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3. Proposició de llei per a l’ampliació
del descans per maternitat i paternitat
Exposició de motius
Avui en dia el descans per maternitat a Andorra no
és superior a les vint-i-sis setmanes remunerades, i si
la comparem amb els països del nostre entorn creiem
que és un permís bastant limitat. A més, les ajudes a
la família són insuficients al nostre país, si bé és cert
que la sanitat i l’ensenyament estan coberts.
Creiem que per millorar les condicions de vida dels
menors s’ha de començar des de la infància. En
aquest sentit està demostrat que com més temps
passen els infants amb els seus pares aquest fet
millora molt més la seva qualitat de vida des de què
neixen. Els nens amb una infància estable i
tranquil·la tendeixen a no anar cap a la vida
delictiva o, per exemple, a no cometre assetjament
contra els seus companys d’escola. Hi ha països del
nostre entorn europeu com la República Txeca,
Dinamarca i, en menor mesura, França on els
permisos retribuïts per als pares oscil·len al voltant
d’un any remunerat. Aquests permisos de maternitat
i paternitat ofereixen la possibilitat de
compatibilitzar les setmanes tant per al pare com per
a la mare durant aquest període d’un any. D’aquesta
manera també es dona un equilibri en la promoció i
estabilitat professional tant del pare com de la mare,
no fent, per tant, discriminació per raó de gènere.
Amb
l’ampliació
d’aquest
permís
de
maternitat/paternitat considerem que es milloren les
condicions de vida de les famílies que viuen a
Andorra i també contribuïm a augmentar la taxa de
natalitat del nostre país, que és una de les més baixes
d’Europa.
Amb aquesta regulació pretenem millorar la qualitat
de vida del nostre país, tot buscant aconseguir, cada
cop més, una societat molt més cohesionada.
Article 1
El Govern ha d’establir un permís de maternitat i
paternitat retribuït d’un màxim de seixanta setmanes
a compartir entre la mare i el pare des del naixement
de l’infant.
En cas de part múltiple, el període s’amplia en dues
setmanes retribuïdes més per cada fill, així com en el
supòsit de discapacitat reconeguda degudament de la
mare, amb un grau de menyscabament del 60% o
més, o de discapacitat de l’infant dictaminada per un
metge pediatra que hagi atorgat un conveni amb la
Caixa Andorrana de Seguretat Social, en tots els
casos d’acord amb el barem de valoració de la
Comissió Nacional de Valoració (Conava).
Article 2
El Govern ha de vetllar perquè s’incrementin les
exempcions fiscals a aquelles famílies que tinguin dos
o més fills menors d’edat a càrrec.
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4. Proposició de llei de reducció i
regulació del consum de carn
Exposició de motius
Segons els gràfics dels últims anys la producció
d’origen animal ha augmentat la seva producció i la
seva venda a Andorra i al món. El consum de carn
massiu en el nostre planeta contribueix a la seva
contaminació, i darrera de la producció de carn hi ha
molt sofriment animal. És sabut que els animals
destinats a la indústria càrnica en molts casos no
estan ben cuidats, viuen en espais inadequats i
sofreixen fins i tot en el moment de la seva mort.
A Andorra no es produeix molta carn, la majoria de
la carn que consumim ve d’empreses d’Espanya,
França i Alemanya. El sector ramader genera una
quantitat important de gasos d’efecte hivernacle. La
producció animal és una de les principals causes de
l’escalfament global, la degradació de la terra, la
contaminació atmosfèrica i de l’aigua, i també afecta
a la pèrdua de biodiversitat.
A Andorra, la Llei 11/2016, del 28 de juny, de
tinença i protecció d’animals va ser establerta amb
l’objectiu de conservar la fauna i establir normes per
a la protecció dels animals.
Els avantatges de millorar el control de la producció
d’origen animal són els següents:
Podríem disminuir l’escalfament global amb el
control de la producció animal. També protegir la
vida animal i assegurar-nos de què la carn que es
consumeix a Andorra tingui un origen de patiment
zero i vingui d’empreses que prioritzen el benestar
animal. També creiem important reduir el consum
de carn als menjadors escolars. Fer aquest canvi no
només ens afavoreix a nosaltres a l’hora de menjar
millor sinó que a més a més milloraríem com a
societat en el respecte cap als animals i el nostre
planeta.
Article 1
El Govern ha d’augmentar el control en la compra
de carn d’altres països assegurant que prové d’una
criança respectuosa amb la vida animal i amb el medi
ambient.
Article 2
El Govern ha de fomentar la reducció del consum de
carn a les escoles dedicant un parell de dies a la
setmana a una dieta sense carn.
Article 3
El Govern ha d’instar a les escoles a què la carn que
es consumeixi sigui Carn de qualitat controlada
d'Andorra, així com afavorir el consum de productes
de proximitat.

