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5. Proposició de llei per a la protecció
de les abelles
Exposició de motius
Al nostre país tenim una gran diversitat de flora, i
per preservar aquesta riquesa natural també és
necessari treballar per la protecció de les abelles. Els
motius de desaparició de les abelles són diversos: els
pesticides són una causa directa, tanmateix, hi ha
altres causes com la urbanització dels camps, la
introducció de noves espècies i el canvi climàtic.
Darrers estudis demostren que la quantitat d’abelles
al nostre país ha disminuït considerablement, i
aquestes són un element fonamental en la cadena
alimentària ja que representen un 75% de la
producció d’aliments dins de la branca dels insectes
pol·linitzadors. Malauradament, la seva població ha
caigut entre el 40 i 50 % els darrers anys. Sense
aquesta quantitat d’abelles molts fruits i plantes
naturals aniran desapareixent.
Aquesta Llei la volem dur a terme perquè, les abelles
promouen el procés de pol·linització i gràcies a això
les plantes i verdures dels horts i les muntanyes del
nostre país poden germinar i així podem obtenir els
diferents productes i fruits per a la nostra
alimentació. El 90% de les plantes i vegetals depenen
de la pol·linització. El punt principal del problema és
que les abelles s’alimenten de pol·len contaminant i
això els provoca la mort. Els pesticides que s’utilitzen
actualment per conrear no són naturals, porten
químics i additius, això comporta que siguin mortals
per a les abelles. De la mateixa manera, als camps
s’usen tot tipus de productes químics tòxics que fan
que les abelles en consumir-los els transmetin en el
moment de fer la mel, i això provoca que tot el rusc
es contamini, i que després aquesta mel no sigui
apta per al consum humà. Una altra qüestió que cal
tenir en compte és que les abelles són susceptibles al
canvi climàtic provocat per la contaminació, ja que a
conseqüència de la seva fragilitat no tenen temps
d’adaptació a les noves condicions climàtiques, i per
tant, moren.
Hem de conscienciar-nos que, sense les abelles, els
agricultors que tenen horts al país no tindrien bones
collites, i fins i tot, es perjudicaria el conreu del
tabac, una de les activitats més tradicionals de
l’economia d’Andorra i que ha produït grans
beneficis per al nostre país. Per aquests motius volem
reivindicar mitjançant aquesta Llei la protecció de
les abelles, ja que, les abelles són fonamentals per a
la conservació de la flora i la fauna natural, la
protecció de la biodiversitat i la producció agrícola.
Article 1
S’encomana al Govern que declari les abelles com a
espècie protegida i elabori un pla nacional de salut
per a la seva protecció.

Article 2
1. Es prohibeix l’ús i la fabricació de pesticides i
productes químics nocius per a les abelles.
2. S’encomana al Govern que elabori i actualitzi
anyalment un catàleg de pesticides i productes
químics nocius per a les abelles, així com de
productes de substitució.
Article 3
1. Les persones que infringeixin la prohibició prevista
a l’article 2 seran sancionades amb multes, de 500
euros a 20.000 euros.
2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per graduar la quantia de les multes, els
criteris següents:
a) La superfície del terreny agrícola afectat.
b) La quantitat de pesticides i productes químics
nocius fabricats.
c) Els danys causats.

6. Proposició de llei per a la millora
de la qualitat de vida dels animals
dels centres de refugi i el seu ús
terapèutic amb persones grans
Exposició de motius
Als refugis, no hi ha prou lloc per acollir en bones
condicions tots els animals perduts o abandonats.
Així mateix cal millorar les seves instal·lacions per
potenciar la seva llibertat i el seu benestar.
Per això proposem algunes solucions per millorar la
qualitat de vida d’aquests animals com ara ampliar
els espais que ocupen amb mòduls adaptables,
augmentar els controls veterinaris i millorar la seva
higiene i salut.
També hem constatat que últimament hi han hagut
molts casos d’abandonaments d’animals domèstics a
Andorra. Aquests abandonaments tenen com a
conseqüències d’atropellaments, mortalitat elevada i
malalties.
Per reduir aquest fenomen cal que Govern impulsi
campanyes de sensibilització per augmentar el
nombre d’adopcions així com altres accions com la
celebració d’un dia nacional per a l’adopció.
D’altra banda, es proposa que els animals de
companyia, gats i gossos que estan als centres de
refugi puguin ser utilitzats com a teràpia per a la gent
gran. Això els aportaria un augment de la mobilitat
ja que l’animal incita a moure’s més i estar atent per
jugar, per parlar i per somriure amb freqüència.
També augmenta la capacitat d’exercici físic i dona
alhora afecte. En definitiva, l’ús terapèutic dels
animals fomenta l’augment de l’autoestima en les
persones grans i ajuda a millorar i augmentar el
benestar físic i psicològic.

