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1. INTRODUCCIÓ 

El Consell General va acordar, el 14 de març del 2002, crear el Consell General dels Joves 
amb la idea d’escoltar els joves i d’atansar-los a la important tasca que desenvolupa el 
legislador. 
D’acord amb aquesta decisió, al Consell General s’hi reuneixen 28 estudiants de segona 
ensenyança, de 14 a 16 anys, per analitzar, debatre i aprovar "proposicions de llei". 
Enguany se celebrarà el 20è Consell General dels Joves, i en les comissions de treball es 
tractaran les següents "proposicions de llei" presentades pels alumnes: 

2. PROPOSICIONS DE LLEI 

2.1. Proposició de llei per a la reducció de jornada escolar a partir de la 
mitja jornada de divendres 

Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino 

Exposició de motius 

Actualment, els joves tenen una càrrega lectiva excessiva, diàriament reben 7 hores de 
classe, només interrompuda per les hores d'esmorzar i dinar amb un espai real de descans 
de 30 minuts. A banda de les hores lectives, també s'encomana als joves feina extra 
(deures) per tal d'acabar d'avançar en certes àrees que suposen 1 hora diària. 

Altres països veïns tenen unes jornades menys excessives. 

Per altra banda, la majoria de joves també tenen extraescolars, els quals requereixen 
dedicació i esforç per tal de seguir la formació específica. 

Finalment, s'ha de destacar que els joves en aquesta edat han de socialitzar-se i, per tant, 
han de disposar de temps per relacionar-se entre ells en espais sans i no dirigits. 
Per totes aquestes raons, la proposició de llei pretén eliminar dues hores lectives del 
divendres a la tarda, transformant l'últim dia de la setmana en horari intensiu. 

Amb aquesta mesura el jovent de secundària podria millorar la seva qualitat de vida. 

Article 1 

Les escoles de secundària de tot el país, els divendres faran jornada intensiva. 

Article 2 

Els alumnes de totes les escoles de secundària del país, els divendres realitzaran 5 hores 
totals d’estada al centre. Acabant la jornada escolar a les 14.00 hores. 
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2.2. Proposició de llei sobre el límit de l’alçada dels edificis a Andorra 

Col·legi Sagrada Família 

Exposició de motius 

Andorra viu del turisme, un turisme que busca una petita localitat rural entre valls on 
descansar de l'estrès de la gran ciutat i on puguin observar la fauna i la flora en tot el seu 
esplendor, no una ciutat que arrasa el nostre paisatge amb tones de ciment i acer. 

La situació actual de la construcció a Andorra causa un impacte visual abismal. Està 
perjudicant l’entorn natural que és un dels principals atractius d’aquest país. Empresaris de 
l’estranger volen seguir un patró de l’economia i construcció idealitzat sense respectar les 
característiques d’Andorra.  

A l’article 9.1 de la modificació del Reglament de construcció del 2020 de Govern no es veu 
cap especificació determinada en la limitació d’alçada dels edificis i ho deixa a l’aprovació 
dels plans d’urbanisme de cada Comú.  

“El planejament urbanístic ha d’establir l’alçada reguladora i el nombre de plantes que, com 

a màxim, o obligatòriament quan convingui, poden assolir els edificis. El planejament 

urbanístic ha d’establir les regles per a la mesura de les alçades i el nombre de plantes, 

d’acord amb les condicions del lloc”. 

És, per tant, cada Comú el que estableix els criteris en els respectius plans urbanístics.  

En el de la parròquia d’Escaldes-Engordany en una de les darreres modificacions del Pla 
d’ordenament urbanístic original del 2007 es fixa unes altures màximes que depassen en 
molt les de les edificacions anteriors: 

Edificis de 10 plantes: 38 m. 

Edificis de 15 plantes: 55 m. 

Edificis de 20 plantes: 70 m. 

En altres regions del món hem trobat diferents lleis sobre la limitació de construcció com 
per exemple a Filipines on els edificis s'han de basar en l'amplada dels carrers cap a les 
quals té la façana, però l'altura total de l'estructura no podrà excedir els 30 metres i cap 
torre pot tenir més de 35 metres d'altura mesurats des de la vorera.  

A Bali (Indonèsia) cap edifici pot ser més alt que un arbre de coco, que mesura uns quinze 
metres. 

La mateixa Constitució del Principat d’Andorra, en l’article 31 diu: 

“És funció de l'Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, 

amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a 

les generacions futures un equilibri ecològic racional en l'atmosfera, l'aigua i la terra i de 

defensar la flora i la fauna autòctones”. 

Si la Constitució és la llei màxima per a un Estat democràtic, cal demanar-se fins a quin 
punt, pel que fa al sector de la construcció, es respecta aquesta norma.   

Ens demanem, els joves d’aquest país, si els responsables polítics que fan les lleis i les 
modifiquen han pensat en les conseqüències que tindran en el nostre futur les construccions 
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d’avui, no només en el paisatge, sinó també a escala econòmica, social i de recursos com 
l’aigua o l’electricitat. 

En vista que molts andorrans no els agrada la construcció dels nous gratacels situats a 
Escaldes-Engordany i després d'analitzar-los amb deteniment, creiem que totes aquestes 
"millores" al país, trenquen amb l'estètica d'Andorra, i lluny de ser "progrés", sembla que 
busquem amagar els nostres orígens i arrels rurals.  

Observem una manca de control per part del Govern en deixar legislar una normativa 
diferent en cada parròquia segons els interessos de cadascú.  

Així, per evitar futures construccions, sobretot per part d’inversors estrangers, demanem 
que hi hagi una norma per tot l’Estat que reguli l’alçada dels edificis i altres paràmetres que 
es considerin importants. 

Article 1 

S’estableix un límit per a l’altura de les noves construccions d’edificis, segons la cota a la 
qual es vol edificar en tot el territori andorrà, que en cap cas pot superar l’altura de les 6 
plantes respecte al nivell del carrer o els 20 metres. 

Article 2 

En casos excepcionals en què alguna institució pública, empresa privada o particular vulgui 
portar a terme un projecte de construcció en què se superi els límits marcats en l’article 
anterior, el Govern ha de tenir en compte la posició dels ciutadans mitjançant la 
convocatòria d’un referèndum. 

2.3. Proposició de llei de reducció horària de la jornada laboral 

Lycée Comte de Foix 

Exposició de motius 

A Andorra hi ha moltes feines amb moltes hores de treball com, per exemple, a l'hoteleria, 
en el manteniment de les carreteres o sobretot des dels inicis de la pandèmia, en els serveis 
hospitalaris. Els treballadors no reben el salari que es mereixen per les hores que treballen. 
Les empreses han de beneficiar-se de la reducció d'hores de treball, ja que els treballadors 
estaran menys cansats i més motivats per fer la feina perquè tindran més temps lliure. 

Actualment, la gent que treballa massa hores al dia no té l'oportunitat de passar temps lliure 
amb la família pel fet que arriben molt tard i molt cansats a casa. 

D'altra banda, és imprescindible tenir un mínim d'hores de son. 

Finalment, podem dir que si la gent treballa menys hores, faran les seves hores laborals 
més productives perquè tindran més energia. 

Aquesta reducció horària de la jornada laboral pot beneficiar les empreses perquè els 
treballadors que gaudeixin d'una millor qualitat de vida seran més productius durant les 
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hores de treball. Sabent que sortiran més d'hora de la feina, estaran més motivats, cosa 
que farà augmentar la producció i els beneficis de l'empresa. Una millor qualitat de vida farà 
que els treballadors no agafin baixes relacionades amb la salut mental (depressió,  
"burn-out", ansietat...) o fins i tot relacionades amb les feines que requereixen la força 
corporal. 

La reducció horària de la jornada laboral ja ha estat experimentada en altres països on s'hi 
ha pogut observar aquests beneficis. 

Article 1 

La setmana laboral és màxim fins a 35 hores (sense comptar hores extres). 

Article 2 

Si una feina requereix més de 35 hores per setmana, es fan torns amb altres treballadors. 

Article 3 

Si hi ha persones que treballen més de 7 hores al dia (sense comptar hores extres que han 
de ser remunerades), l'empresa serà sancionada amb una multa. 

2.4. Proposició de llei per crear un sistema localitzador de busos 

Lycée Comte de Foix 

Exposició de motius 

En aquests moments és molt complicat localitzar els busos al Principat d’Andorra (saber on 
es trobem i quant de temps tardaran en arribar a les parades). A més, hem de tenir en 
compte que és l’únic mitjà de transport públic ja que no disposem ni de metro, ni tren, ni 
tramvia.  

Per tant, creiem que seria útil i necessari crear una aplicació (mode App) connectada a una 
Wifi lliure, per tal de poder localitzar en directe la situació del bus que esperem a la parada. 
També s’haurien d’habilitar uns panells a totes les parades fixant el temps d’arribada dels 
diferents busos (això ja funciona en alguns països del nostre entorn). 

Aquesta mesura i millora tecnològica ajudaria a descongestionar el trànsit, és molt més 
pràctic pels usuaris ja que no has d’esperar tant a la parada, pots decidir quina és la millor 
opció si avançar fins la següent parada o retrocedir, guanyes temps i el conductor  pot saber 
millor la quantitat de gent que es trobarà en la següent parada. 

Modernitzant i actualitzant el sistema de localització de busos, a part de facilitar la vida als 
usuaris del transport públic, també pot suposar un foment del transport públic alliberant l’alta 
densitat de trànsit a Andorra i reduir conseqüentment les emissions de CO2 al nostre 
territori. 



Butlletí del Consell General – 20è Consell General dels Joves – Casa de la Vall, 7 de febrer del 2022 6 

 

Article 1  

El Govern d’Andorra, a través del ministeri corresponent, actualitzarà i modernitzarà el 
sistema d’informació i comunicació de la xarxa de busos del país. 

Article 2  

Es crearà una aplicació d’ús gratuït pels usuaris per tal de comunicar i informar sobre la 
localització dels diferents busos al moment.  

2.5. Proposició de llei per a la creació d’ajudes econòmiques a les 
famílies en les eines de treball electrònic a les escoles 

Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma 

Exposició de motius 

Aquesta proposició de llei tracta la temàtica sobre el material tecnològic (ordinadors, 
tauletes, dispositius electrònics…) que s’utilitzen com a eina de treball en les diferents 
escoles dels diferents sistemes educatius del Principat d’Andorra. Al mateix temps, també 
fa referència al material pedagògic que han de sufragar les famílies i que sovint han de fer 
front a unes despeses molt elevades (llibres de text, diccionaris, llibres de lectura…), tenint 
en compte els diversos fills que componen una família. 

La majoria d’escoles del Principat són de titularitat pública (malgrat també existeixin escoles 
privades) i moltes de les famílies no tenen recursos econòmics suficients per fer front a les 
despeses derivades de l’educació. Cal tenir en compte que Andorra és un país on el nivell 
de vida és molt elevant i, si tenim en compte que el sou base de la majoria de les famílies 
és de 1.121,47€, l’any 2021, això agreuja de manera greu al pressupost de les famílies, ja 
que la despesa en material escolar suposa un cost molt elevat. 

En el cas de les escoles andorranes, molts dels alumnes no tenen les tauletes assegurades, 
ja que les famílies no es poden permetre el cost afegit que suposa el pagament de dita 
assegurança. 

En els sistemes educatius espanyol i francès, el material tecnològic està a disposició dels 
alumnes a l’escola, però en canvi, han de fer una gran despesa en llibres de text i lectura, 
això també suposa una despesa elevada en el pressupost de les famílies. 

Article 1  

EI Govern subvencionarà un 30% del material pedagògic que parteix d'una base mitjana de 
500€, de l'eina tecnològica (tauleta, ordinador, etc). 

Article 2 

El Govern subvencionarà un 10% de l'assegurança dels dispositius electrònics de l'alumnat. 
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2.6. Proposició de llei per a la millora de l’atenció de la salut mental 

Col·legi M. Janer

Exposició de motius 

La salut mental és un problema que afecta o afectarà a una gran part de la població al llarg 
de la vida.  

Recentment, amb l’aparició de la COVID-19, totes les patologies i trastorns mentals han 
augmentat o han aflorat, sobretot en els pre-adolescents i adolescents. 

La prevenció d’aquestes malalties és important i sobretot donar-les a conèixer als nois i 
noies per tal que puguin identificar-ne els símptomes. 

Avui en dia, hi ha centres i professionals dedicats a tractar a la gent amb malalties mentals 
però no hi ha facilitat per accedir-hi, per motius econòmics o personals. 

El Servei de Salut Mental del SAAS sovint està saturat i no pot fer el seguiment dels casos 
més lleus, que no per això deixen de ser importants. Per aquest motiu, molts usuaris es 
veuen abocats a acudir a professionals que no tenen conveni amb la CASS. Els preus dels 
tractaments psicològics són cars i sovint els professionals tenen una agenda molt plena.  

De vegades, les persones afectades per les malalties mentals també els costa acceptar que 
necessiten ajuda i demanar-la. 

Per aquests motius, creiem beneficiosa la creació d’una aplicació d’ajut a les persones amb 
malalties mentals. 

Aquesta App, adreçada sobretot als joves, ofereix xats amb persones amb problemes 
semblants, guies de meditació, d’antiestrés, de relaxació i d’autoajuda, fòrums per a 
compartir experiències i consultes amb professionals de la psicologia. Seria el primer pas 
per a detectar malalties o problemes mentals en fase 1 i poder-los derivar al Servei de Salut 
Mental si s’escau. 

Article 1 

El Govern ofereix aquesta aplicació a les persones interessades. 

Article 2 

El Govern assegura la disponibilitat de l’aplicació a tot el país. 

Article 3 

El Govern dona continuïtat als tractaments que es deriven dels casos detectats pels 
professionals que gestionen la App. 
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