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1.- INTRODUCCIÓ 

El dimecres 4 de febrer del 2020 es van reunir les tres 
comissions de treball del 18è Consell General dels 
Joves i van aprovar les següents proposicions de llei 
que es tractaran, en sessió plenària, el proper 
dimecres 25 de març. 

2.- PROPOSICIONS DE LLEI 

1. Proposició de llei per augmentar el 
salari mínim interprofessional 

Exposició de motius 
Des de què Andorra ha adoptat l’euro com a 
moneda oficial, el cost de vida augmenta 
considerablement a l’igual que passa en els altres 
països que també han fet el canvi a aquesta moneda. 
De fet, segons estudis realitzats per empreses 
especialitzades en macroeconomia, el cost de la vida 
l’any 2019 a Andorra la Vella és només un 4% més 
baix que el de Tolosa, un 8% inferior que el de 
Barcelona, un 16% més elevat que el de Saragossa i 
similar al de Madrid. Segons es desprèn de les 
estadístiques, el preu de l’habitatge de lloguer no 
cessa d’augmentar establint-se en un preu mitjà de 
950 euros. 
Ara bé, aquest augment de preus que també es 
produeix en tots els àmbits de la vida, no està 
acompanyat d’un augment proporcional dels salaris 
dels treballadors. Actualment, a Andorra, el salari 
mínim interprofessional és de 1.083,33 euros 
mensuals d’ençà l’increment d’un 3,2% el 2019. Però 
tot i això, els salaris segueixen essent baixos per a 
molts habitants del Principat d’Andorra, ocasionant 
dificultats econòmiques en una franja àmplia de la 
població, sobretot la que obté les rendes més baixes. 
També és cert que a la nostra Constitució es parla 
del dret que tenen els habitants d’Andorra a 
treballar però en els articles 28 al 33 no es menciona 
res sobre la quantitat que s’ha de cobrar per 
considerar-se un sou digne i sobretot adequat al 
nivell de vida del nostre país.  
Si tenim en compte el cost de la vida al Principat 
d’Andorra així com el salari mínim interprofessional, 
ens adonem que estem per sota si ho comparem amb 
alguns països europeus. Com a país europeu que es 
vol adherir a la Unió Europea mitjançant acord 
d’associació, és necessari i urgent equiparar el salari 
mínim interprofessional al cost real de la vida per tal 
de millorar la situació econòmica dels habitants 
d’Andorra.  

Article 1 
El Govern ha d’establir el salari mínim 
interprofessional en 1.200 euros a partir de l’1 de 
gener de 2021.  

Article 2 
El Govern garanteix als habitants d’Andorra ajuts 
econòmics de serveis socials i sociosanitaris per 
atendre a les seves necessitats personals en funció 
dels seus ingressos i despeses. 

2. Proposició de llei pel foment de 
l’esport d’alt rendiment 

Exposició de motius 
Els joves en edat d’estudiar que es dediquen als 
esports d’alt nivell els és molt difícil compaginar els 
estudis amb els entrenaments i competicions. 
Per tant, creiem necessari un replantejament dels 
horaris dels centres escolars per a poder compaginar 
els estudis amb l’esport.  Això  beneficia a tots els 
joves esportistes del país que estan estudiant, 
contribuint a la millora dels resultats tant acadèmics 
com esportius.  
Així mateix, per fomentar l’esport d’alt rendiment, 
s’encarrega al Govern un estudi per analitzar la 
viabilitat d’una escola-residència per a esportistes 
d’alt rendiment.  
Aquest projecte pretén reproduir el model d’un 
centre d’alt rendiment donant-li una gran 
importància als estudis per aconseguir la màxima 
coherència entre l’esport i la formació acadèmica.  
L’objectiu principal d’aquest projecte és fer 
compatible l’estudi amb la carrera esportiva, tenint 
en compte les següents particularitats: 
- El seu nivell acadèmic 
- El seu nivell esportiu  
-Els compromisos esportius, ja siguin entrenaments, 
concentracions o campionats. 

Article 1 
El Ministeri d’Educació adapta els horaris dels 
centres educatius andorrans per tal que els joves 
estudiants esportistes es puguin beneficiar de 
programes d’alt rendiment sense que això perjudiqui 
el seu nivell acadèmic. 

Article 2 
El Govern d’Andorra, conjuntament amb els clubs i 
federacions, elaboraran un estudi nacional per 
analitzar la viabilitat de la creació d’una escola-
residència per a esportistes d’alt rendiment. L’estudi 
també analitzarà quins esports s’hi practicaran 
segons les necessitats, amb l’objectiu d’arribar al 
màxim de disciplines possibles i que actualment no 
estiguin contemplades en altres programes específics.  


