinents cal seguir disposant de mecanismes que permetin introduir mesures preventives
per minimitzar la transmissió del virus en cas d’aparició de variants que puguin produir una
malaltia més greu o que puguin escapar de la immunitat produïda per les vacunes.
La facultat, però, d’establir mesures preventives i de protecció en el marc de circumstàncies
excepcionals com la generada per la crisi sanitària provocada pel SARS-CoV-2, una vegada
exhaurits els terminis establerts legalment, requereix l’acord favorable del Consell General.
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Vistes les sol·licituds de pròrroga d’aquesta facultat formalitzades davant del Consell
General fins avui;
Vistos els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública
i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989;
Per tot el que s’ha exposat, es considera convenient atorgar la pròrroga, per un període de
dos (2) mesos més, dins del límit establert en l’apartat tercer de l’article 4 de la vigent Llei
30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i en l’apartat primer de l’article
59 de la vigent Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, de la facultat del Govern de
mantenir les restriccions amb les mateixes condicions previstes i regulades en els darrers
decrets vigents, o les que s’acordin derivades de l’evolució de les dades epidemiològiques.
Vistes les disposicions esmentades i altres que són aplicables en general,
El Consell General, en la sessió ordinària del dia 10 de març del 2022.
Acorda
Prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles
4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei
general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per
un nou període de dos (2) mesos.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 10 de març del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

5.3 Altres
Edicte
La Síndica general, d'acord amb el que disposa l'article 90 del Reglament del Consell
General fa públic el següent:
Que el Consell General, en la seva sessió del dia 10 de març del 2022, i en virtut de l’article
10 de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de
l’Institut Nacional Andorrà de Finances, ha nomenat els Srs. Maanan Aouraghe Bendada i
Josep Maria Capella Fernández, membres del Consell d’Administració de l’Autoritat
Andorrana (AFA).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 11 de març del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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