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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 21è 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 del preu dels pisos de lloguer per 
a joves 

Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino 

Exposició de motius 

Actualment, el mercat immobiliari a Andorra és molt car, sobretot pels joves amb rendes 

baixes. En general, els preus del lloguer dels habitatges varien dels 600 € als 1.500 € i cal 

tenir en compte que hi ha molt poques vivendes petites en lloguer, per tant, és molt 

complicat trobar un pis a un preu correcte per a un jove. 

El salari mínim actual és de 1.201 € bruts per una jornada de treball completa. Tenint en 

compte que el salari que la majoria de joves reben és aquest, és evident que no es pot fer 

front a una despesa que supera el 50% del salari, quan aquest ja és molt just per poder 

viure. 

Existeixen alguns pisos de lloguer al país amb preus assequibles destinats a persones amb 

pocs recursos, però aquests no són suficients i n'hi hauria d'haver a totes les parròquies. 

El fet d'ajudar el jovent a trobar un habitatge a un preu assequible, ajuda a la seva 

independització i fomenta l'esperit emprenedor que els joves han de tenir. 

Article 1 

El preu dels lloguers per a habitatges petits (fins a 50 m2) serà de 500 € com a màxim, 

incloent-hi les despeses (calefacció, aigua calenta). 

Article 2 

Els joves han d'acreditar que tenen una feina i pocs recursos, per poder accedir a aquests 

lloguers. 

Article 3 

S'estableix un màxim d'anys per disposar d'aquest pis a preus reduïts. 



Butlletí del Consell General – 21è Consell General dels Joves – Casa de la Vall, 3 de febrer del 2023 3 

 

2.2. Proposició de llei per incentivar les ofertes de treball per als joves 
menors de 14 a 17 anys. 

Col·legi Sagrada Família 

Exposició de motius 

Actualment, a Andorra, segons l'Article 21 de la Llei 31/2018 del treball dels menors, els 

joves menors d'edat, d'entre 14 i 17 anys, poden treballar en un marge d'hores limitades. 

No poden exercir cap activitat laboral durant el període escolar. Tanmateix, poden treballar 

durant les vacances escolars fins a un màxim de dos mesos per any, sempre que gaudeixin 

com a mínim d'un mes de vacances escolars a l'estiu. El contracte de menors que és 

necessari per a treballar, està establert en un imprès oficial. Aquest acord el facilita el 

Departament de Treball, el signen l'empresari i el representant legal del menor, o el mateix 

menor, si és emancipat, i es presenta al Departament de Treball per a l'aprovació, juntament 

amb els documents necessaris. Resta prohibit als menors de divuit anys treballar durant la 

nit. En tot cas, queda absolutament prohibit, sense excepció, que els menors de divuit anys 

facin hores extraordinàries. I per últim, resten prohibits als menors de divuit anys els treballs 

perillosos. 

Segons l'Article 3 de la Llei 23/2022 del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, 

corresponen a l'FNJA les funcions següents: 1) Fomentar oportunitats per a les persones 

joves per participar de la vida política, social, econòmica i cultural del Principat d'Andorra i 

assolir condicions igualitàries en aquests àmbits, 2) Participar en els òrgans consultius de 

l'administració pública, d'acord amb la legislació vigent, 3) Representar la joventut del 

Principat d'Andorra en tots els òrgans de trobada, nacionals i internacionals, de joventut, i 

4) Procurar la integració de la visió de la joventut andorrana a les institucions públiques 

nacionals i internacionals. 

A més, el Centre d'Orientació Educativa i Professional, amb la col·laboració del Servei 

d'Ocupació, organitza anualment el Fòrum estudiants-empresa, un projecte que amb el 

transcurs del temps ha esdevingut un referent a escala nacional i que compta amb la 

presència d'empreses i entitats, i disposa d'espais de xerrada, tallers i ponents amb 

diferents propostes per als estudiants. El Fòrum té la missió de crear un espai d'interacció 

entre el sistema educatiu i el món laboral que fomenta l'ocupació i, apropi als joves 

estudiants als sectors professionals més rellevants del país. 

Per tant, els joves menors poden treballar en l'àmbit privat i el públic. En l'àmbit privat, la 

Cambra de Comerç d'Indústria i Serveis d'Andorra ha creat una aplicació on els joves 

estudiants connecten amb les empreses. Aquesta aplicació és àgil i intuïtiva. D’una banda 

els interessats poden crear-se un perfil i introdueixen els seus coneixements i experiències, 

i això deriva en un currículum. D’altra banda, les empreses poden veure aquest currículum 

i contactar amb l’interessat. A més, les dues parts poden saber si hi ha noves ofertes o nous 

candidats.  

No obstant això, ens hem adonat que en aquesta aplicació no apareixen les ofertes 

públiques del Govern o les dels Comuns de cada Parròquia, com per exemple: monitors 

pels esports d’estiu, informadors de carrer, suport al Servei de Medi Ambient, entre d'altres.  
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Altres països com Espanya i França, tenen aplicacions perquè els joves puguin buscar 

informació sobre diverses ofertes laborals. A Espanya, l’aplicació s'anomena Studentjob i a 

França hi ha una pàgina web per poder fer la recerca: mites.gob.es . 

En resum, els joves menors d'edat, d'entre 14 i 17 anys, volen tenir més diversitat en les 

ofertes laborals i tenir facilitat per trobar aquestes ofertes d'una forma més intuïtiva i 

adaptada a la nostra habilitat tecnològica.  

Article 1 

Govern d’Andorra i els Comuns fomenten oportunitats laborals per a als menors d’edat 

d’entre 14 i 17 anys.  

Article 2 

Govern d’Andorra promou i millora les eines de cerca d’ofertes laborals per a joves menors 

d’edat. Crea una app intuïtiva destinada a connectar joves menors amb les empreses 

privades i amb l’administració pública. Aquesta app: 

a) Inclou totes les ofertes del sector públic i privat. 

b) Estableix el contacte directe entre les empreses i l’administració amb els joves 

menors d’edat entre 14 i 17 anys.  

c) Els interessats dels dos sectors reclamen personal per a cobrir qualsevol oferta 

laboral. 

Article 3 

El Ministeri pertinent fa difusió a totes les escoles i punts joves del Principat d’Andorra per 

fomentar i donar a conèixer l’app: 

a) Aquesta difusió es realitza a través de presentacions, cartells i fulletons a les escoles 

i als punts joves del país, i mitjançant les xarxes socials d’ús freqüent entre els joves 

adolescents (Instagram, Tik Tok, Facebook, BeReal, Snapchat…). 

2.3. Proposició de llei per a la reforma del sistema educatiu a Andorra i 
l’establiment de la jornada intensiva a segona ensenyança 

Lycée Comte de Foix 

Exposició de motius 

Actualment, a Andorra la majoria de nens escolaritzats fan moltes hores lectives.  A més, 

creiem que els diferents sistemes educatius que viuen al nostre país, estan massa 

focalitzats en el treball individual i intensiu i en un moment donat pot arribar a ser molt dur i 

cansat. 

En primer lloc, i amb la finalitat que els alumnes tinguin més hores de descans i dedicar 

unes poques a les activitats extraescolars, creiem que el Ministeri d’Educació hauria de 

reduir les hores de la jornada lectiva.  
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Actualment, la majoria d’alumnes no arriben a conciliar els estudis amb les activitats 

extraescolars o d’oci i aquest fet pot desembocar en estrès, ansietat, depressió, problemes 

mentals, consum de drogues… 

En segon lloc, i per millorar la productivitat i efectivitat dels alumnes, Andorra hauria de fixar 

la mirada en altres països referents en el tema d’educació. Seria el cas de Finlàndia, un 

país que té considerat el seu sistema educatiu un dels millors del món. El 30% dels alumnes 

reben ajuda especialitzada durant els nou primers anys d'escolarització per després crear 

classes heterogènies amb alumnes amb dificultats o no.  

A més, seria important tenir en compte el nombre d’hores lectives que fan els escolars del 

país escandinau, ja que tots els alumnes fan només quatre hores de classe al dia, fet que 

no impedeix que, a la llarga, el 66% dels estudiants inicia uns estudis superiors i el 93% 

d’aquests universitaris assoleixin el seu objectiu.  

Podem afirmar que l’èxit acadèmic o professional no necessàriament ha de venir donat per 

moltes hores de treball i estrès, al contrari, amb un sistema més equilibrat segur que tothom 

en sortiria reforçat. 

Per tant, en aquest sentit creiem que promovent la jornada intensiva a Andorra milloraríem 

la qualitat de vida de molts estudiants. 

No es tracta d’aprendre menys sinó fer-ho d’una manera més efectiva, moderna i eficient. 

Article 1 

El Ministeri d’Educació fomenta la jornada intensiva entre tots els sistemes educatius del 

país. Cada sistema educatiu ha de preveure un mínim de dues jornades intensives per 

centre. 

Article 2 

Els diferents centres educatius segueixen mantenint el servei de menjador adaptat a l’horari 

de la jornada intensiva. 

2.4. Proposició de llei per a la legalització de la doble nacionalitat a 
Andorra 

Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino 

Exposició de motius 

Actualment, a Andorra la doble nacionalitat no està permesa i és il·legal. Amb això, la 

problemàtica en la qual es troben molts residents és que per a tenir la nacionalitat Andorrana 

han de renunciar a la seva nacionalitat d’origen, ja que sinó es troben en una situació il·legal. 

Així mateix, els Andorrans que volen optar a una altra nacionalitat també es troben amb una 

problemàtica similar. 

L’objectiu d’aquesta proposta és legalitzar la doble nacionalitat a Andorra. Aquesta va 

destinada a les persones que puguin optar a la nacionalitat Andorrana per diverses causes, 

així com als Andorrans que puguin optar a una altra nacionalitat. Aquesta proposta també 
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està enfocada per als estudiants que puguin necessitar la nacionalitat d’un altre país cara 

el seu futur per facilitar visats o permetre optar a oportunitats úniques. I així no haver de 

renunciar a la nacionalitat Andorrana. 

El fet d’haver de renunciar a la seva nacionalitat va en contra de l’article 6 de la Constitució 

Andorrana, en el qual s’especifica que “ningú no pot ésser discriminat per raó de naixement, 

raça, sexe, origen, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social” i garantint la 

identitat cultural de cadascú. Demanem al govern que modifiqui la llei de la nacionalitat 

Andorrana de la següent manera: 

Article 1  

Es demana a Govern que ampliï a dues nacionalitats legals per als Andorrans majors d’edat. 

Article 2 

Es requereix el nivell B2 de Català, així com aprovar un examen de coneixements bàsics 

sobre el Principat a les persones que opten per la nacionalitat Andorrana, tot i mantenir la 

seva nacionalitat. 

2.5. Proposició de llei per a facilitar els tràmits per realitzar estudis forans 

Agora Andorra International School

Exposició de motius 

Avui en dia, gran part dels joves estan interessats a viatjar i conèixer món i poder estudiar 

en altres països. Els joves volen viure noves experiències, enriquir-se de noves cultures, 

conèixer gent i llocs nous o bé estan interessats en aprendre noves llengües. 

Estudiar a l’estranger és una decisió amb un gran impacte positiu tant a nivell personal com 

a professional i a més, et permet adquirir una mentalitat global. 

Quan un estudiant, ja sigui per fer estudis obligatoris, universitaris o de postgrau, ha 

d’establir-se en un altre país temporalment, la complexitat de tràmits burocràtics és enorme. 

Pot arribar a ser molt complicat manejar tots els imprevistos que poden ocórrer, i a més, 

molts dels estudiants que marxen a l’estranger no tenen cap experiència en l’àmbit legal. 

És per això que proposem que Andorra ajudi els seus conciutadans per tal d’agilitzar els 

processos administratius, aquests poen ser l’obtenció del visat d’estudiant o resident, 

convenis de salut, entre d’altres. I també que els poguessin guiar en les gestions 

universitàries o de residència. 

Article 1 

Creació d’una assessoria del Ministeri d’Exteriors per comunicar-se directament amb les 

diferents Ambaixades per poder facilitar la documentació per obtenir el permís de residència 

i el visat. 

Article 2 

Creació d’una targeta sanitària internacional que cobreixi les despeses mèdiques, i la 

repatriació de persones mitjançant convenis amb assegurances privades. 
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2.6. Proposició de llei de promoció del descans setmanal de tres dies 

Lycée Comte de Foix 

Exposició de motius 

Un dels beneficis de tindre tres dies de cap de setmana és l'augment de la productivitat en 

les hores laborals i un augment de l'autoestima dels ciutadans del país. Això vol dir que la 

gent aprofitarà més el treball a la feina, ja que estaran més contents d'anar-hi perquè ja 

hauran descansat prou. 

Tres dies de cap de setmana serà favorable per la comunicació, passar més temps amb els 

infants i fer de veritat l'educació parental. També permetrà passar més temps fent activitats 

no laborals, d'esbarjo o culturals. 

Un altre punt a tenir en compte és el fet que la font de riquesa d'Andorra és el turisme i 

llavors els residents del país sempre han tingut dificultats amb moure's per Andorra i gaudir 

del país per culpa de l'aglomeració de turistes. Gràcies a un dia extra de cap de setmana 

els andorrans podran gaudir d'Andorra sense cap dificultat. 

Article 1 

Els residents d'Andorra de nacionalitat andorrana tenen tres dies de cap de setmana. 

Article 2 

Els tres dies de descans setmanals poden ser tres dies a cavall sobre el cap de setmana o 

entre setmana. 

Article 3 

Les empreses reben una ajuda de mil euros per persona al mes a fi de poder contractar 

més empleats per compensar la pèrdua d'hores treballades amb l'allargament del període 

de descans setmanal. 
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