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Disposició final
La present Llei entra en vigor als tres
mesos de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 28 de novembre del 2013
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.
François Hollande
President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Llei 23/2013,
del 28 de novembre, de
dissolució de la Société
de développement du
tourisme en Andorre
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 28 de novembre del 2013
ha aprovat la següent:
llei 23/2013, del 28 de novembre, de
dissolució de la Société de développement du tourisme en Andorre

Exposició de motius
La Société de développement du tourisme en Andorre es va crear per Decret
del Consell General el 13 de juliol del
1992 com una societat de responsabilitat
limitada de dret francès, sota la denominació de Société de développement du
tourisme en Andorre SARL, amb domicili
a París. El Govern i el Centre Nacional
d’Informàtica d’Andorra van ser autoritzats pel Consell General per constituir la
Société de développement du tourisme
en Andorre.
En origen la Société de développement du tourisme en Andorre tenia per
objectiu assegurar el desenvolupament
del turisme al Principat d’Andorra, realitzant tota classe d’operacions industrials, comercials o financeres aptes per al
compliment d’aquest objectiu. La creació
d’aquesta societat va ser motivada pel
trasllat de la Casa d’Andorra a París, o
sigui, de l’Oficina de Turisme d’Andorra
a París, al nou local de l’avinguda de
l’Opéra, número 26, atès que per obtenir

el traspàs i el subsegüent arrendament
de l’esmentat local comercial va ser necessari justificar que s’hi exerciria una
activitat de caràcter comercial, necessària
per conservar el valor arrendatari de
l’immoble.
El 13 de desembre del 2001, el Consell
General va aprovar la Llei de dissolució del Centre Nacional d’Informàtica
d’Andorra, i va disposar que el Govern
se subrogava en totes les relacions jurídiques. D’aquesta manera el Govern va
esdevenir l’únic soci de la Société de développement du tourisme en Andorre.
El 20 de setembre del 2007 el Consell
General va aprovar la Llei 13/2007, de
creació de la societat pública Andorra
Turisme, SA, com la fórmula o el sistema més adequat per portar a terme
les tasques que l’Administració pública
assumia en l’àmbit turístic en general, inclosa l’organització de la xarxa d’oficines
nacionals i estrangeres que permetés millorar la competitivitat turística del Principat d’Andorra. Des del 2008, any d’inici
de les activitats de la societat pública
Andorra Turisme, SA, les tasques de la
Société de développement du tourisme
en Andorre han estat progressivament
assumides per Andorra Turisme.
L’11 d’abril del 2012 el Govern va
aprovar el nou model de presència d’Andorra en els mercats turístics potencials,
i el tancament de les oficines de turisme
del Principat a París i Barcelona. Aquest
nou model va ser proposat per la societat
Andorra Turisme, SA, per optimitzar els
recursos econòmics i humans destinats
a les oficines de turisme d’Andorra a
l’estranger, i per unificar les funcions
i accions en totes les àrees comercials,
centralitzar l’activitat en un pla comercial
únic, i disposar d’un nou equip comercial. Per tot això, ja no hi ha motiu per
mantenir en actiu la Société de développement du tourisme en Andorre.
Article únic
Es dissol la Société de développement
du tourisme en Andorre, societat de
responsabilitat limitada de dret francès,
creada per Decret del Consell General
el 13 de juliol del 1992.

Disposició derogatòria
Quan entri en vigor aquesta Llei
quedarà derogat el Decret del Consell
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General de creació de la Société de développement du tourisme en Andorre.

Disposició final primera
Es faculta el Govern per dictar les
disposicions necessàries per acomplir
aquesta Llei, i procedir a la dissolució i
l’extinció definitiva de la Société de développement du tourisme en Andorre.

Disposició final segona
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà
de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 28 de novembre del 2013
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.
Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

François Hollande
President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra

Llei 24/2013,
del 28 de novembre, de
creació del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers
d’Andorra
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 28 de novembre del 2013
ha aprovat la següent:
Llei 24/2013, del 28 de novembre, de
creació del Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers d’Andorra
Des de sempre la professió d’infermeria ha estat dedicada a l’atenció autònoma i en col·laboració dispensada
a persones de totes les edats, famílies,
grups i comunitats, malalts o no, i en
totes circumstàncies. Comprèn la promoció de la salut i la prevenció de malalties. La professió d’infermer/a respon,
doncs, a determinades necessitats socials
d’interès públic a les quals dóna solució
amb actuacions específiques. El reconeixement acadèmic i formatiu d’aquesta
professió és fruit del disseny curricular
de les formacions per a la titulació específica per poder-la exercir.
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Un dels objectius de l’organització
col·legial és la regulació i l’ordenació
de l’exercici de l’activitat professional
relacionada amb la infermeria en qualsevol de les seves modalitats, i també
la salvaguarda i l’observança dels seus
principis ètics, deontològics i jurídics.
Amb aquest objectiu, disposa de competències per elaborar i vigilar el compliment de la professió, amb subjecció
a les lleis, i vetlla per la protecció de la
salut de les persones i el respecte dels
principis ètics i deontològics.
De conformitat amb el que estableix
l’article 15 de la Llei 6/2008, del 15 de
maig, d’exercici de professions liberals i
de col·legis i associacions professionals,
que regula l’extensió de l’organització
col·legial mitjançant la llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació del
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers
per integrar tots els professionals que,
amb la titulació específica, exerceixin les
funcions que els són pròpies.
Article 1
Es crea el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra, entitat amb
personalitat jurídica pròpia i amb plena
capacitat per obrar i fer complir les seves
finalitats.
Article 2
L’objecte de l’organització col·legial de
la infermeria i de l’obstetricoginecologia
és la regulació i l’ordenació de l’exercici
de l’activitat professional en qualsevol
de les seves modalitats, i també la salvaguarda i l’observança dels seus principis
ètics, deontològics i jurídics.
Article 3
L’àmbit territorial del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers és el Principat
d’Andorra.
Article 4
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra agrupa els professionals
d’infermeria generalista, d’especialista i
els llevadors i les llevadores amb una
titulació acadèmica degudament reconeguda al Principat d’Andorra. La integració s’ha de fer d’acord amb el que
disposen les normes reguladores dels
col·legis professionals.
Article 5
L’estructura interna i el funcionament
del Col·legi han de ser democràtics. El
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Col·legi es regeix en les seves actuacions
per la normativa bàsica estatal en matèria de col·legis professionals, per aquesta
llei de creació, pels seus propis estatuts,
per la resta de normativa interna i per
tota la que li sigui d’aplicació general o
subsidiària.

de sis mesos a comptar de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei.

Article 6
El Col·legi s’ha de relacionar amb els
ministeris del Govern d’Andorra que
tinguin competència en matèria de salut i de professions liberals, i amb la
resta d’administracions públiques, quan
calgui, per a les seves activitats professionals.

Casa de la Vall, 28 de novembre del 2013

Disposició transitòria primera
Els membres de l’òrgan de govern del
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers,
en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han de
convocar una assemblea general extraordinària, que tindrà el caràcter d’assemblea constituent del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers d’Andorra, la
qual ha d’aprovar els estatuts definitius
del col·legi i escollir les persones que
ocuparan els càrrecs corresponents en
els òrgans de govern de la institució.

Disposició transitòria segona
Els estatuts definitius, una vegada
aprovats, juntament amb la certificació
de l’acta de l’assemblea constituent,
s’han de remetre al Registre de Professions Liberals, Col·legis i Associacions
Professionals, als efectes escaients.

Disposició transitòria tercera
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra obté la capacitat plena
d’obrar des de la constitució dels seus
òrgans de govern.

Disposició transitòria quarta
D’acord amb les disposicions de la
Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici
de professions liberals i de col·legis i
associacions professionals, l’obligació
de col·legiació es produeix quan entri
en vigor aquesta Llei per a les persones
que en aquell moment estiguin exercint
en tasques pròpies de la infermeria i de
l’obstetricoginecologia, i estiguin en possessió de la titulació acadèmica exigida.
Aquests dos requisits s’han d’acreditar
davant la Junta de Govern en el termini

Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà
de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.
François Hollande
President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Llei 25/2013,
del 28 de novembre, de
dissolució de la residència
per a la tercera edat Solà
d’Enclar
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 28 de novembre del 2013
ha aprovat la següent:
llei 25/2013, del 28 de novembre, de
dissolució de la residència per a la tercera edat Solà d’Enclar

Exposició de motius
La residència per a la tercera edat Solà
d’Enclar (d’ara endavant Residència Solà
d’Enclar), fou creada en virtut del Reglament relatiu als béns patrimonials posats
a disposició del M. I. Consell General
a través de la M. I. Junta de població i
protecció social, per la Caixa Andorrana
de Seguretat Social per a la casa de la
tercera edat, del 27 de juliol de 1981, que
posteriorment desembocà en l’aprovació del Reglament d’organització administrativa de la residència de la tercera
edat Solà d’Enclar, aprovat pel Consell
General l’octubre del mateix any. Així
es va establir la creació d’aquest centre,
com un organisme públic autònom, amb
plena capacitat moral i jurídica d’obrar
per realitzar els seus fins.
La Residència Solà d’Enclar fou en
origen el primer centre sociosanitari públic d’Andorra destinat a prestar serveis
d’acollida residencial per a la gent major

