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Tots els andorrans i andorranes tenim a les nostres mans un 
poderós instrument per millorar el nostre país: el nostre vot. Una 
senzilla papereta que, unida a moltes més, expressarà la voluntat de 
canvi de tot un país.

Els Liberals d’Andorra hem preparat, amb la participació de desenes 
de representants de la societat civil, el millor projecte polític possible 
perquè junts construïm un país més pròsper, més just i més transparent.

Un programa electoral perquè Andorra desenvolupi més 
profundament la democràcia defensant la nostra identitat com 
a país en harmonia amb els nostres veïns europeus, promovent 
la transparència de les autoritats i els càrrecs públics, garantint la 
igualtat entre dones i homes en tots els àmbits i respectant el dret 
de les dones a decidir sobre la seva maternitat.

Un projecte de país sostenible que, tenint cura de la nostra aigua, les 
nostres muntanyes i el nostre aire, faciliti la nostra mobilitat i la dels 
nostres visitants, i ajudi els nostres joves a tenir el seu habitatge i a 
desenvolupar la seva pròpia vida.

Un model de país que ha d’estar entre els més avançats del món en 
àmbits com ara les noves tecnologies aplicades a les finances o el 
comerç electrònic i que, per aquest motiu, ha d’agilitzar els tràmits 
per a la creació d’empreses i ha d’ajudar les persones emprenedores. 

Un país que ha de seguir desenvolupant les seves grans capacitats 
comercials i turístiques, promovent la inversió exterior, una fiscalitat 
atractiva i una capacitat d’acollida de visitants fins i tot superior a 
l’actual.

Un programa de govern que inverteixi en educació, en investigació i 
en tecnologia, amb un fort compromís amb la igualtat d’oportunitats 
i la inclusió de tota la ciutadania, i que retorni a la gent gran el que 
amb tant esforç van aportar.

Aquí trobaràs les nostres propostes per avançar en aquest repte 
comú que els Liberals volem liderar amb la teva confiança. 
Tanmateix, no n’hi ha prou només amb les paraules escrites en un 
paper. Juntament amb el programa electoral per a les properes 
eleccions del dia 7 d’abril, vull traslladar-te el meu compromís 

Benvolguda conciutadana, benvolgut conciutadà,
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personal: representaré amb orgull el nostre país; treballaré amb 
honradesa per a cadascun de vosaltres, amb especial cura dels més 
vulnerables; establiré sense defallir un diàleg amb totes les forces 
polítiques i les organitzacions socials i empresarials al servei del 
nostre país, i m’esforçaré perquè Andorra avanci cap a cotes més 
altes de prosperitat i equitat social.

Comparteixo amb tu el desig de veure el nostre país avançar i em 
poso al teu servei per liderar el canvi.

Jordi Gallardo 
Una altra forma de ser, una altra forma de fer.
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compromisos 
per a Andorra

Autònoms
Protecció i foment del treball per compte propi

Facilitats per establir espais professionals 
compartits (coworking)

Bon govern i servei públic
Llei de gestió responsable

Declaració de béns de tots els 
càrrecs electes

Simplificació legislativa
Menys burocràcia, més claredat

Emancipació del jovent
Impuls a la independència dels nostres joves

Fins a 400 € al mes per trobar pis

pà
g.

 1
3

pà
g.

 2
3

pà
g.

 1
6

pà
g.

 2
6

pà
g.

 1
2

Habitatge social
Construcció d’habitatges socials

Facilitats per als propietaris que lloguin 
els seus immobles
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compromisos 
per a Andorra

Reserva Mundial de la 
Biosfera
Primer país del món a aconseguir 
aquesta distinció en tot el seu territori

Mobilitat sostenible
Transport per cable
Promoció del transport públic

Tu decideixes
Sobre l’acostament a Europa, 
l’avortament, la doble nacionalitat...

Transparència
Més informació a la ciutadania

Turisme sostenible
Taxa turística
Potenciació de la Vall del Madriu i el 
turisme cultural

pà
g.

 1
0

pà
g.

 1
0

pà
g.

 1
0

pà
g.

 1
2

pà
g.

 1
3
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Andorra 
Reserva Mundial 

de la Biosfera

Accions en turisme
Model turístic sostenible

Gestió ambiental dels 
espais naturals

Integració en l’economia 
circular i inclusiva

Gestió de la Vall del Madriu

Accions en 
benestar social

Promoció d’un estil de 
vida saludable

Foment de l’educació 
i l’ocupació per a la 
sostenibilitat

Suport a col·lectius 
sensibles: gent gran, 
persones amb diversitat 
funcional, dependents

Accions en el teixit 
econòmic

Promoció dels productes 
locals

Desenvolupament 
d’una economia social i 
cooperativa en el sector 
primari

Promoció de la innovació 
vinculada a la sostenibilitat

Accions en cultura
Educació inclusiva

Conservació del patrimoni 
cultural immaterial 
(falles i altres tradicions)

Potenciació de la 
candidatura de patrimoni 
mundial per la UNESCO

Accions en medi 
ambient

Lluita contra el canvi climàtic

Gestió de residus

Ús sostenible de l’aigua

Planificació del territori
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El nostre programa s’adreça als dos grans destinataris dels drets: 
les persones i el nostre entorn. I se centra en el principi fonamental de 
sostenibilitat com a referent de tota acció pública.

Som un equip de persones implicades en el dia a dia del país, que 
toquem de peus a terra, que entenem i compartim les problemàtiques 
quotidianes i, sobretot, que ens comprometem a treballar per 
aconseguir un país amb més oportunitats per a tots.

pàg. 9

pàg. 37

El nostre programa és interactiu. Escaneja els codis QR amb 
el teu mòbil i visiona les nostres propostes en format vídeo.
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Els drets del nostre entorn

1. Sostenibilitat mediambiental pàg. 10
Reserva Mundial de la Biosfera, transport públic i sector agrícola

Els drets de les persones

2. Democràcia i llibertat pàg. 12
Model de país, avortament, nacionalitat, transparència i 
simplificació de l’Administració pública

3. La nostra cultura, la nostra identitat  pàg. 14
Llengua, museus i tradicions

4. Emancipació pàg. 16
Impuls a l’emancipació jove i accés al mercat de treball

5. Desenvolupament tecnològic i economia sostenible pàg. 18
Funció Pública, digitalització de l’Administració i 
diversificació econòmica

6. Oportunitats pàg. 20
Turisme, comerç, autònoms i empresa

7. Societat del coneixement pàg. 24
Educació, biomedicina i emprenedoria

8. Inclusió i confiança pàg. 26
Habitatge, benestar social, infància, adolescència i família, 
igualtat, pensions i seguretat

9. Vida saludable  pàg. 30
Prevenció, sanitat i esport

10. Andorra al món  pàg. 34
Acord d’associació amb la Unió Europea
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ELS DRETS DEL NOSTRE ENTORN

1. Sostenibilitat mediambiental

La sostenibilitat del nostre futur depèn del 
fet que totes les accions que desenvolupem 
respectin i cuidin el nostre entorn.

Volem assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible de l’agenda  
2030 de les Nacions Unides, intentant 
mantenir l’equilibri entre un turisme 
més ecològic i respectuós amb la natura 
i la preservació del nostre patrimoni 
natural fent-lo valer i convertint-lo en 
una oportunitat per al país.

• Presentarem una candidatura a la 
UNESCO per convertir Andorra en el 
primer país del món Reserva Mundial de 
la Biosfera.

• Desenvoluparem amb els sectors privats 
un Pla nacional de mobilitat sostenible 
que millori la xarxa de transport públic i 
urbà a curt termini. L’objectiu ha de ser 
reduir el nombre de vehicles en circulació i 
la contaminació que produeixen. 

• Proposarem un estudi de viabilitat 
d’una xarxa de transport públic per cable 
amb l’objectiu de descongestionar el trànsit 
del país.

• Impulsarem una xarxa pública de vehicles 
elèctrics compartits.

• Establirem una taxa turística d’un euro 
per pernoctació en allotjaments turístics, 
que revertirà en polítiques de sostenibilitat.

• Crearem l’Agència Andorrana de l’Aigua 
per fer una gestió acurada i responsable 
d’aquest recurs. 

• Aprovarem la Llei que prohibeixi els 
plàstics d’un sol ús.

• Inclourem les empreses privades dins la 
Taula de Medi Ambient de l’agenda 2030 
d’Andorra en matèria d’inversió, impacte i 
triple rendibilitat.

• Establirem per llei la inspecció tècnica 
d’edificis en la recerca d’un ús responsable 
d’energia, condicions d’accessibilitat i 
estructura.
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• Consolidarem l’Associació de Gestors 
de Residus d’Andorra (AGREDA) com a 
interlocutor vàlid del Govern.

• Modificarem la Llei general d’ordenació 
del territori i urbanisme per adaptar-la a 
les noves demandes d’edificació.

Pagesia i ramaderia sostenibles i 
de futur

• Impulsarem la recerca de noves alternatives 
de cultiu que generin una alta rendibilitat al 
sector agrícola (per exemple, CBD).

• Vetllarem per la protecció de la fauna i la 
flora silvestre.

• Desenvoluparem els segells necessaris 
per a la producció i comercialització de nous 
productes autòctons.

• Potenciarem la comercialització dels 
productes de proximitat.

• Continuarem fomentant el pasturatge de 
neteja del sotabosc, les pastures deixades a 
l’erm i els prats de dall. 

• Assegurarem la participació permanent 
del sector agrícola i ramader en els debats 
de negociació de l’Acord d’associació amb la 
Unió Europea.

Animals de companyia

• Millorarem i dignificarem les instal·lacions 
de la gossera i la gatera de Govern.

• Farem els canvis legals necessaris per 
garantir que els animals de companyia 
tinguin la consideració d’éssers vius dotats 
de sensibilitat, reconeixent els seus drets i 
establint les obligacions dels seus propietaris. 

• Crearem un Banc Nacional de Propietaris 
d’Animals de Companyia.

• Farem campanyes de conscienciació i 
sensibilització per evitar l’adquisició 
compulsiva d’animals de companyia.

sostenibilitatsostenibilitat

+ ESTALVI 
ENERGÈTIC

menys emissions 
de CO2

RESERVA 
MUNDIAL DE 
LA BIOSFERA
més protecció 

de l’entorn

+ TRANSPORT 
PÚBLIC

menys congestió 
viària

TURISME 
ECOLÒGIC

productes locals
i de proximitat
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ELS DRETS DE LES PERSONES

2. Democràcia i llibertat

Els poders públics hem d’actuar amb plena 
transparència, rigor i responsabilitat en la 
gestió dels béns de tots.

Per això, proposem:
 
• Una Llei del bon govern i del servei públic, 
per la qual tots els càrrecs polítics faran una 
declaració de béns i es responsabilitzaran de 
la seva gestió.

• Una Llei de transparència i accés a la 
informació a favor d’una societat millor i més 
informada.

• La modificació de la Llei electoral per a un 
model més proporcional, representatiu i just.

La llibertat de qualsevol ésser humà és un 
principi fonamental per assegurar el progrés 
i un món millor. Estem compromesos amb 
el dret inalienable de cada persona a 
escollir com vol viure la seva vida. 

Els Liberals defensem que la sobirania 
del poble resideix en la ciutadania. Per 
aquest motiu, únicament la ciutadania pot 
decidir quin model d’Estat vol tenir.

Els Liberals no volem renunciar al nostre 
coprincipat, però tampoc no podem 
renunciar als nostres drets individuals 
per mantenir-lo.

La població ha de ser consultada 
formalment amb relació a:

Tu decideixes

La despenalització de 
l’avortament en els tres 
supòsits bàsics i les seves 
implicacions per al coprincipat

El dret a la doble nacionalitat

El nombre d’anys per accedir 
a la nacionalitat andorrana

L’Acord d’associació amb la 
Unió Europea
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Transparència en la contractació 
pública 

• Crearem la Taula Nacional de Contractació 
Pública com a eina d’optimització de la 
contractació d’obres i serveis entre les 
administracions i les parapúbliques i el 
sector privat.

• Modificarem la Llei de contractació pública, 
adaptant-la a les directives de la UE per 
incrementar l’eficiència de la despesa pública 
i facilitant la participació de les petites i 
mitjanes empreses.

• Establirem nivells d’incompatibilitat 
més restrictius en la contractació pública 
per a determinats graus de parentiu per 
consanguinitat i afinitat.

• Inclourem criteris puntuables pel foment 
de la responsabilitat mediambiental, la 
inclusió social i la igualtat de gènere als 
concursos públics, seguint les línies de 
contractació pública de la UE.

Transparència, participació i 
simplificació de l’Administració

• Aprovarem la Llei de simplificació 
legislativa, on tota nova llei suprimeixi una 
llei antiga per aconseguir una reducció de 
càrregues als administrats. 

• Habilitarem un canal oficial amb bases 
legals perquè qualsevol ciutadà tingui 
accés a la informació de les despeses de 
l’Administració general de manera fàcil i 
entenedora.

• Instaurarem els mecanismes perquè 
l’Administració general satisfaci les factures 
dins el termini màxim de 30 dies a comptar 
des de la data de la seva presentació, sempre 
que les factures hagin estat compromeses i 
validades per l’òrgan de contractació.

• Modificarem la Llei del Tribunal de Comp-
tes, incloent-hi la potestat sancionadora, 
regulant-ne el procediment i establint les 
sancions corresponents.

• Dotarem els partits polítics de legitimació 
activa per sol·licitar el dictamen previ 
d’inconstitucionalitat dels projectes i 
proposicions de llei entrats a tràmit 
parlamentari, sempre que reuneixin el 
mateix quòrum que el previst per al recurs 
d’inconstitucionalitat.

• Allargarem els terminis del vot per correu 
dels processos electorals per assegurar una 
participació democràtica més àmplia.

• Farem complir la Constitució, assegurant 
que els càrrecs institucionals quedin 
reservats per als andorrans i les andorranes.
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ELS DRETS DE LES PERSONES

3. La nostra cultura, 
 la nostra identitat

La cultura a Andorra ha adquirit en els 
darrers anys un paper residual. Volem 
revertir aquesta situació impulsant els 
valors autòctons i les creacions del talent 
local. Una cultura sana és símptoma d’un 
país ric. Per tant, el ministeri encarregat 
de la cultura ha d’esdevenir capdavanter al 
nou Govern. Invertir en cultura és fer la 
societat més rica i preparada.

• Potenciarem la llengua catalana fent 
més campanyes de divulgació del seu ús, 
dotant el Servei de Política Lingüística de 
més recursos.

• Garantirem que totes les institucions 
públiques assegurin l’ús correcte de la 
nostra llengua. 

• Potenciarem la xarxa de museus 
nacionals mitjançant la seva dinamització 
i modernització.

• Farem que la promoció de les nostres 
tradicions formi part de l’estratègia turística 
del país.

• Dotarem les associacions culturals 
de les eines necessàries per gestionar 
esdeveniments i infraestructures culturals. 

• Potenciarem la nostra cultura popular 
(els fallaires, els esbarts, els geganters...) i la 
convertirem en un referent nacional. 

• Dotarem l’Arxiu Nacional d’unes ins-
tal·lacions adequades.

• Dignificarem i modernitzarem les ins-
tal·lacions de la Biblioteca Pública.

• Establirem polítiques d’acompanyament 
als nostres creatius, artistes, escriptors i 
músics. 

• Desenvoluparem la carta arqueològica 
de tot el patrimoni nacional.

• Establirem la figura de la indústria 
del cinema com a valor cultural, social i 
econòmic per a Andorra.

• Crearem el Dia de la Cultura Andorrana 
per fomentar l’orgull de la nostra identitat.
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• Reconvertirem l’SDADV perquè sigui un 
organisme promotor de les creacions dels 
nostres artistes.

• Dotarem l’Institut d’Estudis Andorrans 
de més recursos per convertir-lo en el 
centre de recerca nacional de referència, 
generant més coneixement que respongui 
a les necessitats concretes del país. 

• Promourem condicions fiscals afavori-
dores perquè l’empresa privada impulsi 
el mecenatge de les activitats culturals i 
artístiques del país. 

• Farem que la ràdio i la televisió públiques 
depenguin del Ministeri de Cultura.

• Proporcionarem espais públics per al 
desenvolupament de creatius del país.

• Invertirem en la contractació d’artistes i 
talents locals.  

• Rehabilitarem, protegirem i farem valer 
edificis emblemàtics que són propietat del 
Govern, tot donant-los un ús.

potenciació de 
l’ús del català

suport als 
nostres artistes

Dia de la Cultura 
Andorrana

centre de recerca 
nacional

modernització 
dels museus

més recursos per a la 
cultura popular



16 EG2019

ELS DRETS DE LES PERSONES

4. Emancipació

L’emancipació és un dels drets bàsics de 
tot ésser humà. Les persones han de poder 
escollir lliurement com volen viure i l’Estat, 
de la mà del sector privat, ha d’assegurar les 
circumstàncies socials i econòmiques que 
ho permetin. 

• Crearem el Programa d’impuls per a 
l’emancipació del jovent, atorgant ajuts 
de 400 € mensuals durant un màxim de 2  
anys a persones ocupades entre 22 i 30 anys 
amb ingressos nets màxims de 24.000 € 

anuals i un préstec de 1.000 € per a despe-
ses de fiança i mobiliari.

• Ampliarem l’ús del Bus Lliure perquè 
inclogui els usuaris del Carnet Jove.

• Proporcionarem abonaments de trans-
port per a tots els joves que estudien fora 
del país.

• Modificarem la Llei d’emprenedoria per 
facilitar l’establiment d’espais professionals 

compartits (coworking) i assumir les despeses 
d’establiment de forma compartida.

• Implementarem mecanismes d’acompa-
nyament als joves en el seu accés al mercat 
de treball.

• Treballarem en un nou Pla nacional de 
joventut que respongui a les problemàtiques 
dels joves a través de la cocreació i el 
codisseny perquè els joves siguin una part 
decisòria de les propostes.
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Si tens entre
22 i 30 anys,
tens feina i uns 
ingressos inferiors a 
24.000 € anuals,

t’ajudem amb
400 € mensuals
durant un màxim de 2 anys i 
un préstec de 1.000 € per a 
la fiança i el mobiliari

per trobar pis

EMANCIPACIÓ DEL JOVENT
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ELS DRETS DE LES PERSONES

5. Desenvolupament tecnològic i 
   economia sostenible 

La defensa de l’economia de lliure mercat 
s’ha d’estructurar amb tots els actors 
implicats. L’Administració ha de ser un soci i 
no pas un ens de control de les empreses i 
dels administrats.

Defensem un model econòmic per al país 
que presti especial atenció a polítiques i 
accions concretes per als autònoms i els 
emprenedors.

• Invertirem en la digitalització i desbu-
rocratització de l’Administració pública, 
marcant les prioritats mitjançant una Agenda 

Digital de l’Administració que farem conjun-
tament amb el sector privat.

• Impulsarem les col·laboracions publi-
coprivades per diversificar l’economia 
del país, donant més pes al sector privat 
perquè sigui el motor del canvi.

• Regularem i incentivarem els espais de 
negoci compartits (coworking).
 
• Aprovarem la Llei d’actius virtuals, 
proposada pels actors privats implicats. 

• Col·laborarem en la construcció d’un 
espai de serveis relacionats amb el 
desenvolupament de la tecnologia 
blockchain, amb participació pública i 
privada.

• Potenciarem el comerç electrònic i 
facilitarem l’ús de plataformes de pagament 
internacionals.

• Assegurarem la participació permanent 
dels sectors en els debats de negociació 
de l’Acord d’associació amb la UE.
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Mesures per a la Funció Pública

• Farem una nova Llei de la Funció Pública, 
consensuada amb els agents implicats, 
amb la intenció de recuperar la figura del 
funcionari com a garant de la prestació del 
servei públic i de revisar la graella salarial, 
entre d’altres.

• Revisarem el sistema de jubilació dels 
treballadors públics per consolidar els drets 
adquirits abans de la reforma de la Llei 
23/2014.

• Proposarem un sistema d’oposicions 
públiques basades en la taxa de reposició: 
totes les places vacants, incloses les 
jubilacions, no  es podran cobrir fins a 
tenir el resultat d’una anàlisi acurada de les 
necessitats reals de l’Administració.

• Incentivarem la possibilitat d’amortitzar 
aquestes places vacants o reconduir-les en 
funció de la necessitat dels departaments.

menys papers i tràmits 
per una Administració 

més eficient

una Administració 
moderna, transparent 

i digital
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ELS DRETS DE LES PERSONES

6. Oportunitats  

La defensa de l’economia de lliure mercat 
s’ha d’estructurar amb tots els actors 
empresarials i socials implicats. 

Fiscalitat

Cal entendre la política fiscal com una eina 
de reactivació i estimulació econòmica, no 
exclusivament com una via recaptatòria 
per a les arques de l’Estat. Per això, s’han 
d’aprofitar al màxim les possibilitats de 
la fiscalitat indirecta com a millor opció 
de recaptació per a l’Estat i de menor 
impacte sobre la ciutadania.

És una prioritat donar suport a les empreses 
del país amb una fiscalitat coherent i 
possibilista, que ajudi a generar negoci i 
que no sigui una càrrega insostenible.

Tenim el compromís d’assolir l’equilibri 
pressupostari en tots els exercicis on el 
PIB sigui positiu.

IMPOST DE SOCIETATS

• Revisarem l’impost de societats per 
atraure models de negoci al país que captin 
inversió estrangera. 

• Establirem deduccions fiscals a les 
empreses amb plans de formació per al 
seu personal amb l’objectiu que siguin més 
competitives.

• Establirem deduccions fiscals a les empre-
ses de nova creació.

• Establirem deduccions fiscals a les 
empreses que subvencionin o facin 
aportacions econòmiques a projectes 
socials, culturals o esportius.

• Establirem desgravacions fiscals a les 
empreses turístiques que disposin d’un Pla 
estratègic de sostenibilitat. 
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• Bonificarem l’impost de matriculació als 
propietaris de vehicles sostenibles.

IRPF

• Modificarem l’impost de la renda de les 
persones físiques amb la reducció, en 
concepte de càrregues familiars, de l’import 
de 1.500 € per cada descendent menor de 
25 anys que convisqui amb l’obligat tribu- 
tari i estigui cursant estudis homologats 
d’ensenyament superior. 

• Incrementarem el coeficient de deducció 
en cas de fills a càrrec amb diversitat 
funcional, passant de l’1,5 al 2.

• Modificarem l’impost de la renda de les 
persones físiques perquè les famílies puguin 
reduir-se per inversió en habitatge habitual 
el 25%, fins a un import màxim de 3.000 €.

Turisme

• Retornarem la direcció estratègica de 
la política turística del país al Ministeri de 
Turisme.

• Centrarem els esforços en la desestacio-
nalització del turisme, potenciant el turisme 
de benestar i salut i el turisme esportiu.

• Prioritzarem el turisme cultural al nostre 
país tot potenciant el nostre patrimoni 
natural i cultural.

• Signarem l’adhesió a la xarxa Biosphere 
per reconèixer els establiments comprome-
sos amb la gestió sostenible, conjuntament 
amb el sector privat.

• Potenciarem el nostre romànic perquè 
esdevingui un pol d’atracció turística.

• Fomentarem el turisme gastronòmic i 
enològic.

suport a la creació 
de noves empreses 
i a la innovació

deduccions per 
fills i inversió en 
l’habitatge 
habitual

potenciació del 
turisme cultural, 
rural i esportiu

facilitats per a 
la importació i 
exportació de 
productes del 
petit comerç
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• Estimularem la promoció del turisme de 
muntanya, del turisme de neu, del turisme 
rural i de rutes culturals per afavorir la 
consolidació d’activitats turístiques de 
tipus familiar.

• Potenciarem el turisme d’alta muntanya, 
aprofitant la xarxa de refugis guardats, tant 
a l’estiu com a l’hivern.

• Farem que la Vall del Madriu, paisatge 
cultural del patrimoni mundial per la 
UNESCO, i les Falles d’Andorra, patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat per la 
UNESCO, ocupin un rol central a l’agenda 
d’Andorra Turisme.

• Enllestirem el vial de Sant Julià de Lòria 
per reduir el col·lapse de trànsit en dies de 
màxima afluència i millorar la qualitat de 
vida dels residents.

• Revisarem la Llei d’allotjaments turístics i els 
reglaments que se’n desprenen per adaptar 
la seva aplicació a la realitat del sector.

Comerç 

• Fomentarem la participació permanent del 
sector comercial en els debats de negociació 
de l’Acord d’associació amb la UE.

• Promourem una cooperativa publicopri-
vada que gestioni i faciliti tota la logística 
d’importació i exportació de productes per 
al petit comerç.

• Crearem el portal Comerç d’Andorra 
per tal d’oferir un accés àgil i fàcil a tota la 
informació sobre la gran oferta comercial 
del país, així com facilitar als comerciants la 
possibilitat de compartir en xarxa recursos, 
experiències i informacions.

Empresa

• Treballarem conjuntament amb els 
sectors empresarials i sindicals per establir 
un pacte social per augmentar el salari 
mínim de forma progressiva. 

• Modificarem les lleis laborals en consens 
amb els actors empresarials i sindicals.

• Fomentarem que les empreses parapú-
bliques esdevinguin empreses facilitadores 
d’innovació i d’emprenedoria per a les em-
preses andorranes.

• Revisarem la Llei de salut i prevenció en 
el treball perquè no esdevingui una càrrega 
per a les empreses.

• Desenvoluparem les lleis de regulació 
dels sectors professionals i adaptació 
dels col·legis de professions liberals a la 
normativa de la UE.

• Revisarem i adaptarem la Llei d’inversió 
estrangera.

• Potenciarem la marca Andorra perquè les 
grans plataformes digitals incloguin el país 
dins les seves destinacions.



PROGRAMA ELECTORAL 23

• Optimitzarem les condicions duaneres 
de la importació i l’exportació temporals de 
materials.

• Regularem l’espai aeri andorrà com a nova 
font d’ingressos de l’Estat.

• Desenvoluparem la legislació necessària 
perquè es pugui oferir finançament via 
rènting i lísing.

• Donarem suport a la CCIS per convertir 
Andorra en un referent d’arbitratge 
internacional.

Autònoms

Aprovarem una Llei d’autònoms que doni 
resposta a les demandes del col·lectiu en 
temes de protecció, competitivitat i foment 
del treball per compte propi.  

Conciliació de la 
vida professional 

i familiar

Protecció per 
sinistralitat

Deduccions per 
la contractació 

de familiars

Bonificació per maternitat/
paternitat i tenir cura de 

menors i dependents

Bonificació per la 
reincorporació de 
les treballadores 

autònomes

Formació 
específica i 

gratuïta

Beneficis en les 
cotizacions per 
la contractació 

de persones amb 
diversitat funcional

Més liquiditat 
(avantatges en la 
meritació de l’IGI)

Jubilació activa Protecció per 
cessament 
d’activitat

Més beneficis 
i protecció per 
als autònoms
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7. Societat del coneixement

• Aprovarem la Llei de biomedicina per 
regular i desenvolupar el sector biomèdic, 
un sector d’alt valor afegit que facilitarà la 
diversificació econòmica del país.

• Crearem el Premi Manual Digest per 
recuperar talent andorrà que està dispers 
per tot el món.

• Redefinirem el rol d’ACTUA perquè 
es converteixi en un autèntic captador i 
facilitador d’inversió estrangera.

• Aprovarem la Llei d’e-esports per propor-
cionar un marc jurídic al desenvolupament 
de totes les competicions en línia en l’àmbit 
de l’esport virtual.

Educació

L’educació és la millor eina per construir 
un futur sostenible, igualitari i respectuós 
en tots els àmbits de la vida. 

• Assegurarem que el pagament de les 
beques i ajuts es faci abans de tenir lloc la 
formació, i no pas durant el seu desenvolu-
pament o a posteriori, transformant-los en 
veritables ajudes a les famílies.

• Facilitarem l’accés a tota la informació sobre  
les beques i ajuts disponibles i simplificarem 
tots els tràmits per sol·licitar-los.

• Potenciarem el domini de la llengua an-
glesa en tots els nivells i etapes educatives. 

• Incrementarem el nombre de matèries 
impartides en anglès al sistema d’ensenya-
ment andorrà.

• Potenciarem l’orientació educativa i 
professional dels estudiants per assistir-los 
i ajudar-los a l’hora d’escollir el seu futur.

• Garantirem la formació continuada dels 
mestres i formadors.

• Oferirem als professionals de la Universitat 
d’Andorra, dels sistemes congregacionals 
i de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora 
de Meritxell la possibilitat d’acollir-se a la 
prejubilació als 60 anys.
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• Crearem el Dia Nacional del Mestre per 
reconèixer la tasca del personal educatiu 
del Cos d’Ensenyament.

• Agilitzarem els processos de convalida- 
cions de titulacions acadèmiques.

• Sistematitzarem el procés d’avaluació de 
les competències de l’alumnat formant part 
del programa PISA.

• Inclourem l’emprenedoria com a 
ensenyament transversal a la primera 
ensenyança.

• Establirem polítiques de suport als 
joves en la transició de primària a segona 
ensenyança. 

Formació professional

• Fomentarem i incentivarem la formació 
professional adaptada a les demandes i 
necessitats econòmiques del país.

• Potenciarem convenis amb centres 
formadors dels països veïns per formar el 
jovent en disciplines no existents al país.

• Potenciarem la formació professional com 
a eina per a la inserció del jovent al mercat 
laboral.

• Fomentarem el contacte, les pràctiques i 
el coneixement del món empresarial.

Universitat

• Treballarem per impulsar la internaciona-
lització de la Universitat d’Andorra, potenciant 
la llengua anglesa a les aules i la captació 
d’estudiants internacionals.

• Treballarem perquè la Universitat 
d’Andorra desenvolupi noves titulacions 
en disciplines que suposin un avantatge 
competitiu per a Andorra (finances, turisme 
i hoteleria, comerç, esports de neu i 
muntanya) amb l’objectiu d’esdevenir un 
centre universitari de referència.

• Crearem una residència universitària.

• Incrementarem les beques de mobilitat, 
tant per a alumnes d’estudis superiors com 
per a personal docent i investigador.

• Potenciarem un marc favorable per a la 
implantació d’universitats privades i vetlla-
rem per propiciar la seva internacionalització, 
sense traves burocràtiques innecessàries.

• Potenciarem el talent dels nostres 
estudiants, establint vincles amb altres 
universitats del món.

• Fomentarem els ajuts en recerca i 
investigació, especialment en aquelles 
àrees que poden millorar decididament 
l’economia productiva del país.
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8. Inclusió i confiança

Crearem un fons per a les generacions 
futures.

Aquest fons ha de ser dotat pressupostà-
riament per l’Estat, a partir de la utilització 
raonable dels dividends generats per les 
parapúbliques o altres ingressos extraor-
dinaris, per atendre situacions que reque-
reixin una intervenció urgent nacional o per 
desenvolupar projectes d’àmbit nacional 
que la ciutadania cregui necessaris com, 
per exemple, l’habitatge social.

Habitatge

L’habitatge ha deixat de ser accessible per 
a moltes persones. Per aquest motiu, s’han 

de prendre mesures amb tots els actors 
implicats que garanteixin l’accés a un 
habitatge digne per a tothom.

• Crearem amb iniciativa publicoprivada 
l’Institut Andorrà del Sòl, consultiu i vincu-
lant, per a l’elaboració de polítiques d’habi-
tatge a curt, mitjà i llarg termini per disposar 
de dades estadístiques fiables i donar segu-
retat jurídica a inquilins i llogaters.

• Crearem un cens dels habitatges buits. 

• Crearem un Registre de la Propietat 
consultable de forma motivada.

• Revisarem i modificarem els criteris d’ajut 
a l’habitatge. L’ajut per pagar el lloguer no 

sempre arriba a qui més ho necessita i 
finalment va a parar al propietari. 

• Promourem la construcció d’habitatges 
socials en concertació amb el sector privat 
i els comuns.

• Edificarem habitatges de protecció per 
a les famílies, col·lectius i persones més 
vulnerables.

• Crearem la Llei d’ordenació de la 
construcció d’Andorra per tal d’establir les 
obligacions, responsabilitats i garanties dels 
agents implicats. 
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• Bonificarem els propietaris de pisos de 
lloguer que acceptin inquilins amb animals 
de companyia. 

• Millorarem les garanties dels propietaris 
que incloguin el seu habitatge al parc de 
pisos socials.

Infància, adolescència i família

• Desenvoluparem el Pla nacional d’atenció i 
protecció a la infància i adolescència, conjun-
tament amb UNICEF i tots els organismes 
implicats. 

• Desenvoluparem una xarxa de contactes 
amb les Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes per minimitzar els casos d’infants 
i adolescents en situació de risc.

• Dotarem el Departament d’Infància dels 
recursos necessaris per treballar la prevenció 
de riscos. 

• Dotarem el Centre d’Acolliment d’Infants i 
Joves (CAI) de les eines i recursos necessaris 
i revisarem els seus protocols. 

• Reforçarem les eines socials contra 
l’assetjament escolar. 

• Fomentarem la figura de l’educador de 
carrer per als adolescents a prop dels 
centres escolars de segona ensenyança.

• Crearem la figura del batlle de família.

• Aplicarem el concepte família nombrosa a 
les famílies que tinguin dos fills i amb ells 
convisqui una persona de més de 65 anys.

Igualtat

La defensa dels drets humans és la defensa 
de la igualtat de drets de tots. La lluita contra 
la discriminació en tots els sentits requereix 
molt més que un marc legal que protegeixi 
les persones contra la discriminació. L’edu-
cació en igualtat i l’elaboració de polítiques 

públiques de forma conjunta amb els ac-
tors implicats són imprescindibles.

• Desenvoluparem el marc legal necessari 
per defensar i promoure la igualtat efectiva 
entre homes i dones.

• Treballarem per la defensa i protecció dels 
drets de les persones LGTBIQ+.

• Elaborarem polítiques públiques a favor 
de la plena integració de les persones amb 
diversitat funcional.

• Desenvoluparem plans d’igualtat per a les 
empreses perquè més dones accedeixin 
a càrrecs de responsabilitat i desaparegui 
la bretxa salarial, promovent la conciliació 
laboral i familiar.

• Donarem subvencions a empreses amb 
projectes que promoguin la conciliació 
laboral i familiar.

• Dotarem l’Administració de les eines 
necessàries per ajudar les víctimes 
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de violència de gènere i de violència 
domèstica.

• Vetllarem perquè en totes les lleis i regla-
ments s’utilitzi un llenguatge inclusiu.

Benestar social 

Agilitzar les respostes de l’Administració 
a les demandes socials és una de les 
nostres prioritats.

• Treballarem amb tots els treballadors 
socials i educadors per eliminar els tràmits 
innecessaris. 

• Dotarem els treballadors socials i 
educadors de les eines i la flexibilitat 
necessàries per prendre les decisions més 
oportunes i ajudar els usuaris amb rapidesa. 

• Deslliurarem els treballadors socials de 
tasques administratives innecessàries.

• Potenciarem el treball social de proximitat.

Revisió de les pensions

• Farem que la gent gran sigui més 
autònoma. Equipararem al salari mínim 
aquelles pensions que es trobin per sota 
d’aquest llindar, independentment dels 
recursos dels familiars.

• Dotarem la CASS dels recursos necessaris 
per garantir la tretzena paga demanada per 
la Federació de la Gent Gran per a aquelles 
persones que van cotitzar els punts 
requerits en el seu moment.
  
• Revisarem els criteris del règim del tercer 
pagador per donar més cobertura a les 
persones que ho necessiten i evitar els 
casos d’abús o de mal ús d’aquest sistema.

Seguretat 

La seguretat al país és un dels nostres 
actius irrenunciables i cal continuar-hi 
treballant.

promoció d’habitatges 
socials

bonificació i més 
garanties per llogar 
un pis

Pla nacional d’atenció i 
protecció a la infància

més recursos per 
prevenir situacions 
de risc

més personal i recursos 
materials per garantir 
la seguretat

recuperació de les 
condicions de jubilació 
dels cossos especials

equiparació al 
salari mínim per als 
pensionistes sense 
recursos suficients 

més cobertura del 
règim del tercer pagador
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• Modificarem la Llei del Cos de Policia per 
assegurar l’equiparació salarial entre els 
efectius, així com la implementació d’una 
política salarial ajustada a la complexitat de 
la feina.

• Augmentarem la dotació de personal, la 
formació i els recursos materials del Cos 
de Policia per assegurar la lluita contra la 
delinqüència.

• Crearem un protocol d’atenció a menors 
en el Cos de Policia. 

• Desplegarem els reglaments correspo-
nents del Cos Penitenciari per donar cober-
tura a les noves obligacions assumides. 

• Proporcionarem unes instal·lacions apro-
piades al Cos de Banders i al Cos de Duana. 

• Dotarem el Cos de Duana amb els 
equipaments de seguretat adients. 

• Modificarem l’estructura orgànica del Cos 
de Banders perquè depengui directament 
del ministre que tingui atribuïdes les 
competències del cos.

• Reglamentarem l’ús d’armes de foc i 
explosius.

• Desenvoluparem la Llei de Protecció Civil.

• Elaborarem la Llei de seguretat privada 
per regular les empreses del sector.

• Revisarem la reglamentació sobre la 
videovigilància.

• Establirem plans de formació continuada 
per evitar la violència domèstica.

• Recuperarem la prejubilació i la jubilació 
dels cossos especials amb les mateixes 
condicions existents abans de la reforma 
de la Llei 23/2014, amb una revisió del 
copagament que asseguri la sostenibilitat 
del sistema mitjançant estudis de viabilitat 

econòmica independents i aplicant les 
mesures correctores necessàries.

• El Govern negociarà una assegurança de 
vida i d’accident per als cossos especials 
amb el sector assegurador per oferir 
les millors cobertures possibles en cas 
de defunció, invalidesa o qualsevol altra 
contingència.

Reinserció social

• Destinarem més recursos a la reinserció 
social, amb especial atenció a la població 
més jove.

• Ampliarem el seguiment psicològic al 
Centre Penitenciari.

• Ampliarem el programa formatiu i 
educatiu dels interns.

• Analitzarem la possibilitat de crear mòduls 
separats.
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9. Vida saludable

Prevenció

• Atorgarem beneficis fiscals i segells 
acreditatius a les empreses que promoguin 
hàbits saludables entre el seu personal, 
i farem que aquests segells acreditatius 
siguin meritables en els concursos públics.
 
• Establirem programes per lluitar contra el 
sedentarisme, especialment entre les edats 
escolars, per evitar l’obesitat.

• Intensificarem la col·laboració amb els 
comuns per afavorir la pràctica de l’activitat 
física entre la població, amb plans específics 
per als joves i la gent gran.

Sanitat

• Farem que el Ministeri de Sanitat recuperi 
la iniciativa en polítiques sanitàries, posant 
el SAAS al seu servei.

• Desplegarem el Pla nacional de salut.

• Revisarem els criteris d’admissió dels 
professionals mèdics (ràtios o numerus 
clausus per a les especialitats més 
sol·licitades i ofertes interessants per a 
les especialitats amb més mancança de 
personal).

• Actualitzarem els protocols de l’Hospital i 
completarem les guies mèdiques.

• Portarem a terme una auditoria del clima 
laboral a l’Hospital.

• Portarem a terme una auditoria del 
SUM per definir competències i protocols 
d’actuació clars. 

• Realitzarem una auditoria de gestió de 
tots els departaments del SAAS.

• Enllestirem la cartera de serveis.

• Establirem mesures de control de la despesa 
a la CASS i al SAAS mitjançant la comptabilitat 
analítica, protocols i guies mèdiques.
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• Analitzarem la descentralització de la 
direcció del Centre Sociosanitari El Cedre i 
dotarem el centre de les eines necessàries. 

• Avaluarem l’eficiència de la implementació 
de la història clínica compartida i el metge 
referent. 

• Buscarem una ubicació per a un centre 
de tractament de pal·liatius i de malalties 
degeneratives per a l’acompanyament de la 
persona malalta.

• Desenvoluparem el servei d’hospitalització 
domiciliària en coordinació amb el SAD.

• Facilitarem el contacte amb animals per 
despertar interessos i millorar el processa-
ment cognitiu en les persones afectades per 
malalties mentals, sentiment de solitud, etc.

• Revisarem el sistema d’inspecció 
sociosanitària.

• Completarem la inspecció sociosanitària 
amb la inspecció de l’Hospital per conèixer 

l’activitat de tots els centres i prestadors de 
serveis sanitaris i poder objectivar i ampliar 
les mesures que permetran una millor gestió 
dels recursos de l’Hospital i d’altres centres, 
com ara El Cedre i la Clínica Sant Vicenç 
d’Enclar.  

• Valorarem el desenvolupament del Pla de 
salut mental.

• Reunificarem el Ministeri de Benestar 
Social i el Ministeri de Sanitat per dur a 
terme una gestió conjunta de la inspecció 
social i sociosanitària i aprofitar els recursos 
i coneixements d’ambdós ministeris.

• Revisarem la regulació i el servei del 
Suport Vital Avançat.

• Adaptarem la regulació del servei 
d’ambulàncies a la normativa europea. 

• Aprovarem la Llei d’infermeria. 

• Crearem l’Agència del Medicament.

promoció d’hàbits 
saludables

política sanitària 
gestionada pel 
Ministeri de 
Sanitat

foment de 
l’esport femení, 
suport als 
esportistes d’elit 
i millora de les 
instal·lacions 
esportives
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Esport 

• Establirem programes per fomentar 
l’esport femení.

• Ampliarem les instal·lacions del Centre 
de Tecnificació Esportiva d’Ordino perquè 
en puguin gaudir tots els esportistes de 
programes de tecnificació. 

• Complementarem el Centre de Tecnifi-
cació Esportiva d’Ordino amb serveis de 
medicina de l’esport, nutrició i psicologia, 
imprescindibles per acompanyar l’esportista 
en el seu camí cap a l’alt nivell.

• Reconvertirem l’EFPEM en l’Escola Andor-
rana de l’Esport, depenent del Ministeri 
d’Educació.

• Convertirem el Programa d’esquí-estudi 
en un Programa d’esport-estudi, obert 
a altres esportistes de tecnificació que 
hagin de compaginar els seus estudis de 
secundària i batxillerat amb els programes 
d’entrenament.

• Crearem un contracte programa d’ator-
gament de subvencions esportives, d’una 
durada de quatre anys, per facilitar la 
programació de les activitats. Els criteris 
d’aquestes subvencions prioritzaran els 
programes inclusius i d’igualtat.

• Desplegarem el Programa d’esport 
extraescolar a l’educació secundària per 
lluitar contra el sedentarisme.

• Desplegarem un Programa nacional de 
medicina de l’esport en col·laboració amb 
els centres privats existents, establint 
protocols de revisions mèdiques segons 
nivells esportius i edats. 

• Facilitarem l’obertura del Centre Residen-
cial en Alçada Medicoesportiu d’Andorra 
(CRAMEA).

• Coordinarem la política d’esports amb 
els països veïns i els seus centres d’alt 
rendiment.

• Desenvoluparem un programa de forma-
ció continuada adreçada a tècnics i gestors 
esportius.

• Oferirem els recursos necessaris per 
convertir Andorra en un país acollidor 
d’estades esportives d’equips i esportistes 
professionals. 

• Establirem acords amb aquells comuns 
que disposen d’instal·lacions esportives 
d’àmbit nacional per col·laborar a mantenir-
les en òptimes condicions.

• Consolidarem Andorra com a seu de 
competicions esportives internacionals d’alt 
nivell.

• Promocionarem, conjuntament amb la 
societat civil, un equip professional andorrà 
d’e-esports, que porti el nom d’Andorra a les 
competicions mundials.

• Promourem la celebració de competicions 
i congressos internacionals d’e-esports per 
generar oportunitats de negoci al país.
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• Revisarem els criteris de beques 
esportives, fent-los públics i ajustats al 
rendiment esportiu.

• Treballarem amb les universitats estran-
geres més properes perquè els nostres 
esportistes puguin formar part dels seus 
programes per a esportistes d’elit.

• Impulsarem i donarem més suport a 
aquelles proves esportives organitzades i 
gestionades per entitats del país.
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ELS DRETS DE LES PERSONES

10. Andorra al món 

Els Liberals estem a favor d’un acord de 
reciprocitat ponderada amb la UE que 
tingui en compte el següent:

Mercaderies

• Volem l’alliberament de tràmits duaners, 
que ens permeti comprar i vendre 
físicament i online per tot el territori 
europeu mantenint el diferencial fiscal amb 
els països veïns.

Serveis

• Treballarem per assolir una bona 
negociació en serveis que permeti a les 
nostres empreses ampliar el seu àmbit 
d’actuació més enllà de les nostres fronteres, 
competint amb les mateixes regles que la 
resta de països de l’espai europeu. 

• Volem protegir els sectors clau mitjançant 
una legislació específica i una regulació 
acurada dels col·legis professionals, tal com 
fan molts països membres de la UE com a 
mesura de protecció.

Capitals

• Defensarem que les negociacions amb 
la UE ens facilitin una lliure circulació de 
capitals que ajudi a incrementar la inversió 
estrangera al país.

• Demanarem la supervisió d’un Banc 
Central i l’accés al Banc Central Europeu 
com a pagador d’última instància.  

Persones

• És imprescindible mantenir el nostre 
sistema de control de quotes migratòries. 
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Els precedents establerts amb Liechtenstein 
o les mesures de control que té Luxemburg 
en aquesta qüestió garanteixen una 
bona negociació en aquest aspecte. No 
acceptarem cap tracte inferior al que han 
aconseguit aquests països.

• Volem que les negociacions ens permetin 
estudiar, treballar i viatjar sense traves als 
països veïns en les mateixes condicions que 
els ciutadans europeus.

Oportunitats

Igualment, estem segurs que en les 
negociacions es poden incloure altres 
aspectes com ara:

• Finançament per a infraestructures d’accés 
al país. 

• Suport per a la transformació de la Funció 
Pública cap a un model digital. 

• Suport assistencial i econòmic de la UE 
per a una transició tecnològica que sigui 
equiparable als seus sistemes de gestió. 

• Assistència i ajuda diplomàtica a tots els 
andorrans i andorranes a les ambaixades 
de tot el món.

• Accés a concursos públics de tot Europa.

• Accés a programes específics de desenvo-
lupament tecnològic, cultural i social. 

• Inclusió d’Andorra en el programa 
H2020, programa que finança projectes 
d’investigació i innovació en diverses àrees 
temàtiques, com ara la biomedicina, en 
l’àmbit europeu. 

• Petició a la UE d’una franquícia específica 
d’e-comerç exempta dels impostos de valor 
afegit per a les vendes de petit import, 
disposició d’un codi EORI per a països 
tercers i possibilitat d’agrupar la DUA.

compra i venda 
online a tot 
Europa

lliure circulació 
de capitals

oferir serveis 
al mercat 
interior

poder estudiar 
i treballar en 

qualsevol país 
de la UE
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Circumscripció nacional 
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CANDIDATURA

1 Jordi  
Gallardo Fernàndez

3 Eva Maria 
 Lopez Herrero

6 Domenec  
Bascompte Grau

9 Èric  
Alguacil Molné

12 Carles 
 Acosta Sabio

1 Cristian 
 España Muñoz

2 Ferran Joaquim  
Costa Marimon

4 Laura 
 Mas de la Rosa

7 Jessica  
Gastó Sánchez

10 Leticia  
Teixeira da Silva

13 Sonia  
Diago Calafell

2 Estefania  
Troguet Torres

5 Eva  
París López

8 Reshma  
Harish Punjabi

11 Natalia 
 Caelles Jove

14 Maria  
Bringué Pifarré

3 Lluis  
Cantos Ulrich

SUPLENTS
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Circumscripció parroquial
PACTEM PER ANDORRA!

dAcordAND
dacord@andorra.ad

www.dacord.ad

PROPOSTA D’ESTAT

LLISTA D’ACCIONS DE D’ACORD 
L’A + PS + independents

1. Canviarem la llei per fer representatiu 
    el sistema electoral

1.1. Circumscripció parroquial de les 
eleccions generals

S’assignarà el segon conseller a la segona 
candidatura més votada, llevat que la pri-
mera, almenys, la dobli en nombre de vots, 
fent més proporcional la representació par-
lamentària.

1.2. Eleccions comunals

• S’escolliran els consellers de Comú de for-
ma totalment proporcional al nombre de 
vots, creant una oposició real i fent possi-
bles més pactes a la parròquia.

• Fixarem el nombre de consellers comunals 
a 10 per parròquia, evitant discrepàncies i re-
duint la despesa pública.

1.3. Sistema de consultes populars

• Instarem a la convocatòria d’un referèndum 
quan ho demani el 15% dels andorrans, per 
prendre les decisions importants entre tots.

• Farem vinculants tots els referèndums con-
vocats pel Govern i n’agilitzarem el procedi-
ment perquè sigui un instrument més habitual.

2. Crearem un nou sistema de 
    responsabilitat pública

2.1. Obrirem la informació a tothom

• Publicarem i farem fàcilment accessibles 
les condicions d’exercici, funcions i salaris 
de tots els càrrecs del Govern, del Consell 
General i dels comuns (d’ara endavant en 
aquest text, institucions públiques).

• Penjarem totes les noves places, beques i 
concursos de les institucions i societats pú-
bliques als seus llocs web i els farem més 
fàcilment identificables i accessibles. Tots 
tenim el mateix dret a les oportunitats del 
sector públic.
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• Publicarem tots els contractes públics, els 
convenis de col·laboració i les activitats sub-
vencionades de les institucions públiques i 
els farem fàcilment accessibles perquè tot-
hom sàpiga en què i amb qui invertim.

• Farem públiques les agendes dels minis-
teris, departaments i comissions legislatives 
perquè tothom vegi què fan els nostres res-
ponsables polítics.

• Obligarem per llei el Govern i els comuns a 
publicar totes les seves dades no confiden- 
cials per saber què està passant al nostre país.

• Obligarem per llei el cap de Govern, el 
síndic, els cònsols, el fiscal general i el 
raonador del ciutadà a fer almenys una 
entrevista al mes i penjar-la a Internet, 
explicant què estan fent.

2.2. Reforçarem la nostra democràcia

• Crearem un sistema de preguntes i 
demandes d’informació que obligarà les 
institucions i societats públiques a respondre 
quan ho demanin 200 persones majors de 16 
anys, presencialment o per Internet, creant 
un diàleg entre ciutadania i governants.

• Obligarem per llei que el Govern i els co-
muns avaluïn cada any el grau d’acompliment 
dels seus programes electorals, explicant què 
han fet respecte a cada punt del programa.

• Obligarem el Consell General a consultar 
totes les associacions i col·legis professionals 
del país que tinguin una connexió amb les pro-
postes de llei que es presentin perquè tots els 
grups siguin escoltats de la mateixa manera.

• Augmentarem la majoria per escollir el ra-
onador del ciutadà a dos terços del Consell 
General, reforçant la seva independència 
respecte al partit que governi.

2.3. Perseguirem inflexiblement la 
corrupció política

• Obligarem totes les persones escollides a 
les eleccions a declarar els seus béns abans 
de prometre el càrrec i just després de dei-
xar-lo perquè cap conseller no s’enriqueixi 
gestionant el que és de tots.

• Obligarem totes les persones escollides a 
les eleccions i els seus assessors a no parti-
cipar en les decisions on els seus interessos 
personals es vegin afectats.

• Seguirem les recomanacions del Consell 
d’Europa i publicarem un codi de conduc-
ta estricte per als polítics i el farem obert al 
públic perquè tothom sàpiga com s’han de 
comportar els representants del poble.

• Endurirem les penes per delicte de cor-
rupció política, allargant els períodes d’in-
vestigació per tal que les conseqüències per 
als infractors siguin proporcionals al dany 
social que hagin causat.

• Modificarem la Llei de la contractació pú-
blica perquè ningú no es beneficiï dels seus 
contactes polítics.

• Prohibirem per llei que els responsables 
polítics del Govern treballin en una segona 
feina o negoci perquè la seva dedicació pú-
blica sigui exclusiva.

2.4. Reforçarem la neutralitat informativa

• Obligarem els mitjans de comunicació a fer 
públics i visibles els noms dels seus accio- 
nistes en cada publicació i al lloc web del 
mitjà, detallant el nombre d’accions de cada 
propietari. Així tots sabrem qui són (i què 
poden voler) els propietaris del mitjà.
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• Assignarem finançament en concursos 
públics neutrals al periodisme d’investigació 
perquè els professionals dels mitjans pu-
guin investigar amb temps què està passant 
al nostre país.

• Publicarem la despesa de les institucions i 
societats públiques en publicitat als mitjans 
de comunicació perquè no existeixin tractes 
de favor cap a ningú i perquè el Govern no 
controli aquests mitjans de comunicació.

2.5. Lluitarem per la independència judicial

• Proposarem un canvi constitucional per-
què els membres del Consell Superior de la 
Justícia i del Tribunal Constitucional, els més 
alts tribunals d’Andorra, siguin elegits per 
majoria reforçada al Consell General, evi-
tant que el Govern pugui controlar els nos-
tres jutges i retornant la centralitat al nostre 
parlament.

• Prohibirem per llei que els membres del 
Consell Superior de la Justícia i del Tribunal 
Constitucional hagin tingut un càrrec 
polític en els 10 anys anteriors, per tal que 
els nomenaments siguin meritocràtics i 
professionals.

• Garantirem l’autonomia pressupostària 
del poder judicial, completament indepen-
dent en les seves partides de les del Govern.

• Proposarem un canvi constitucional per-
què el fiscal general sigui elegit per majoria 
reforçada al Consell General, atenent a cri-
teris meritocràtics i professionals.

3. Una nova estratègia per a Europa

3.1. Defensarem que en qualsevol acord...

• La política fiscal (els impostos) la decidim 
solament des d’Andorra.

• No es pugui acceptar automàticament cap 
norma des de Brussel·les en nom nostre.

• Tinguem ple control sobre la nostra políti-
ca migratòria.

• Puguem seguir protegint sectors de la 
nostra economia, incloses les restriccions a 
la inversió estrangera.

3.2. Actuarem de forma transparent i des 
del consens institucional

• Farem públics els estudis sobre l’impacte 
de l’acord en la nostra economia i la nostra 
societat.

• Obligarem que tota la documentació ne-
gociada durant l’acord sigui compartida 
amb tots els representants dels partits al 
Consell General.

• Garantirem que la majoria que aprovi els 
acords al Consell General sigui de dos terços 
perquè un partit polític no en tingui prou tot 
sol per aprovar pactes amb Europa.

• Instarem a la convocatòria d’un referèn-
dum perquè la població andorrana sigui la 
qui tingui l’última paraula sobre acceptar 
qualsevol acord.

3.3. Crearem una comissió de treball 
específica al Consell General per a Europa
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• Oferirem un nou model de transport públic al servei de les persones 
i del medi ambient que reverteixi en millores a la xarxa viària.

• Dinamitzarem el teixit econòmic de la parròquia mitjançant un 
inventari dels béns naturals i culturals que siguin susceptibles de 
reconeixement internacional.

• Crearem una taula de treball per dinamitzar el sector primari i una 
escola de capacitació d’aquest sector.

• Organitzarem reunions de poble periòdiques i crearem un 
sistema d’intercanvi d’informació amb els representants de Canillo 
al Consell General.

CANDIDATURA

Canillo

2 Josep Antoni 
Reina Hinojosa

1 Pere 
Canals Caballe

3 Thierry Louis 
Piccino 
Franceriès

CANDIDAT SUPLENTS

Tel. 359 015
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• Augmentarem l’atractiu turístic i comercial d’Encamp mitjançant la 
denominació de Ciutat Cultural d’Andorra.

• Crearem un Pla global de millora econòmica del Pas de la Casa.

• Promocionarem els museus existents (Casa Cristo, el Museu de 
l’Automòbil i el Museu de l’Art Sacre).

• Donarem ús a l’edifici de Ràdio Andorra ubicant-hi la Ràdio i la 
Televisió d’Andorra o l’Arxiu Nacional.

• Impulsarem, a través d’Andorra Turisme, campanyes publicitàries 
desenvolupades exclusivament per al Pas de la Casa.

CANDIDATURA

Encamp 

2 Caterina 
Juan Muñoz

2 Oliver 
Valero Rubio

3 David 
Cruz Garcia

CANDIDATA SUPLENTS

Tel. 359 012



PROGRAMA ELECTORAL 45

• Treballarem per la construcció de la desviació de La Massana.

• Promourem mesures perquè el transport públic esdevingui la 
millor opció a l’hora de desplaçar-se.

• Recuperarem infraestructures històriques que estan en desús i els 
donarem una nova utilitat.

• Promourem una oferta lúdica que posi en relleu la importància del 
patrimoni i les tradicions autòctones de la parròquia.

• Potenciarem la parròquia com a centre de referència en formació 
d’esports de muntanya i estudiarem la unió entre l’EFPEM i la  
formació professional en activitats físiques, esportives i de lleure per 
oferir titulacions en àmbits de muntanya que complementin l’oferta 
laboral i turística.

CANDIDATURA

Ordino 

1 Marc 
Galabert Macià

1 Albert 
Corredera Prió

CANDIDAT SUPLENT

Tel. 359 016
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• Dotarem La Massana dels recursos necessaris per fer realitat grans 
projectes esportius.

• Invertirem en el turisme cultural a través del nostre romànic i 
tindrem cura del nostre entorn i les nostres muntanyes. El poble de 
Pal serà una prioritat.

• Proposarem solucions per evitar les cues de vehicles innecessàries 
i per revalorar el comerç i la vida de la parròquia. Un transport públic 
eficient i el disseny d’un nou vial són dues de les propostes que 
exposarem públicament. 

• Farem que les propietats del Govern a la parròquia tinguin una 
utilitat real en benefici de la ciutadania. Proposarem l’elaboració d’un 
estudi per transformar Casa Parramon en habitatge social.

• Inclourem les diferents propostes per a la parròquia en els 
pressupostos participatius, per tal que sigui la ciutadania qui 
decideixi la millor utilitat que se’ls pot donar, i dotarem les partides 
pressupostàries corresponents dels imports necessaris. 

• Revisarem l’atenció social a les famílies i a la gent gran i invertirem 
en prevenció i vida saludable. En aquest sentit, treballarem perquè 
el Servei d’Atenció Domiciliària, transferit a Govern, doni a la nostra 
gent gran l’atenció de qualitat que es mereix.

CANDIDATURA

La Massana 

1 Judith 
Pallarés Cortés

1 Josep 
Fusté Badana

3 Zaida 
Arriba Cañadas

CANDIDATA SUPLENTS

Tel. 359 017
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• Crearem un recinte multifuncional que esdevingui un referent del 
món esportiu i lúdic.

• Iniciarem un Pla nacional de renovació d’infraestructures.

• Demanarem idees i propostes a la ciutadania per desenvolupar un 
nou projecte a l’antiga caserna de bombers, utilitzant eines pròpies 
dels pressupostos participatius.

• Donarem suport als comerciants d’Andorra la Vella establint 
nous sistemes de col·laboració publicoprivada i crearem un equip 
especialitzat de gestors per assistir els nostres comerços.

• Farem tot el possible per recuperar la capitalitat econòmica i 
simbòlica d’Andorra la Vella.

CANDIDATURA

Andorra la Vella 

2 Silvia 
Ferrer Ghiringhelli

2 Antoni 
Puig Ariet

CANDIDATA SUPLENT

Tel. 395 633
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• Destinarem més inversions a la parròquia per descongestionar el 
trànsit completant el segon tram del vial de Sant Julià, per condicionar 
els rius i torrents i per cercar la ubicació d’infraestructures de caire 
nacional que donin activitat i dinamisme, com ara el futur heliport 
nacional. 

• Farem que Andorra Turisme promocioni més Sant Julià de Lòria 
com a destinació i desenvolupi el turisme rural i les rutes vinícoles.

• Implementarem solucions a les problemàtiques existents a les 
urbanitzacions de la parròquia promovent la modificació de la 
LOGTU.

• Treballarem perquè Sant Julià de Lòria sigui la ciutat universitària i 
de formació professional d’Andorra.

CANDIDATURA

Sant Julià de Lòria 

2 Joan 
Fernández 
Barrionuevo

2 Jessica 
Rodriguez Diaz

CANDIDAT SUPLENT

Tel. 359 018
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• Potenciarem un transport públic de qualitat, amb un preu 
assequible i un horari ampli.

• Augmentarem la implantació de les bicicletes elèctriques a tota la 
parròquia.

• Liderarem la redacció d’un nou Pla de gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror, amb la participació dels quatre comuns implicats i el 
Ministeri de Cultura.

• D’acord amb els estudis tècnics realitzats, rebutjarem les Tresoles 
com a ubicació de l’heliport nacional. 

• Dotarem Andorra Turisme d’una partida exclusiva perquè els 
comuns d’Escaldes-Engordany i Encamp desenvolupin, junts, espais 
naturals on poder practicar activitats lúdiques, esportives i de lleure 
familiar.

• Establirem més controls policials i ampliarem la xarxa de radars 
fixos i mòbils per evitar excessos de velocitat i accidents.

CANDIDATURA

Escaldes-Engordany

2 Marc 
Magallón Font

2 Joan 
Torra Borja

CANDIDAT SUPLENT

Tel. 359 014
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Agenda 

REUNIONS DE POBLE

26 DE MARÇ
Ordino 

 Andorra Congrés Centre Ordino 
(ACCO)

 20.30 h

27 DE MARÇ
Sant Julià de Lòria

 Auditori Claror 
 20.30 h

28 DE MARÇ
Canillo

 Auditori del Palau de Gel
 20.30 h

29 DE MARÇ
Pas de la Casa

 Sala d’actes del Centre Esportiu
 20.30 h

1 D’ABRIL
Andorra la Vella 

 Centre de Congressos 
 20.30 h

2 D’ABRIL
Escaldes-Engordany 

 Sala d’actes de la Casa Comuna
 20.30 h

3 D’ABRIL
La Massana 

 Sala La Closeta
 20.30 h

4 D’ABRIL
Encamp

 Sala La Valireta
 20.30 h

5 D’ABRIL
ACTE FINAL D’ACORD
Andorra la Vella

 Centre de Congressos
 19.30 h
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JOVES LIBERALS D’ANDORRA

DEBATS RTVA

29 DE MARÇ
Xerrada “Els joves i Europa”
amb Pau Castellví (LYMEC)

 Holiday Inn, Andorra la Vella
 19.00 h

30 DE MARÇ
Festa Jove

 Buda / Enjoy, Andorra la Vella
 23.45 h

SECTORIALS

1 D’ABRIL
Acostament a la UE

 21.30 h

2 D’ABRIL
Model econòmic

 21.30 h

3 D’ABRIL
Model institucional
  21.30 h

4 D’ABRIL
Model social

 21.30 h

CANDIDATS A CAP DE GOVERN

5 D’ABRIL
 21.00 h

ENTREVISTES A JORDI GALLARDO

28 DE MARÇ
RNA

 9.15 h 

31 DE MARÇ
ATV

 23.00 h aprox.

7 D’ABRIL

Seguiment de la 
jornada electoral

 Hotel Roc Blanc

 20.00 h

El pròxim

7 d’abril

a la circumscripció nacional

a la circumscripció parroquial
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