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d’Andorra el 15 de maig del 1996, núm. 
33, any 8.

Disposició derogatòria 
tercera

En general, queden derogades totes 
les disposicions anteriors de rang igual 
o inferior a aquesta Llei, en tot el que 
s’oposin, contradiguin o resultin incom-
patibles amb el que s’hi estableix.

Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà 

d’haver estat publicada al Butlletí Oficial 
del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 12 de juliol del 2012
Vicenç Mateu Zamora 
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem 
i promulguem i n’ordenem la publica-
ció en el Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra.
Joan Enric Vives Sicília François Hollande 
Bisbe d’Urgell President de la 
 República Francesa 
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei 15/2012, 
del 12 de juliol, de 
modificació de l’article 
24.2 de la Llei 22/2011, 
del 29 de desembre, del 
pressupost per a l’exercici 
del 2012

Atès que el Consell General en la seva 
sessió del dia 12 de juliol del 2012 ha 
aprovat la següent:

llei 15/2012, del 12 de juliol, de modi-
ficació de l’article 24.2 de la Llei 22/2011, 
del 29 de desembre, del pressupost per 
a l’exercici del 2012

Exposició de motius
Per mitjà d’una resolució aprovada en 

la sessió del 8 de juny de 2012, el Con-
sell General encomana al Govern que 
prengui les disposicions necessàries per 
tal de cobrir les vacants dels membres 
del Cos de Policia que han abandonat o 
abandonin el Cos en concepte de jubi-
lació, per tal de mantenir una dimensió 
del Cos de Policia que permeti conser-
var i millorar els excel·lents nivells de 

seguretat ciutadana de què gaudeix el 
Principat d’Andorra.

Així mateix, el Consell Superior de la 
Justícia ha manifestat al Govern que, per 
mantenir el correcte funcionament de 
l’Administració de Justícia, és necessari 
cobrir immediatament les places vacants 
de secretari judicial que es generen.

Però l’article 24 de la Llei 22/2011, del 
29 de desembre, del pressupost per a 
l’exercici del 2012, impedeix la convoca-
tòria de procediments selectius d’ingrés 
de nous funcionaris durant el corrent 
exercici, i si bé és cert que la mateixa 
norma preveu, amb caràcter excepcional, 
la possibilitat d’autoritzar la contractació 
de personal de caràcter even tual, aquesta 
possibilitat no resol les necessitats de 
perso nal del Cos de Policia, ni de se-
cretaris judicials, que no seria adequat 
cobrir amb personal eventual.

Per altra part, el compliment dels com-
promisos internacionals del Principat 
d’Andorra amb el MONEYVAL, l’OCDE 
i el GRECO, així com els derivats de la 
signatura de l’acord monetari amb la 
Unió Europea, comporta la ineludible 
necessitat que l’INAF, la UIF i el Ministeri 
de Finances disposin, ja durant aquest 
any, de personal especialitzat que, en 
aquest cas, ho pot ser en règim eventual, 
però que, tot i així, no pot ser contractat 
sense infringir les limitacions que impo-
sa la norma citada.

Per aquest motiu, és necessari modifi-
car l’article 24 de la Llei del pressupost 
per a l’exercici del 2012, a fi de relaxar 
les limitacions que estableix i fer pos-
sible la convocatòria de procediments 
selectius d’ingrés per cobrir les vacants 
de les places del Cos de Policia i dels 
secretaris judicials, i la contractació del 
personal especialitzat que resulta im-
prescindible perquè l’INAF, la UIF i el 
Ministeri de Finances puguin donar com-
pliment als compromisos internacionals 
adquirits pel Principat d’Andorra.

Article únic
Es modifica l’apartat 2 de l’article 24 

de la Llei 22/2011, del 29 de desembre, 
del pressupost per a l’exercici del 2012, 
que queda redactat com segueix:

“2. Durant l’exercici 2012 les places 
vacants de l’Administració general que 
es generen, incloses les jubilacions, no 
es poden cobrir amb personal extern, 

a excepció de les vacants produïdes en 
el Cos de Policia i les de secretaris ju-
dicials.

El ministre encarregat de les finan-
ces i la funció pública, amb el vistiplau 
del Govern, pot autoritzar la cobertura 
de vacants amb personal extern per als 
projectes que siguin estratègicament pri-
oritaris. En aquests casos, es limita la 
cobertura de vacants amb personal even-
tual extern fins al 10% de les places.

Excepcionalment, i per les necessitats 
que es derivin del compliment dels com-
promisos internacionals adquirits pel 
Principat d’Andorra, es pot autoritzar la 
contractació de personal eventual”.

Disposició final
La present Llei entra en vigor el ma-

teix dia de la seva publicació al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 12 de juliol del 2012
Vicenç Mateu Zamora 
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem 
i promulguem i n’ordenem la publica-
ció en el Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra.
François Hollande Joan Enric Vives Sicília 
President de la Bisbe d’Urgell 
República Francesa  
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Correcció 
d’errata

Per un error de composició, el paràgraf 
introductori, de la Llei 12/2012, del 3 de 
juliol, de modificació de la tarifa general 
de taxes sobre el consum, publicada al 
BOPA núm. 37 any 24, de l’1/08/2012, 
pàg. 3103, es va transcriure al sumari, i 
no a l’inici del document.

Per esmenar aquest error es fa constar 
que, a l’inici de la transcripció de la Llei 
esmentada, hi ha de constar el paràgraf 
següent:

“Atès que el Consell General en la seva 
sessió del dia 3 de juliol del 2012 ha 
aprovat la següent: “

Mentre que al sumari de l’esmentat 
BOPA núm. 37 any 24, de l’1/08/2012, 
pàg. 3101, hi ha de dir:
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“Llei 12/2012, del 3 de juliol, de modi-
ficació de la tarifa general de taxes so-
bre el consum.  
 Any 24 / num. 37 / pag. 3103”

Andorra la Vella, 8 d’agost del 2012


