
Comissió d'Afers Polítics i Jurídics 

 

Preàmbul 

En el marc d’un desenvolupament ideològic dinàmic, necessari per a 
l’adaptació dels partits polítics a la societat en la qual s’enquadren, la 
Comissió d’Afers Polítics i Jurídics ha realitzat un treball de síntesi i una 
proposta d’avenç en pro d’aquesta adequació politico-social. 

En una primera reflexió reconeixem clarament propostes amb diversos 
graus d’acompliment compromesos, associats alhora amb els diferents 
graus de reflexió interna col·lectiva al voltant de les mateixes, fet que ens 
porta a identificar procediments d’actuació diferenciats. Així doncs, 
organitzem les propostes en tres grans grups: 

 

1) PROPOSTES DEFINITIVES 

Els compromisos contrets (ja sigui per via de resolucions congressuals ja 
aprovades o mitjançant programes electorals anteriors) i encara no assolits. 

2) PROPOSTES DE LA COMISSIÓ D’AFERS POLÍTICS I JURÍDICS 

Les recomanacions legislatives que, des d’una vessant més tècnica, 
entenem com a necessàries en pro d’un desenvolupament social adaptat als 
nous temps, algunes ja apuntades en programes electorals. 

3) PROPOSTES DE TEMÀTIQUES A DEBAT 

Les diferents temàtiques amb rellevància social per a les quals el PSA 
encara no té posicionaments globalment consensuats i pels quals cal una 
anàlisi aprofundida. 

 

Sistematització dels continguts 

1) PROPOSTES DEFINITIVES: 

·Nacionalitat per naturalització als 10 anys. 

·Llei d’organització i funcionament dels comuns. 

·Proposta de modificació de la llei relativa al dret successori del Principat 
d’Andorra de 31 de juliol de 1989 per tal d’equiparar els drets entre fills 
matrimonials i fills extramatrimonials. 

·Codi de Procediment Civil 

·Codi Civil 



 

2) PROPOSTES DE LA COMISSIÓ d’Afers Polítics i Jurídics: 

·Llei carrera judicial 

·Millora del sistema judicial 

·Tribunals d’arbitratge 

·Derogació de la legislació vigent en relació amb la impossibilitat dels 
funcionaris i dels treballadors assalariats del sector privat d’accedir a 
l’excedència per motius polítics dues o successives vegades de forma 
consecutiva.  

·Modificar el silenci administratiu per fer-lo positiu, excepte que 
expressament es disposi el contrari. 

 

3) PROPOSTES DE TEMÀTIQUES A DEBAT: 

·Doble nacionalitat. 

·Model administratiu/territorial:  

- Paper dels comuns (competències). 
- Composició Consell General: (nombre consellers, proporció 

territorial/nacional, etc.). 

.Altres patrons econòmics: 

- Cooperativisme, Banca ètica, jaciments econòmic lligats a 
sostenibilitat mediambiental, etc. 

·Llei Electoral:  

- Llistes obertes/tancades. 
- Vot dels residents a les comunals. 
- Institucions més representatives que valoritzin les oposicions. 

. Transparència:   

- Incompatibilitats dels càrrecs públics. 
- Llei de responsabilitat política. 

 

 

 



 

 

Propostes de resolució 

1.- Encomanem al Grup Parlamentari Socialdemòcrata que treballi amb 
l’objectiu d’assolir legislativament les propostes definitives en funció del 
calendari de prioritats que estableixi el Comitè Directiu. 

2.- Recomanem al Grup Parlamentari Socialdemòcrata, amb el suport de la 
Comissió d’Afers Polítics i Jurídics, que treballi amb l’objectiu d’avançar en 
l’assoliment de les propostes recomanades per aquesta comissió. 

3.- Mandatem al Comitè Executiu (amb la col·laboració de les Comissions 
d’Afers Polítics i Jurídics i de Formació i Participació) per a que, en el termini 
més breu possible, i en tot cas, abans de les properes eleccions generals, 
organitzi els debats necessaris per a dotar el Partit Socialdemòcrata 
d’Andorra dels posicionaments polítics associats a les diverses temàtiques 
proposades. 

 

 

El  Congrés  va  adoptar  la  resolució  tal  com  havia  estat  plantejada  pel 

ponent. 


