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Molt IHusti-e Senyora,

El sotasignat, Peíe López Agías, conseUer general i president del Grup Parlamentari

Socialdemóctata en nom i repteseatació deis conseUeís generáis del Gmp Pariamentari

Socialdemócrata, adjunt acompanyo la Proposició de llei de modificado de la L/ei 9/2003, del 12

dejiny del Patrimoni Cultural d'Andorra petqué sigui tramitada d'acord amb el que disposen

els árdeles 102 i següents del Reglameat del ConseU General.

D'acoíd amb el que estableix 1'arücle 103.1 de Fesmentat Reglameat, la Proposició de Uei

ve acompanyada d'una exposició de motius.

Aprofito 1'avinentesa per testitnoniai: a Vostra Molí Il-lustre Senyoria la meva mes

distingida considerado,

Pere López Agías
President

Gfup Parlamentari Socialdemócrata



Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2003, del t2 de juny del Pattimoni

Cultural d'Andorta

Exposició de motius

La Llei 15/2014 de 24 de juliol, de modificado de laLlei 9/2003, del 12 de juny, delPatrimoni

Cultural d'Andoíta ha comportat una regressió en la protecció del patritnoni cultural

inunoble d'Andom. Un text amb contíadiccions que han plantejat dubtes raonables quant a

la valorado que calía fer sobre PacompUtnent de la matebta i ha pottat interptetacions

contradictóries.

Amb aquest text es deroga la Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificado de la Llei 9/2003,

del 12 de juny, del Pattimoni Cultural d'Andofía.

Amb aquesta modificado es recupera, amb algunos millores, la Llei 9/2003 del Paü-imoni

Cultural d'Andon-a. Un text que dona els mecanistnes i les garanties suficients perqué el

patrünoni pugui set salvaguardat, tant per les obUgacions que adquireixen les administracions

publiques com pels instmments amb els quals es doten aquestos mstitucions pet

deseavolupar la tasca que els es encomanada.

Amb aquesta modificació es dona compliment al precepto constitucional que recoaebc la

competencia que el Govern té en materia de patrimoni cultural com a ótgan genetal de

1'Estat, contemplada en 1'article 34 de la Consritució d'Andorra, de gaíantir la conseryació,

promoció i difusió del patrimoni historie, cultural i artísúc d'Andon-a i de garantir la seva

efectivitat, d'acoi:d amb el principi d'igualtat, en tot el tei-ritori del Principat d'Andorta.

El Govem té, ea les seves competéncies en materia utbanística i en les previsions deis

Tíactats internacionals, la facultat de determinar els criteris arquitectónics i urbanístics, en els

decrets que delimiten 1'entorn de protecció d'un Be d'Interés Cultural.

Peí que fa la sol'licitud i realització d'obi:es en ua entorn cautelar, es recupera el principi de

menot perjudici peí al pati-imoni cultural d'Andorra. Es propasa 1'informe previ deis comuns,

per tal d'exei:cü: les competéncies ui-banístiques i de protecció del patrimoni cultural, amb

aplicado del principi de cootdinació.

1 |30



Amb aquesta modificació es recupera la unicitat del patrimoni cultural i s'elimma la

segregado de Factuació i la protecció del patrimoni cultural segons tingui incidencia

urbanística o no. Es recupera també 1'entotn cautelar com a eina de gestió cultual i de

protecció global, valorativa de la realitat, amb la intenció clara de conservar en les mUlors

condicions possibles el Uegat patrimonial inherent al be i de permetre la seva posada en valor.

Amb aquesta modificado es dona major felleváncia al Consell Assessor del Patrimoni

Cultural ampUant les seves funcions i es preveu 1'aprovació d'un reglament que reguli el seu

funcionament per garantir el mülor assoUment de les disposicions contingudes en la Llei.

Atesa la unportáncia del patrimoni que posseeix lEsglésia catóUca, aquest text incorpora la

creado d'una comissió mixta entre el Govern i lEsglésia catóUca el marc per desplegar la

col-labotació entre el Govern i la dita Església per 1'acompUment d aquesta Llei.

La Llei incorpora també una major protecció per ais béns imínobles inventariats. Regula el

comet9 deis béns mobles integrants del patrmioni cultural, preveu üiesures per Uuitar contra

el seu tráfic Íl-Kcit i establebc les condicions que han de complit' els arxius, les bibUoteques i

els museus.

La Llei incorpoía conceptes com la comunitat i el patrimoni cultural com factor de

desenvolupament social i huma. Les mesures de gestió cerquen involucrar a la poblado de

forma permanent en lús sostenible del patcimoni cultural per fer-ne un recurs de

desenvolupament local. S'inclouen les mesures de salvaguarda encaminades a garantir la

viabüitat del patrimoni cultural immaterial.

Es modiñca i s'augtnenta la dotado pressupostária dedicada a la recerca, conservació,

tecuperació, restaurado, manteniment i miUora del patrimoni cultural ea un 1% de la inversió

en obra púbUca que el Govern preveu adjudicar durant 1'exercici pressupostari anual; es crea

un fons específic amb Pobjectiu de recuperar els béns culturáis que hagin sordt ü'legalment

del temtori andorra i per al retom deis béns integrants del pati-imoni cultural andorra que es

ttoben a I'exterior; i inclou també un seguit de mesures per fman9ar les obres de consei-vació,

manteniment, rehabüitació i excavado realiteades en béns d'interés cultural i preveu

1 exempció deis ti-ibuts sobre constfuccions, mstal-lacions i obres quan es facifl peí a la

conserv-ació, la mülora o la rehabiütació de monuments declaráis d interés cultural.
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S'amplia la promoció, la difusió i la gestió del patt-mioni cultural amb el desenvolupament

deis ensenyaments especialitzats en la conservado i el manteniment del paü-imoni cultural i

la seva posada en valor amb les comunitats que s'hi identifiquen, amb la fomiació, les

qualificacions i les titulacions deis professionals que intervenen en el patritnoni cultural.

Fmalment, es crea la Unitat d'Inspecció del Patrimoni Cultural amb la missió de contirolar el

compUment de la normativa de protecdó del patrmioni cultural, s'actualitzen els imports de

les sancions i s?ampUa el termini d'aprovació deis decrets de delicnitació deis entoras de

protecció deis monuments.

Els árdeles que es propasen modificar i afegir son els següents:

Atticle 1. Modificació de 1'atticle 2.3

Es modifica 1'apartat 3 de 1'arúcle 2 de la Lid 9/2003, del 12 de juny del paüitnoni cultural

d'Andoi:ra, el qual queda redactat com segueix:

"3. En la insttucció de Pexpedient de declaració cal obrü: un període d'infotmadó púbüca i

donar audiencia ais interessats. Si es tracta d'un be ü-nmoble, cal donat també audiencia al

comú on es trobi tadicat el be, obrii- un període d infotmació pública d'un mes i obtenir

linforme del comú, préviament a 1'adopció del dectet de declarado. L'expedient ha de

contenit els informes técnics necessaris, que han d'anar acompanyats amb la documentació

gráfica con-esponent i amb la informado detallada de Pestat de conservado del be."

Atticle 2. Modificació de 1'atticle 3.1a)

Es modifica Papartat la) de Particle 3 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Paü-imoni Cultutal

d'Andorra, el qual queda redactat com seguebc:

"a) Els béns iínmobles o les parts de béns itíunobles que, ates el seu interés arqueológic,

paleontológic, historie, artístic o cultural, siguin integrats a 1'Inventari general del patrimoni

cultural d'Andorra per resolució del ministre titular de la cultura."

Atticle 3. Modificació de 1'article 3.5

Es modifica 1'apartat 5 de Fárdele 3 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patímioni Cultural

d'Andom, el qual queda redactat com seguebí:
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"5. El Govern pot, peí reglament, excloure de les categories tercera, cinquena, sisena i setena

de 1'apartat Ib) els béns que no superin determinats valots económics o singulars."

Article 4. Modificació de 1 article 4

Es modifica 1'ardcle 4 de la Llei 9/2003, del 12 de juay del Patmnoni Cultural d'Andom, el

qual queda redactat com seguebí:

" Árdele 4. Tutela del patdmoni cultural

1. Les adtninistracions púbUques, en exercici de les seves competéncies, han de vedlar pet la

integritat del patrimoni cultural d'Andorra i n'han de fomentar el coneixement, 1'acreixement

i la difusió; entre d'altres accions, han de donar supott a les enütats que el mantenen, el

difonen i el gestionen. Correspon al Govern definic la poHúca en materia de patcitnoni

cultural i coordinar-ne les mesures de protecció, i correspon al Comú executar aquesta

política mitjan^ant el planejament urbanístic propi, incorporant tots els criteris fixats peí

Govera per a les diferents zoaes d'acompanyament de Fentoín de protecció del be cultural i

seleccionant aqueUs per a les zones sensibles i d'influéncia que consideri adequats per a la

protecció del be ea qüestió i pels interessos parroquials.

2. Els comuns han de cooperar amb el Govern en la protecció i la conservado del patrimoni

cultural compres en el seu ámbit territorial, han de comunicar al ministeri titular de la cultura

des del mateix moment de tenir-ne conebcement qualsevol situació de periU en qué es ttobi

aquest patriüioni, i, si cal, han d adoptar imínediatament les mesures necessáries per evitar-

ne el deteriorament, la pérdua o la destmcció.

3. LEsglésia catóUca, com a posseídota o titular d'una parí molt important del patrimoni

cultural d'Andorra, ha de vetllar pardcularment per la protecció, la conseivació i la difusió

d aquest patrimoni i, amb aquesta finaUtat, ha de col-laborar amb el Govern. Una comissió

mixta entre el Govem i lEsglésia catóUca ha d estabUi- el marc de col-laborado i coordmació

entre les dos institucions en la gesüó d'aquest patfimoni.

4. Cap poder públic no pot adoptar cap mesura que posi en periü la consecució deis objecdus

exposats en aquesta Llei.
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5. Qualsevol persona que tingui conebíement d una situado de periU o de la destrucció d un

be integmnt del patrimoni cultural d'Andorra ho ha de comunicar a l'Adminisü:ació.

Qualsevol persona física o jurídica está legitimada per exigir el compUment d aquesta Llei

davant lAdfflinisttació púbUca i els tribunals de justícia.

6. El ministeri titular de la cultura pot inspeccionar en qualsevol moment les obres i les

intervencions que es facin en béas integrants del patrimoni cultural d Andorra. Les persones

propietáries o posseídores daquests béns hi han de permetíe laccés del personal del

ministeri. Si la inspecció requerebí 1 entrada en un domicili, cal autorització judicial previa.

7. En cas d interpretado de la Lid preval sempre el principi de menor petjudici per al

patrimoni cultural d'Andorra."

Article 5. Modificació de 1'article 5.2

Es modifica Papartat 2 de rarticle 5 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural

d'Andorira, el qual queda tedactat com seguebí:

"2. El ConseU Assessor del Pati.-itnoni Cultural es presidit per la persona titular del ministeri

titular de la cultura i integtat, a mes, per dos vocals en representació d'aquest ministeri i entre

un mínim de dos i un máxim de set vacáis mes, nomenats peí Govern d'enü:e persones

técniques de competencia reconeguda en les árees de 1'arqueologia, 1'atxivística, 1'etnologia,

la historia de 1'art, Parquitectura, 1'urbanisme o el patrimoni cultural immaterial. Les vocalies

son nomenades per un termini de tres anys, renovables. La secretaria del Consell, amb veu i

sense vot, es exercida per la persona nomenada peí ministte d'enü:e els funcionaris o

trebaUadors públics del ministeri dtular de la cultura i amb una experiencia demosttada en la

gestió del paürimoni cultural.

Atticle 6. Modificació de Patticle 5.4

Es modifica Papartat 4 de 1'ardcle 5 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural

d'Andorra, el qual queda redactat com seguebs::

"4. Correspon també al ConseU Assessor del Patrimoni Cultural:
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a) Emetre informe sobre els ptojectes de disposicions generáis en materia de

patrimoni cultural material i icnmaterial i sobre els plans d'ordenació i urbanisme

parroquials i les seves revisions.

b) Emetre la resta dinformes i dictámens que disposi la normativa vigent i els

que U sol-licid el ministte titular de la cultura.

c) Proposar les modificacions normaúves, si escau, i les actuacions publiques o privades

necessáries per al miUor complü-nent deis objecüus d aquesta Llei.

d) Avaluar cada tres anys laplicació de la Uei i lestat general del paü-imoni, i feí

púbUcs els resultáis a través d'una publicado oficial i de la corresponent difusió

pública.

e) Prestar assessorament en 1'avaluació deis projectes i-elatius al patrimoni cultural.

f) Qualsevol altra que U aüribuebíi una norma legal relacionada amb el patrimoni

cultural."

Atticle 7. Modifícació de 1'article 5.5

Es modifica 1'apattat 5 de 1'article 5 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del patrimoni cultural

d'Andoü:a, el qual queda redactat com seguebc:

5. Perqué el Consell Assessor es pugui constituü: válidament cal que hi

assisteixi mes de la meitat deis seus membres, entre els quals hi ha d'haver la persona titular

de la presidencia. El ConseU adopta els seus acords per majoria de vots. El vot de la

presidencia es dü-iment en cas d'empat. El ConseU es reunirá un mínim de cinc vegades Pany

i el seu funcionameat será regulat peí: teglament."

Artícle 8. Modificació de 1'article 7

Es modifica 1'arúcle 7 de la Lid 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andorra, el

qual queda redactat com seguebc

"Arücle 7. Deure de conseivació

1. Les persones propietáries, dtulats d'alti-es di-ets reals o posseídores de béns

integrants del pattitnoni cultural, están obligades a conservar-los, mantenit-los i

preserrar-los. Es poden estabUi- per i-eglament la normativa i els procediraents per a

1 avaluado, la selecció i 1'eUminació de determinades classes de béns, si'no han estat

declarats d'interés cultural ni han estat inventariats.
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2. Les persones propietáries, titulars d'alti-es drets reals o posseídores de béns

d'interés cultural han de permetre 1'accés deis especialistes ais dits béns, pet tal que

puguin estudiar-los i catalogar-los adequadament.

3. Els béns d'intetés cultural no poden ser desttmts.

4. En cas dincompUment del deure establert a lapartat 1, el mmisteri dtular de

la cultura ha dordenar a les persones obligades lexecució de les obres o la

reaUtzació de les actuacions que siguin necessáries peí: al compUmeat del

deure esmentat. En cas de no disposar deis fons necessaris per garantir la conservació

deis béas, les persones obligades han d'informar-ne el Comú concernit i el Ministeri

titular de la Cultura per buscar mancomunadament un finar^ament.

5. El cost de les obres i actuacions a qué fa referencia 1'apartat 4 es a carree de

la persona obligada, sempre que es puguin incloui-e en el deure ordinari de

conservado establett a lapartat 1 .

6. Si no sexecuten les actuacions ordenades, el ministeri ha de

fer-ne 1'execució subsidiaria. En cas de petill imminent per al be, el ministeri

titular de la cultura executatá diíectament les obres imprescindibles per

salvaguardar el be, sense necessitat de requeriment previ.

7. Es d'interés públic, a 1'efecte d'exptopiació, 1'incompliínent deis deures

establerts a lapartat 1 i, en qualsevol cas, el periU de destixicció, de

deteriorament greu o d'expottació ü'legal d'un be d'interés cultural.

8. Quan es referebdn a immobles inclosos en conjunts arquitectónics, les

mesures descrites ais apartáis 4, 5 i 7 poden ser adoptades també pels

comuns en el marc de les competéncies que els son própies."

Atticle 9. Modificació de 1'atticle 9.1

Es modifica 1'apartat 1 de Particle 9 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del patriínoni cultural

d'Andorra, el qual queda redactat com segueix:

1. L'ús a qué es destinin els béns d'mterés cultural ha de ser compadble amb la seva

consetvació, protecció i gesúó i amb el respecte de la seva identitat, integritat i autenticitat.

Si en el moment de la declarado d'un be d'intei:és cultural, aquest be té un us que posa en

perill la seva preservado, el decret de declai-ació ha d'establii- la paralització o la modificado

d'aquest us. En aquest cas s'ha de fer 1'estudi necessari per determinar la compatibÍlitat d'ús

i fixar, si escau, la mdemnització corresponent." |
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Árdele 10. Modificació de 1'article lid)

Es modifica 1'apartat d) de Fárdele 11 de la Lid 9/2003, del 12 de juny del Paüdmoni Cultural

d'Andori:a, el qual queda redactat com segueüc:

"d) Zona arqueológica: Uoc on lii ha restes de la intervenció humana en el passat i que només

es susceptible de ser estudiat en profunditat per ttiitjá de la metodologia arqueológica, tant si

es troba a la superficie com si es alsubsól. En el cas que els béns immobles d'intetés cultural

definits per les Uetces a), b), c), i e) tinguin en el subsól restes que solament siguin susceptibles

d ésser estudiades arqueológicament serán considei-ades també zona arqueológica."

Atticle 11. Modifícació de Particle 12

Es modifica 1'article 12 de la Lid 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andorra,

el qual queda redactat com seguebc

"Arúcle 12. Declarado

1. La declarado d un be ünmoble cora a be d interés cultural ha d incloure les especificacions

segueats:

a) La classe que U es assignada d'acord amb 1'atúcle 11.

b) La deUmitació del seu entom de ptotecció, en els monuments i en els coajunts

arquitectónics, en els paisatges culturáis, en les zones arqueológiques i paleontológiques i en

els seus entorns de presumpció arqueológica.

2. El decret de declarado d un be immoble d'mterés cultural ha d'incloui:e els criteris

arquitectónics i urbanístics que han de regir les intervencions sobre el be declarat diaterés

cultural i sobre 1'entorn de protecció definit en la declaració. Aquests criteris també es poden

establit- mitjan^ant decret posterior, durant 1 any següeat al decret de declaració del be, en la

tramitado del qual cal donar audiencia a les persones interessades i al comú, i s ha d obrir un

període dinformació púbUca.

3. Els cateris establerts peí Govern en apUcació del que preveu lapartat 2 son executius a

partir de la publicado al Bíitl/etí Ofidal del Príncipat d'A.ndorm i prevalen sobre els plans

urbanístics, els quals s hi han d'adaptar.

4. La resolució d'miciació d'expedient per a la declarado d'un be d'interés cultural pot estabUi-

la suspensió de la tramitado de les Uicéncies de parceHació, d'obra, eáificació o

enderrocament que afectin el be o els béns objecte de Pexpedient, fms a la data de pubUcació
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de 1'acord d'adaptació del pía d'ordenado i urbanisme parroquial. Si, en virtut de la declarado

d'un be d'mterés cultural, es denega una Uicéncia sol'Ucitada abans de la iniciació de

1'expedient de declarado, el soLUcitant té dret a ser indemnitzat peí Govern peí cost de

tedacció del projecte i al reemborsament de qualsevol taxa ja abonada, a mes de 1'interés legal

correspoaent."

Atticle 12. Modificació de Patticle 13.2

Es modifica 1'apartat 2 de Parúcle 13 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural

d'Andori:a, el qual queda redactat com segueix:

"2. El Govern, mitjan^ant els decrets a qué fa referencia 1'ardcle 12.2, pot establit Uttütacions

en Pedificabüitat deis eatorns de píotecció deis béns immobles esmentats en Pardcle 12.1.b),

sempre que estiguin justificades per la necessitat de preservar els elements a qué fa referencia

1'apattat 1 del present árdele com també la seva co-visibüitat amb el monument o jaciment."

Árdele 13. Modificació de 1'atticle 14

Es modifica 1'article 14 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andom,

el qual queda redactat com seguebc:

14. Autorització d'obres

1. Qualsevol obra o intervenció, taat si es de promoció pública com si es de promoció

privada, que es pi-etengui reaUtzar ea un monument, en una zona arqueológica o

paleontológica, o en els entorns de protecció respecúus ha de ser autoritzada peí ministeri

útular de la cultura, préviament a la concessió de la Uicéncia d'obra o d'edificació, i se n'ha

de coaü-olar 1'execució. El tninisteri pot determinar, com a tequisit previ a 1'autoützació de

lobta, la necessitat de reaUtzar una inten^enció arqueológica. Si Pobra es de promoció

privada, el promotor ha d'assumir el cost i garantir que la inteivenció arqueológica es realitzi

seguint els criteris d'aquesta Uei contractant una empresa especialitzada.

2. En els conjunts arquitectónics i ea els seus entorns de protecció, 1'autorització previa de

les obres o intei-vencions per part del ministeri dtular de la cultura es precepdva mentiré no

hagi estat aprovat rinstnunent d'ordenació a qué fa referencia 1'article 16.1. Un cop aprovat

aquest insti-ument, lautorització de les obres correspon a Padminisü-ació que sigui competent
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segons la legislado utbanística, amb rinfofme previ i vinculant del ministeri dtulai: de la

cultura.

3. En els paisatges culturáis i en els seus entorns de protecció, 1'autoriteació píévia de les

obres o intervencions per patt del ministeri titular de la cultura es preceptiva mentre no hagi

estat aprovat Pinstmment de protecció, us i gestió a qué fa referencia Fárdele 16. Un cop

aptovat aquest instrument, 1'autorització de les obres correspon a 1'administració que sigui

competeat, amb informe previ, preceptiu i vinculant del ministeri dtular de la cultura.

4. Els comuns han de comunicar immediatament al mitústeri titular de la cultura les Uicéncies

que concedeücin i que afectm béns d interés cultural o els seus entorns de protecció.

Atticle 14. Modificació de 1'atticle 15

Es modifica 1'article 15 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Pati-imoüi Cultural d'Andorra,

el qual queda redactat com seguebt:

" Árdele 15. Criteris generáis sobre les intervencions

1. Els monuments no poden ser enderrocats i se n'han de consen^ar la idenútat, la integritat

i 1'autenticitat.

2. En els paisatges culturáis cal conservar Paspecte exterior de Parea protegida. Només es

poden autoritzar les intetvencions que siguin compatibles amb la preservació deis valors

estétics, culturáis i naturals de 1'espai.

3. Les intervendons de restaurado efectuades en monuments, conjunts atqmtectónics i

paisatges culturáis s'han de basar en principis dentífics i criteris técnics.

4. La coHocació de publicitat, cables, antenes i tot element pertorbadoi: visible des de

Pexterior en els monuments i els seus entorns de protecció, en els conjunts arquitectónics i

en els paisatges culturáis, només es poden autoritzar quan sigui compadble amb la

preseryació deis seus valors estéücs, culturáis i naturals.

5. En els conjunts arquitectónics cal mantemi- Pesttuctura urbana i arquitectónica i les

característiques generáis del seu ambient i de la süueta paisatgística. Com a norma general,

no es permeten canvis en les alineacions i en 1'edificabilitat, ni substitucions d'itnínobles,

excepte si suposen una contribució a la conseivació del carácter del conjunt.

10 130



6. En els entoms de pfotecdó deis béns d'mterés cultural no es pot autoritzar cap obra ni

actuado que ü-npUqui us del sol, del subsól o de 1'espai aeri que pugui perjudicar el carácter

arquitectónic o paisatgístic de 1'área, o pertorbar la visuaUtzació del be."

Atticle 15. Modificació de 1 atticle 16

Es modifica 1'ai-dcle 16 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andoi-ía,

el qual queda redactat com segueix:

"Article 16. Insücuments d'ordenació urbanística

1. La declarado d'un conjunt arquitectónic compotta 1'obügació per parí del comú o deis

comuns afectáis d'elaborar, en el termini máxitn de quinze mesos a comptar de la declaració,

un instrument d'ordenació urbanísüca on es pi-ecisin els criteris que han de tegir les

intei-vencions. Uaprovació definitiva de Pmstrutnent correspon a 1'órgan que determini la

legislado urbanística i requei-ebe necessáriament 1'informe favorable previ del Govern. Si en

el moment de la declaració ja existeix un mstmment d'ordenació que afecta Varea declafada,

1'informe del Govern ha de determinar si aquest instrument es suficient per produü: els

efectos previstos a 1'ardcle 14.2, o si ha de ser modificat o complementat

2. Préviament a la redacció de rinstrument previst a Papartat 1 el ministeri útulaí de cultura

ha de fer una anáUsi del conjunt que tingui en compte la seva evolució espacial i que integri

les dades arqueológiques, históriques, arquitectóniques, técniques, económiques i socials.

Amb 1'análisi del context urbá i rural s'ha de definir el carácter general del coajunt i els

elements dominants: harmonia de les abades, colors, materials i formes, caracterísúques de

les fa^anes i cobertes, relació de volums construíts i deis espais, propotcions mitjanes i

implantado deis edificis. En tot cas, rmstmment d'ordenació previst a l?apartat 1 ha de

contenir les especificacions següents:

a) Criteris sobre edificabüitat i alineacions,

b) Acúvitats, elements i materials autoritzats i no autoritzats,

c) Criteris relatius a la conseivació, la protecció, la restaurado i la rehabilitació deis edificis i

del seu entom,

d) Immobles o parts d'imttiobles i altees elements que es considerin de valor singular, respecte

ais quals calgui aplicar una protecció integral,

e) Finan^ament del pía i intervenció pública: mesures de rehabilitado i de protecció.
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3. La declarado d'un paisatge cultural comporta 1'obUgació per part de Fadtninisti-ació o

administt-acions afectades, d'elaborar un instrument de protecció, us i gestió on es ptecisifl

els criteris que han de regir les interrencions. Uaprovació defmiúva de 1'insti-ument, que

haurá de produir-se en el termini máxitn de divuit mesas a comptar de la declarado,

correspon a Pófgan que determini la legislació, i requerebí necessáriament Finforme favorable

previ del Govern. Si en el moment de la declarado ja existebc un mstmment de protecció, us

i gestió que afecta 1'área declarada, el Govern ha de determinar si aquest instrument es

suficient per produic els efectes píevistos a Particle 14.4, o si ha de ser modificat o

complementat."

Article 16. Modificació de 1'article 17.1

Es modifica 1'apartat 1 de 1'ardcle 17 de la Lid 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural

d'Andorra, el qual queda redactat com segueüc:

"1. Amb carácter previ a laptovació de projectes de grans infraesttuctutes, independentment

de les fases de la seva realitzadó, i daltres despedal incidencia en el territori que puguin

afectar árees próximes a béns inunobles d'interés cultural o béns immobles inventariáis, s'ha

de fer un estudi dimpacte sobte el patfitaoni cultural i el seu entoín."

Artícle 17. Modificació de 1'atticle 18

Es modifica 1'ardcle 18 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andorra,

el qual queda redactat com segueix:

"Árdele 18. Els béns immobles inventariats

1. Qualsevol modificació o actuado que es pretengui realitear en un be itnínoble o ea una

parí dun immoble inventariáis ha de ser aprovada préviament peí ministen dtular de la

Cultura. En la sol-Ucitud s'ha d'adjuntar el projecte d'obta corresponent.

2. En el termini máxim de tres mesos des de la recepció de la sol-licitud, el ministte

titular de la cultura pot denegar 1'autorització de les obres sempre que inicÜ

expedient pet a la declarado de be d interés cultural."
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Atticle 18. Modificació de 1'atticle 19.5

Es modifica 1'apartat 5 de 1'ardcle 19 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Pati-imoni Cultural

d'Andorra, el qual queda redactat com seguebí:

"5. L'Estat ha de dui- a tei-me les accions necessáries i destinar els recursos económics

necessaris per a la tecuperació deis béns culturáis que hagin sorüt ü-legaü-nent del territori

andorra i per al retorn deis béns integrants del patrimoni cultural andorra que es tt-obea a

Fexterior. A tal efecte, el Govem creará un fons específic peí- a la recuperado d'aquests béns

a carree deis pressupostos generáis de PEstat que será del 0,05% del pressupost anual del

Govern. El seu funcionament será regulat via reglameat."

Atticle 19. Addició d'un article 19 bis

8'afegebt un nou article 19 bis a la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patritnoni Cultural

d'Andom, el qual queda redactat com seguebí:

"Aíticle 19bis. Cómela de béns mobles integiants del patrimoni cultural

1. Les persones i les enütats que es dediquen habituaknent al comei-9 de béns integrants del

patrimoni cultural d'Andon"a han de portar un Uibre-registire, legalitzat peí Departament de

Patrimoni Cultural, en el qual han de constar les ti-ansaccions que afecrin els béns i les dades

del país i de les iíistitucions publiques o de les eadtats privades d'on provenea cadascun del

béns culturáis que s'adquireixen. S han d'anotar en el Uibre-registre les dades d'idendficació

de 1'objecte i de les parís que intervenen en cada transacció.

2. El Departament de Patrimoni Cultural ha de portar un registre de les empreses que es

dediquen al comeré,: deis objectes a qué es referebí lapartat 1. Aquestes empreses s han

cTinscriute en el registre, amb els reqnisits que siguin establerts per reglament, per podei:

exercir la seva activitat.

3. L'expoi:tació de béns integrants del patrimoni cultural d'Aadorra ha de ser aprovada peí

Departament de Patrimoni Cultural que será responsable d emett-e el cerrificat d exportado.

4. Es prohibebs: I'exportado i la importado deis béns culturáis no acompanyats deis cerüficats

corresponents. ;
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5. El Ministeri titular de la cultura es compromet a facilitar la restitució, segons les

disposicions judicials, deis béns culturáis adquit-its ü'lícitament que es tcobin en el territori

andorra. No obstant, els costos fmancers i legáis de la restitució anifan a carree de les

persones que hagin intervingut en 1'exportació del be i aquelles altres que per la seva actuació

o omissió, dolosa o negligent, 1 hagin faciUtat o fet possible."

Atticle 20. Modificació de 1'atticle 24

Es modifica 1'article 24 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andorm,

el qual queda redactat com segueix:

" Árdele 24 latervencions arqueológiques o paleontológiques

1. La tealització d intervencions arqueológiques i paleontológiques requereix 1 autorització

previa del ministeri titular de la cultura. Es consideren intervencions arqueológiques i

paleontológiques, les recerques i les prospeccions, els soadeigs, les excavacions, els controls

i qualsevol altea mten^enció, amb remoció de terres o sense, que tingui per finalitat descobrir,

documentar o investigar restes arqueológiques o paleontológiques.

2. Per a 1 atoígament de 1 autorització a qué es teferebí 1 apartat 1 cal acompanyar la sol-licitud

dun projecte que acrediti la conveniencia i l'mtei:és científic de la intervenció, avali la

idoneltat técnica i científica deis directors i garantebd la capacitat económica deis promotors.

3. S han de determinar per reglament els diferents tipus d'inteCT^encions arqueológiques, el

seu abast, els requisits que han de compUi- les sol-Ucituds, la titulado i la capadtat técnica deis

du-ectots i les coadicions a qué ha de quedar subjecta 1'autorització.

4. El ministeri titular de la cultura pot realitzar intervencions arqueológiques o

paleontológiques en qualsevol terreny on es presumeixi 1'existencia de restes. La persona

afectada té dret a ser indemnitzada per 1 ocupado temporal del seu terreny, si aquest es de

propietat privada."

Article 21. Modificació de Patticle 25

Es modifica Fárdele 25 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andorra,

el qual queda redactat com segueh:
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"Arúcle 25. Suspensió d'obres

Si durant 1'execució de qualsevol dpus d'obra es tcoben restes arqueológiques o

paleontológiques, tant el promotor com el constructor i el ditector facultatiu de labra están

obUgats a aturar 1'obra des del primer indici i comunicar-ho en el termini máxim de 24 hores

al miaisteri útulat de la cultura, el qual ha de comptovar, en el termini de cinc dies hábüs a

comptat de la comunicado, el valor de la trobaUa; i el promotor de 1 obra ha de col-laborar

en les activitats, amb els mitjans que hi tingui desplazáis. Si la suspensió es prorroga mes de

dos mesos i el promotor es privat, aquest té dret a ser indemnitzat pels peijudicis que li

comporú el retará de Pobra. En el temiini máxim de sis mesos, el ministeri ha de resoldre a

favor de la contmuació de 1'obra suspesa o a favor del manteniment de la suspensió i la

iniciado d'expedient de declarado de be d interés cultural.

Árdele 22. Modificació de Particle 26.1

Es modifica Papartat 1 de 1'ardcle 26 de la Lid 9/2003, del 12 de juay del Pati-itnoni Cultural

d'Aadorra, el qual queda redactat com segueix:

"1. El producte de les inteivencions arqueológiques o paleontológiques i les troballes casuals

de béns arqueológics o paleontológics es consideren de domini púbUc i han de ser posats a

disposició del mirdsteri titular de la cultura, que els ha d'inventariar i destinar a un museu o

un centre adequat. Aquests béns s mtegren en el patrimoni de 1'Estat."

Article 23. Modificació del títol de la Secció segona del Capítol tercer. El patrimoni

etnológic

Es modifica el títol de la Secció segona del Capítol tercer de la Llei 9/2003, del 12 de juny

del Patrimoni Cultural d'Andorra, el qual queda redactat cora segueix:

Secció segona. El pattimoni cultural ü-nmaterial"

Article 24. Modifícació de Patticle 27

Es modifica 1'arricle 27 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Pati-imoni Cultural d?Andom,

el qual queda redactat com seguebc:

"Árdele 27. Concepte i régun de protecció
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1. S entén per patrimoni cultural immaterial els usos, les representacions, les expressions, els

coneixements i les técniques -juntament amb els insti"uments, els objectes, els attefactes i els

espais culturáis que els son inheirents- que les comunitats, els grups, les associacions i en

alguns casos els individus que conformen el poblé andorra reconeguin com a part integrant

del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural munaterial, que es ticansmet duna

generado a 1 altea, es recreat constantment per les comunitats i els grups ea fundó del seu

entorn, la seva interacció amb la natuiralesa i la seva historia, la qual cosa els infon un

senriment didendtat i continuítat i conti-ibueix, per tant, a proraoure el respecte de la

diversitat cultural i la creativitat humana.

Ais efectes d'aquesta Llei, només es té en compte el patrimoni cultural munaterial que sigui

compatible amb els instruments intemacionals de di-ets humans existents i amb els imperatius

de respecte mutu entre les comunitats, els gmps i els iadividus i de deseavolupament

sostenible.

2. El patrimoni cultural immaterial, segons es defmebe al parágraf anteriot-, es manifesta en

parúcular en els ámbits següents:

a) tradicions i expressioas oráis, inclosa la Uengua com a vehicle del patL-iraoni cultural

immaterial;

b) aíts de 1 espectacle;

c) usos saciáis, rituals i actes festius;

d) conebtements i usos relacioaats amb la natutalesa i lunivei-s.

3. Peí que fa al patfimoni cultural immaterial, el ministeri dtular de la cultura ha de ptendi-e

les mesures encaminades a garantir-ne la viabüitat, entre aquestes la identificado, la

documentado, la recerca, la preservado, la pfotecció, la ptomoció, la valorado, la tocansmissió

-inclusivament a través de lenseayament oficial i no oficial- i la revitaUtzació, en els seus

diferents aspectes.

4. Entre les mesures de salvaguarda esmentades el ministeri ütular de la cultura ha

didentificar i definir els diferents elements del patrimoni cultural immaterial presents al

temtoti, amb pardcipació de les comunitats, els grups i les organitzacions no governamentals.
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5. Per assegurar la identificado amb fins de salvaguarda, PEstat ha de confeccionar, dacord

amb la seva situació, un o diversos inventaris del patrimoni cultural itntnaterial ptesent al seu

territori. Aquests inventaris s han d anar actuaUtzant periódicament."

Atticle 25. Modificació de 1'atticle 28

Es modifica Fárdele 28 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andom,

el qual queda redactat com seguebc:

"Árdele 28. Concepte de patrimoni documental

1. S entén per document tota expi-essió ea Uenguatge natural o convencional i qualsevol alti-a

expressió gráfica, sonora o en imatge, recoUides en qualsevol tipus de suport material.

2. Integren el patritnoni documental d Andorra els documents següents:

a) Els produíts o tebuts en 1'exercici de les seves funcions pels poders púbücs d'Andorra,

incloses les institucions históriques, les entitats parapúbUques, els registtes púbUcs, les

persones físiques o jurídiques gestores de seiveis púbUcs o les enütats de capital social

majoritáriament púbUc.

b) Els de mes de treata aays d'antiguitat ptoduíts o rebuts en 1'exeícici de les seves funcions

per entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin la seva activitat a Andorra.

c) Els de mes de cent anys d antiguitat prodults o rebuts per qualsevol persona física o

empresa privada, i els de menor antiguitat que hagin estat produíts en suports de caducitat

inferior ais cent aays.

d) Els consetvats en arxius de titularitat pública.

e) Els prodmts o rebuts per persones físiques privades en 1 exercici de funcions púbUques; en

especial, els protocols notarials.

g) Els produíts o rebuts per les empreses i per les insritucions privades concessionáries de

servéis públics, en aUó que fa referencia a aquestos concessions.

h) Els ptoduíts o rebuts pels órgans amb seu a Andorra i d'institucions i organismes públics

internacionals.

i) Els documents de qualsevol endtat de dret públic o privat que depenen d'una entitat pública

no inclosa en les Uetres anteriors.

j) Els documents objecte de cessió o de donado expressa. ¡
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3. Es consideren inclosos en 1'enumeració de lapartat 2 d'aquest arúcle els documents

produíts o rebuts per les persones físiques que ocupen carrees polítics en institucions

púbUques, sempre que aquests documents tinguin relació amb les funcioas adrninisüratives o

políúques própies del carree.

Atticle 26. Modificació de 1'atticle 29

Es modifica Fárdele 29 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patfimoni Cultural d'Andom,

el qual queda redactat com segueix:

"Art. 29. Concepte de patrimoni bibliogtáfic

El patrimoni bibUográfic d'Andorra está constitnít per les obres i coHeccions bibliográfiques

i hemerográ fiques de carácter literari, historie, científic o artísdc, de titularitat pública

existents a Andorra, independentment del seu suport i format, del carácter zinitari o seriat,

de la presentado ünpresa, manuscrita, fotográfica, cinematogt-áfica, fonográfica o magnéúca

i de la técnica utüitzada per a la seva creació o reproducció, la conseryació de les quals es

d'interés peí seu valor per a la informació, 1'educació, la invesdgació i el Ueure.

En especial, integren el patrimoni bibUográfic d'Andoi-ía els béns bibliográfics següents:

a) Els exemplaís de la prodúcelo bibliográfica andortana que son objecte de dipósit legal i els

que teñen alguna característica rellevant que els singularitza.

b) Els exemplars d'obtes integrants de la producció bibliográfica andoírana i els i-elacionats

amb la cultura i la historia d'Andom deis quals no consti 1'existencia d'abienys un exemplar

en biblioteques púbUques.

c) Els exemplars pi-oducte d'edicions d'obres fotográfiques, fonográfiques, audiovisuals,

multimedia, origináis o en format analógic o digitals i en suport físic o elecürónic relacionats

amb Andorra.

d) Els béns bibliográfics manuscrits, els de mes de cent anys d'antiguitat, i els de meaoí

antiguitat produíts en suports de caducitat inferior ais cent anys.

e) Els béns de mes de 50 anys d andguitat conseivats en bibUoteques de dtularitat pública."
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Atticle 27. Modificació de 1'atticle 30

Es modifica 1'ardcle 30 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andom,

el qual queda redactat com segueüí:

" Árdele 30. Régim de protecció

1. Sense perjudici que els mes reUevants puguin ser declaráis d'interés cultural, tots els béns

integrants del patrimoni documental o bibUográfic formen part del paüumoni cultural

d'Andorra i han de ser conserváis per les persones titulars o posseídores en els termes

establerts al'ardcle21.

2. Si el compliment del deure de conservado els resulta massa oaerós, les persones útalars

o posseídores de béns integrants del patcimoni documental o bibliográfic poden posar-los a

disposició del ministeri titolar de la cultura, que els ha de dipositar a 1 arxiu, a la biblioteca o

a la institució adequada. La cessió deis béns peí a la seva conservado no en comporta, per si

sola, 1'altei-ació de la dtularitat.

3. Quan els tituláis de documents púb lies tinguin coneixement de 1'existencia de documents

propis en possessió de tercers han de prendce les mesures legáis perdnents peí- a tecuperar-

los."

Atticle 28. Modificació de Particle 31

Es modifica 1'ardcle 31 de la Lid 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andom,

el qual queda redactat com segueix:

"Article 31. Els arxius

1. Son arxius els conjuats orgánics de documents, o la reunió de diversos coajunts, reunits

per les persones o entitats púbUques o privades en 1'exercid de les seves activitats, pet a la

investigado, la cultura, la informado i la gestió administrativa. També s anomenen arxius les

insútucions o otganismes des d'on es fan específicament fúncions de gesdó, d'otganització,

de descripció, de conserració, de difusió i de tutela de documeats i fons documentáis.

2. LArxiu Nacional té per funcions recoUü-, conservar i difondi-e la documentado de

1 Administrado de 1 Estat i deis organismes i endtats que en depenen, i la documentado

reUevant relacionada amb Andorra i amb la seva historia. També es fundó de 1'Arxiu

Nacional donar suport técnic a la resta d arxius públics o d'interés púbUc del, Principat i
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vetllar per la consei-vació del patriraoni documental dAndorra. El di-et i les condicions

d'accés al patrimoni documental conservat a lArxiu Nacional es regirá per una regulado

específica.

3. Les persones propietáries o posseídores de béns integrants del patofünoni documental han

de maatenii: i gesüonar el seu propi arxiu, sense perjudici del que estableüt 1'ardcle 30.2.

4. Una vegada conclosa la ttamitació ordinaria deis documents púbUcs se'ls ha d'apU.car la

normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per rao del

valor cultural, mformaúu, testimonial o jui-ídic, o be 1'elü-ninació. Cap document públic no

pot ésset eliminat si no se seguebsen la normativa i el procediment establerts peí via

reglamentaria.

Atticle 29. Modificació de 1'article 32.3

Es modifica 1'apartat 3 de Particle 32 de la Llei 9/2003, del 12 de juay del Patrimoni Cultural

d Andorra, el qual queda redactat com segueix:

"3. La Biblioteca Nacional té per funcions recoUir, conservar i difondre la producció

bibliográfica d'Andoi:ra i la relacionada arab el Prmcipat. També es funció de la Biblioteca

Nacional donar suport técnic a la resta de biblioteques publiques o d'mterés púbUc del

Principat i vetllar per la conseivació del patrimoni bibUográfic d'Andorra."

Article 30. Modificació de 1'article 34

Es modifica 1'article 34 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural cTAndorra,

el qual queda redactat com segueix:

"Airücle 34. Regulado i inspecció

El Govern ha de promoure la Uei o les liéis que estableixen les coadicions que han de complii-

els arxius, les biblioteques i els museus.

Atticle 31. Modificado de 1'atticle 35

Es modifica 1'atdcle 35 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural. d'Andom,

el qual queda redactat com seguebí:
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" Arúcle 35. Ajuts públics

1. El Govern ha d'estabUr un programa anual d'inversions i ajuts per a la recerca, la

documentado, la protecció i la conservado integrada, la recuperado, la restaurado, el

manteniment i la mÍUora del patirimoni cultural. La dotació pressupostária per a aquest

programa ha de ser com a mínim igual a 1'1% de la inversió en obra púbUca que el Govern

pteveu adjudicar durant 1'exercici pressupostari anual, executada totaLment o parcialmeat, abd

com de les obres publiques que executen els parúculars en virtut de concessió administraüva

del Govem. El Govem estabUrá per reglament la concessió d'aquests ajuts.

2. En l'atoi:gament deis ajuts s'han de fixar les garandes necessáries per evitar

1 especulado amb els béns que en son objecte.

3. Les persones i les entitats que no compleixen el deure de conservació

establert en els árdeles 7 i 21 no es poden acoUit- ais ajuts de 1 Estat.

4. Si en el tertnini de cinc anys des del pagament d'una subvenció estatal

lEstat adquirebí el be corresponent, limport de la subveació sha de considerar

cotn un Uiurament a compte i deduir-se del preu d adquisició.

5. El Govern, considerant que el patrimoni cultural es un be comú, estimulará la

seva conservado i promoció, incenúvant i proínovent iniciatives privades

dirigides cap al coneixement, la píotecció, la restaurado i la gestió del

patomoni cultural.

6. El Govern ha de promoure 1'accés al crédit oficial i al mecenatge per al finan^ament de les

obres de conservado, manteniment, rehabilitado i excavado realiteades en béns d'mterés

cultural.

7. El Govem ha d'adoptar les mesures necessáries perqué el finan9ament de 1'adquisició de

béns d interés cultural i de béns inventariáis amb la ñnalitat de destinar-los a un us general

que n asseguri la protecció i la gestió tingui accés preferent al crédit oficial i al mecenatge, en

la forma i amb els requisits que estableixen les normes que el regulen."
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Article 32. Modificació de 1'atticle 36

Es modifica 1'ardcle 36 de la Lid 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andorra,

el qual queda redactat com segueix:

"Árdele 36. Pagaments amb béns culturáis

1. Les administracions publiques poden acceptar, a sol-Ucitud de la persona

intetessada, la dació de béns integrants del paü-imoni cultural d'Aadorra en

pagament de deutes tributaris o d alti-e úpus.

2. La resolució sobre la desrinació deis béns integrants del patrimoni cultural, fcL-ansmesos

com a dado en pagament de deutes tributaris, ha de considerar que els esmentats béns siguin

destinats prioritáriament a museus, arxius, bibUoteques o institucions ubicades en el Uoc

d origen deis béns o que siguin destinats a completar coHeccions.

3. Els propietaris i els titulars de di-ets sobre béns d'mteíés cultural i sobre béns inveatariats

gaudebíen deis beneficis fiscals que determina en el seu ámbit competencial la legislació

estatal i comunal.

4. Els béns d'intei:és cultural están exempts de 1'impost sobre béns itnmobles, en els termes

fíxats per la Llei 10/2003 de 27 de juny, de les finances comunals. Les obres que teñen per

finaUtat la conseivació, la miUora o la rehabilitado de monuments declarats d'mterés cultural

gaudebcea també dexempció de la taxa sobre construccions, instal'lacions i obtes.

Atticle 33. Modificació de 1'article 38

Es modifica 1'atdcle 38 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural d'Andom,

el qual queda redactat com seguebc

"Árdele 38. Difusió del pati-imoni cultural

1. El ministeri titular de 1 educado ha dincloure en els cumculums deis niveUs

de 1 enseayament el coneixement de la historia i del patdmoni cultural d'Andorra.

2. El ministeri útular de la cultura ha de promoure campanyes i accions

especifiques de sensibüització, i programes de formado, d'educació no-formal i d'informadó
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sobre la importancia de preservar el patrimoni cultural, i també ha de fomentar 1 edició de

publicacions d investigado i de difusió d aquest patritnoni.

3. El Govern ha de promoure el desenvolupament deis ensenyaments especialitzats en la

conseryació i el mantemment del patfimoni cultural, i pot estabUt convenis de col'laborado

amb les entitats publiques i privades i els centres de formado especialit2ats.

4. El Govern ha de vetllar per que els fúncionaris i els ü-eballadors púbUcs encarregats de

l'administt:ació o la custodia del patrimoni cultaral tinguin la formado específica adequada.

5. El Govern ha d'exigir les quaUficacions i ütulacions professionals especifiques per a

detetmiaades actuacions i inteivencions, amb la finaUtat d'augmentar els nivells de protecció

deis béns patrimonials.

6. El ministeri titular de la cultura, en cooperado amb el ministeri titular del medi ambient i

deis comuns, ha de reaUtzar la gestió del patriraoni local -cultural i natural- de forma

parúcipadva amb les comunitats i poblacions que se senten identificades amb aquest

patrimoni i que així ho manifesten.

7. Les dades de 1'Inventari general del patrunoni cultural d'Andotra son

publiques. No obstant aixó, cal el consentiment de la persona titular del be per

a la consulta pública de les dades relativos a la dtularitat i el valor deis béns, i

també la seva localització si es tracta de béns mobles. Cal 1'autorització del

ministeri titular de la cultura peí- a la consulta de les dades referents a la

sifaiació de jacitnents arqueológics o paleontológics no oberts a la visita púbUca.

8. Son de consulta pública la copia de la memoria d'excavació i els altt-es materials d'estudi

que la dii-ecció de la intei-veació arqueológica Uiuri al departament competent del ministeri

útular de la cultura.

9. El ministeri titular de la cultura ha de comptar amb sistemes dlnformació cultural i

patrimonial actualitzats.
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Article 34. IModificació de 1'atticle 39.2

Es modifica 1'apartat 2 de 1'ardcle 39 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Paürunoni Cultural

d'Andorra, el qual queda redactat com seguebí:

"2. Teñen la consideració d'infraccions Ueus:

a) La manca de notificado de la ü-ansmissió deis béns d'mtetés cultural ptevistos a 1'ardcle

10.1

b) UincompUment del deuire de permetre al tiunisteri titular de la cultura 1'accés ais béns a

qué fa referencia Fárdele 1.4 o de facüitar les informacions pertineats perqué siguin inclosos

a PInventari general.

c) Uincompliment del deure establert a 1'article 37 de permetre la visita pública deis béns

integíants del paü-imoni cultural i de permeüre 1 accés deis especialistes ais béns inventariats.

d) La resistencia injustificada a 1'exercici de la potestat inspectora de 1'Administració.

e) Uincompliment del deure de consen^ació deis béns mobles inventariats.

f) UincompUtnent deis requerimeats formulats per l'Administt:ació.

g) Uincompliment de Uiurar la memoria científica d'excavacions arqueológiques o

paleontológiques en el termini de 24 mesas a comptar de la data de finalització de la

interyenció."

Árdele 35. Modificació de Particle 39.3

Es modifica Papartat 3 de 1'article 39 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural

d Andorra, el qual queda redactat com segueix:

"3. Teñen la consideració d'infraccions greus:

a) Uincompliment deis deures de consenració, manteniment i preseivació deis béns d'mterés

cultural.

b) La disgregado d'una col-lecdó declarada d'interés cultural sense autorització del Govern.

c) La destmcció ü'legal de béns mobles inventariats.

d) Ualteració de restes arqueológiques que dificulri la seva recerca histórica o ciendfica.

e) La inobservan9a del deure de portar el Uibre-registi-e de tt-ansmissions i 1'omissió o la

inexactitud de les dades que s hi han de fer constar.

f) Uincompliment de PobUgació de comunicació del descobriment de restes arqueológiques

o paleontológiques, o del deui-e de Uiurament deis béns trobats. ;
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g) L'incomplünent deis deures de permetre 1'accés deis investigadors i la visita púbUca ais

béns d'interés cultural."

Árdele 35. Modificació de Patticle 39.5

Es modifica Fapartat 5 de 1'article 39 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del PatL-imoni Cultural

d'Andorra, el qual queda redactat com seguebí:

"5. Teñen la considei-ació d'infracdons greus o molt greus en fundó del dany

potencial o efectiu al patrimoni cultural:

a) La reaUtzació dintetvencions arqueológiques o paleontológiques sense

1 autoritz.ació del mmisteri titular de la cultura.

b) La realització dinteivencions sobre béns iüimobles dmterés cultural sense

Uicéncia o mcompUnt les seves condicions.

c) La realització d'interveacions sobre béns mobles d'mtetés ciiltural sense

1 aprovació del ministeri titular de la cultura o incomplint les seves condicions.

d) Uincomplünent de la suspensió d'obres amb modu del descobriment de restes

atqueológiques o paleontológiques o de les suspensions d'obres ordenades per

PAdtninistració.

e) L'exportado i la itnportació de béns culturáis sense els certificats corresponents.

f) La modificado de béns ttnrnobles inventariats incomplint el que establebt

l'articlel8.

g) El canvi d'ús d'un be dinterés cultural sense laprovació del Govern o el

manteniment dusos declarats incompaúbles."

Article 37. Modificació de 1'article 40.2

Es modifica 1'apartat 2 de 1'arücle 40 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patriínoni Cultural

d'Andon-a, el qual queda redactat com segueix:

"2. Si els danys no poden ser valoráis económicament, sapliquen les sancions

seguents:

a) Per a les infraccions Ueus, multa d un import de 600 fins a 6.000 euros.

b) Per a les infraccions greus, multa de 6.001 fins a 120.00 euros.

c) Per a les mfraccions molt greus, multa de 120.001 fins a 600.000 euros."
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Article 38. Modificació de 1'article 41

Es modifica 1'ardcle 41 de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoüi Cultural d'Andom,

el qual queda redactat com seguebc

"Árdele 41. Control administtatiu i procedunent sancionador

1. Cottespon al departament competent en materia de paü-ünoni cultural, mitjan^ant la Unitat

d'Inspecció del Patrimoni Cultural, contcolar el compüraent de la normativa de protecció del

patfü-noni cultural.

2. La constatado d'una infracció per part de la Unitat d'Inspecció del Patrimoni Cultural

comporta la incoado de 1'expedient sancionador corresponent d'acoi:d amb el que disposa el

Codi de 1'Administració i les disposicions complementáries.

3. Les actes de la inspecció efectuada per la Unitat d'Inspecció del Patrimoni Cultural teñen

presumpció d'exactitud, Uevat de prova en contoca.

3. La imposició de les sancions previstes en aquesta Llei correspoa al ministre

titular de la cultura si es tracta d'infraccions lleus, i al Goveta si es tracta

dinfraccions greus o molt greus.

4. Les mfraccions dpificades a lardcle 39.5b) que siguin sancionades dacord

amb aquesta Llei no poden ser saacionades per aplicació de la legislació

urbanística."

Modifícació de la Disposició ttansitória

Es modifica la Disposició transitoria de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni Cultural

d'Andoti-a, el qual queda redactat com segueix:

"1. Mentre no hagin estat delimitats expressament, es consideren entorns de protecció deis

monuments declarats en ^dl•tut de la disposició addicional primera els espais compresos dins

d'un radi de cenfmetres comptats des del perímetre exterior del monument.

2. Menüre no es dictin els decrets de delimitado corresponents, no es pot fer cap nova

construcció ni cap ampliació de volumetria, en els entorns definits en 1'apartat 1, sense

linfomie favorable previ del Departament de Patrimoni cultural. Un cop es dictin els decrets

esmentats, s'apUcaran els criteris que s'hi estableixin."
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Addició d'un apattat a la Disposició detogatória

8'addiciona un apartat a la Disposició derogatoria de la Llei 9/2003, del 12 de juny del

Patrimoni Cultural d'Andorra, el qual queda redactat com segueix:

"3. Es deroga la Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificado de la Llei 9/2003, del 12 de

juny, del Patrimoni Cultural d'Andorra."

Modificació de la Disposició final primeta

Es modifica la Disposició final primera de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Paürimoni

Cultural d'Andorra, el qual queda i-edactat com segueix:

Disposició fmal primera

El Govern ha daprovar en el termini máxim de sis anys els decrets de

delimitació deis eatorns de protecció de cadascun deis monumeats declaráis

en vittut de la disposidó addicional pritnera. Aquests expedients han de segmr

el procediment regulat a 1 árdele 2."

Modifícació de la Disposició final segona

Es modifica 1'atticle 42 de la Llei general d'ordenació del temtori i ui-banisme, del 29 de

desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del

28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, que queda redactat de la següent maneta:

Disposició fmal segona

1. Els plans d'ofdenació i urbanisme pai-íoquial distmgebíen i qualifiquen el sol no

urbanitzable en totes o algunes de les divisions següents: sol forestal, sol agrícola i ramader,

zones de protecció d'aigües, zones de protecció natural, entorns de béns d'interés historie i

cultural, itineraris cTinterés i camins rals, zones exposades a riscos naturals i sol sense

designado específica.

2. Es modifica 1'ardcle 51, apartat 2, Ueti-a c) de la Llei general d'oi-denació del temtori i

urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per

la Lid 06/2011, del 28 de juUol, i per la Lid 16/2012, del 31 de juliol, que queda redactat de

la següent manera:
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"c) En zones de patrimoni natural i entom de béns d'interés Hstóric i cultural, la crema de

vegetació i 1'aprofitament de Uenya, i els ti-eballs i equipaments destináis exclusivament a la

consei-vació, la miUora i el gaudi de 1'hábitat propi i la rehabüitació i conseivació de les bordes

i edificis agrícoles que inclogui el perímeti-e de la zona, o el moaument objecte de protecdó

i Uurs entorns."

3. Es modifica 1'ardcle 77 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de

desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del

28 de juUol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juUol, que queda redactat de la següent manera:

"1. A 1'efecte d'adoptar les mesures de protecció pei-ünents, els plans d'ofdenació i utbanisme

parroquial han de contenic la relació deis edificis, els espais i els elements d'interés historie,

monumental, cultural, natural i ambiental, els itineraris d'interés i camins rals de la parroquia.

2. El grau de pirotecció deis diferents béns inscrits al Catáleg del patrimoni

nacional es fixat reglamentáriament peí Govern. En el cas que un comú inclogui en la relació

continguda al pía d'ordenació i urbanisme parroquial altees béns que els d'interés culhiral, el

mateix comú defííútá el grau de protecció que han de merébcer.

3. En qualsevol cas, les disposicions de la planificado han d'impedü- que a reatorn deis

edificis, espais o elements catalogats, s'hi facin constmccions o instal-lacions que en puguin

perjudicar la integrado a la trama urbana."

Disposició final tercera

Es modifica 1'atúcle 22 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les fmances comunals, que

queda redactat de la següent manera:

"Árdele 22. Exempdons

1. Gaudeixen dexempció daquest tribut els coprínceps en quaUtat de caps

d Estat, el ConseU General, el Govern i els comuns.

2. Les obres que teñen per finalitat la conservado, la miüora o la rehabüitació de monumeats

declaráis dinterés cultural gaudeüíen també dexempció del tribut sobre constcuccions,

instaHacions i obres.
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3. Lexisténcia de supósits dexempció no pot agreujar la cárrega tributaria deis

qui no gaudebíen d'aquest benefici, de manera que les quantitats

corresponents a 1 exempció son assumides únicament peí Comú corresponent."

Disposició final quarta

8'mcorporen modificacions a la Llei 9/2005, del 21 de febi-et, qualificada del Codi penal

1. S'addiciona 1'arúcle 309 bis a la Llei 9/2005, del 21 de febrer, quaUficada del Codi penal,

que queda redactat de la següent manera:

Atticle 309 bis. Tráfíc de béns d'interés cultural

El qui trafiqui ü-legalcnent amb un be moble d'interés historie, artísdc o cultural o de

significado especial per al desenvolupament científic o tecnológic, ha de ser casügat amb

pena de multa de 6.000 euros o fins al doble del benefici obtingut, si es superior.

2. Es modifica el contmgut de 1'ardcle 310 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, quaUficada del

Codi penal, que queda redactat de la següeat manera:

"Atticle 310. Responsabilitat del funcionari

El funcionan que, amb infracció de la Uei, permeti la desttucció, el deteriofament o el tráfic

ü-legal d'un be moble d'interés liistóric, artístic o cultural o d'especial significació per al

desenvolupament científic o tecnológic ha de ser castigat amb la mateixa pena prevista ais

articles 309 i 309 bis anteriors i inhabiütació per a 1'exercici de carree púbUc fins a quatre

anys. La temptaúva es punible."

Disposició final cinquena

S encomana al Govem que, en un tei-mmi máxim de 14 mesos, ratifiqui la Convendó sobre les

mesures que han dadoptar-se per prohibir i impedir la importado, I exportado i la transferencia de la

propietatil-licites de béns culturáis de la UNESCO de 1'any 1970."

Disposició final sisena. Text consolidat

S encomana al Govern que, en el termini máxim de tres mesos des de la data d'entrada en

vigor d aquesta Llei i ea els termes previstos a Fárdele 116 del Reglament del Conse^l General,

publiqui al Butlletí Oficial del Pi-incipat d'Andorra el text consolidat de la Llei 3/2003, del 12
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de juny del Patrimoni Cultural d'Andorra i el text consolidat de la Llei 9/2005, del 21 de

febrer, qualificada del Codi penal.

Disposició final setena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrará en vigor 1'endemá de la seva publicació al Butíletí Oficial

del Principat d'Andorra.
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Memoria de la Ptoposició de llei de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny del
Pattimoni Cultural d'Andotta

1. Antecedents

La Llei 15/2014 de 24 de juliol, de modificado de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del
Pafcdmoni Cultural d'Andorra ha comportat una regressió en la protecció del patrimoni

cultural immoble d'Andorra. La seva apUcació ha estat perjudicial per a la conservado deis

valors patrimonials associats ais monuments: les limitacions i condicionaats han estat tan

importants que en realitat no es pot aprovar cap entorn de protecció sota aquella Llei ja que

els entoms fets amb aquestos Umitacions senzÍUament no compleixen les funcions pels quals

van ser previstos.

Amb aquesta proposició de Lid es deroga la Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificado

de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Paüitnoni Cultural d'Andoti-a ja que no garantebe la

ptotecdó deis béns d'intetés cultural i els seus entoms.

Es recupera així, amb algunes miüores, la Llei 9/2003,del 12 de juay, del Patrünoni

Cultural d'Andom. El seu objecte es la protecció, conservado i restaurado, la consetvació

integrada, el coneixement, el foment i la difusió del patrimoni cultural d'Andorra. Un text

que dona els mecanismes i les garanties suficieats perqué el patrimoni pugui ser salvaguardat,

tant per les obligacions que adquireixen les adtninisti-acions publiques com pels instruments

amb els quals es doten aquestes institucions per desenvolupaf la tasca que els es encomanada.

Amb aquesta modificació es dona compüment al precepte constitucional que reconeüc la

competencia que el Govern té en materia de patrimoni cultural com a órgan genetal de

1'Estat, contemplada en 1'airdcle 34 de la Constitució d'Andoffa, de garantu: la conservació,

promoció i difusió del patirimoni liistóric, cultural i artístic d'Andorra i aquest ha de garantir

Pefecdvitat, d'acord amb el priacipi d'igualtat, en tot el temtori del Prifldpat d'Andotra.

Es reconeixen les competéncies que el Govern té en materia urbanística i en les

previsions deis Tractats iaternacionals, la seva facultat de determinar els criteris

arquitectónics i urbanístics en els decrets que delimiten 1'entom de protecció d'un Be

d Interés Cultural considerant així pteferent la ptotecció del patrimoni cultural peí sobre

d'altres polítiques. Així la Llei d'ordenació del temtori i urbanisme s'ha d'adaptar a la Llei del

patrimoni cultural i no a Pinrevés.

Amb aquesta modificado es recupera la unicitat del patfimoni cultural i s'elü-nina la

segregado de 1'actuació i la protecció del pattimoni cultural segons tingui incidencia

urbanística o no. Es recupera també 1'entorn cautelar com a eina de gestió cultual i de

protecció global, valorativa de la teaUtat, amb la intenció clara de consetvai: en les millors

condicions possibles el Uegat patrimonial inherent al be i de permetre la seva posada en valor.

2. Estructura

La proposició de Uei de modificado de la Llei 9/2003, del 12 de juny del Patrimoni
Cultural d'Andoi-ra consta d'una exposició de modus, trenta-vuit árdeles, una disposició

transitoria i una derogatoria i set disposicions fináis.
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3. Contingut

Partint de la base que les competéncies urbanístiques deis Comuns en 1'ámbit de

1'urbanisme no son absolutes sino que s han d'entendte "dins el marc de la polídca general

de lEstat" (Árdele 4.6 de la Llei qualificada de deUttútació de competéncies deis comuns), en

relació a la sol-licitud i reaUtzació d'obres en un entorn cautelar, es recupera el principi de

menor perjudici per al patrimoni cultural d'Andorra. El mitiisteri titular de la cultura haurá

d'autoritzat I'obra, préviament a la concessió de la Uicénda urbanística peí comú. S'ha de

terdr en compte que es contempla la reaUtzació d'obres en edifícis amb el régiín de foira

d'ordenació, en els supósits de conservado, seguretat, salubritat i accessibilitat.

Es propasa Imforme previ deis comuns, per tal d'exercir les competéncies urbanístiques

i de protecció del patdmoni cultural, amb apUcació del principi de coordinació, sent que en

1'article 4.2 de la Llei del Patrimoni Cultural, es prevea expressament que "els comuns han

de coopetar amb el Govem en la protecció i la conseryació del patrimoni cultural compres

en el seu ámbit territorial". Es tracta de garantir el principi d eficacia que ha dinspirar a tots

els poders púbUcs, exigebe, espedahnent en un Estat amb 1'extensió territorial d'Andorira, una

estreta coHabofació entre aquests, referint-se a órgans generáis de 1'Estati comuns.

Es corregeix la situado de discriminado respecte ais béns i drets, en relació a Pactuació

a reaUtzar en els monuments o zones arqueológiques o paleontológiques i els seus entorns

de protecció, i en els paisatges culturáis i els seus entorns de píotecció, maatenint en tots els

béns les facultáis del Govem en 1'exercici de la seva competencia de protecció del patrimoni

cultural. Es recupera la unicitat del patriraoni cultural i s'eUmina la segregado de 1'actuadó i

la protecció del patrü-noni cultural segons tmgui incidencia urbanística o no, dones el

patrimoni cultural consdtuebc un deis tesdmonis priflcipals de la historia, la identitat, i la

creativitat d'un país.

Es recupera que 1' instrument de protecció, us i gestió, ha de corirespondre ais iasüruments

d'ordenació urbanística deis comuns, coacretament al pía d'ordenació i urbanisme

parroquial, que ha de contenir el catáleg comunal d'edificis, espais, o eletnents d'interés

historie, monumental, cultural o ambiental, amb el grau de protecció fixat reglamentáriament

peí Govera, que recuUi les mesures de protecció del seu entorn.

Es garantebeen les facultáis del ministeri dtular de la cultura, d'autorització o informe

previs, de les obres en els conjunts arquitectónics i els seus entornes de protecció, abans de

1'aprovació deis msti-uments d'ordenado adaptats ais criteris arquitectónics i urbanístics

aprovats per Decret del Govern.

S'eviten les conseqüéncies jurídiques del süenci en la tramitado deis expedients

d'autoritzacions d'obres en els entorns de protecció d'un Be d'Interés Cultural, establint que

s han de preservar per no perjudicar el valor deis béns que son objecte de protecció.

Es considera adequat un radi de 100 meti-es d'entorn cautelar per ser suficient per garantit

la pemvéncia deis seus múldples valors culturáis en les tiuUoi-s condicions possibles. Aquesta
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es una eina de protecció global, valorativa de la reaUtat, amb la intenció clara de conservar en

les miHnrs condicions possibles el Uegat patrimonial inherent al be.

Es dona una major reUeváncia al ConseU Assessor del Paürmioni Cultural ampliant les

seves funcions i per garantir el miUor assoUment de les disposicions contiflgudes en la Uei

amb 1'aprovació d'un reglament que reguli el seu funcionament.

Atesa la impottáacia del paürimoni que posseeix 1'Església católica, aquesta proposició de

Uei incorpora la creació d'una comissió mixta entre el Govem i 1 Església católica el marc per

desplegar la coHaboració entre el Govern i la dita Església per al compliment daquesta Llei.

La proposició incorpora també una majar protecció per ais béns immobles inventariats,

regula el cómela deis béns mobles iategrants del patrimoni cultural, prevea mesures per

Uuitar contra el seu tiráfic Íl-lídt, es tipifica al Codi Penal el delicie de tráfic ü-legal amb béns

mobles d'inteíés historie, aitístic o cultaíal o de significació especial per al desenvolupament

científic o tecnológic i estableix les condicions que han de compUi" els arxius, les bibUoteques

i els museus.

La Llei incorpora conceptes com la comunitat i el patrimoni cultural com factor de

desenvolupameat social i huma. Les mesures de gestió cerquen involucrar a la població de

forma permanent en lús sostenible del patcimoni cultural per fer-ne un recurs de

desenvolupament local.

Es modifica i s'augmenta la dotado pressupostária dedicada a la recerca, conservació,

recuperado, testauració, mantenimeat i mülora del patrimoni cultural en un 1 % de la inversió

en obra pública que el Govem píeveu adjudicar durant l'exei:cici pressupostari anual, es

pfeveu un fons per a recuperar els béns culturáis que hagin soi-dt il'legahnent del temtori

andorra i per al retorn deis béns integrants del paürimoni cultural andotrá que es trobin a

1'exterior i inclou un seguit de mesures per fman^ar les obres de conservació, mantemment,

rehabilitado i excavado tealitzades en béns d interés cultural i pteveu Pexempció de 1'ü-npost

comunal sobre béns immobles.

S'amplia la promoció i la difusió del patrimoni cultural amb el desenvolupament deis

ensenyaments especialitzats en la conseivadó i el manteniment del patcimoni cultural, amb

la formació i les qualificacions i titulacions deis professionals que intervenen en el patritnoni

cultural.

Per últim, es crea la Unitat d'Inspecció del Patricaoni Cultural, s'actuaUtz;en els

itnpotts de les sandons i s'ampUa el termini d'aprovació deis els decrets de delimitado deis

entoms de protecció deis monuments.

4. Valoració económica

L/acompliment i Paplicació de la Proposició de llei de modificado de la Llei 9/2003,

del 12 de juny del patrmioni cultural d'Andori:a generará els efectes económics de 1'ordre

seguent.
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Peí que fa a recursos humans propis del Departament de Patt-imoni Cultural, será

necessária la incorporado d\m nou técnic en gestió paü-UTionial: entre 30.500 euros i 31.500

euros anuals.

Peí que fa ais estudis i redacció de projectes de deUmitació d'entorns de protecció:

entre 125.000 euros i 170.000 euros anuals (6/8 estudis d'entoms 1'any).

Es preveu que ri% de la inversió en obra pública que el Govern preveu adjudicar

durant lexerdd pressupostari anual per a ser inverdts en la recerca, conseivació, recuperado,

restaurado, mantenunent i miüora del patrünom cultural. Aquest compromís no

necessáriament ha d'incrementai: el pressupost del Govern.

Els Comuas poden veuire reduíts part deis seus ingressos ja que aquesta proposició

de Llei preveu que les obres que teñen pef finaUtat la conseivació, la nutlora o la rehabüitació

de monuments declarats d'interés cultural gaudeixen tainbé d'exempció del tribut sobre

construccions, instaHacions i obres.

Finalment, amb la proposició de Llei es crea un fons específic per a la recuperado de

patrünoni cultural que hagi sorüt ü-legalment del temtori andon-á i per al retorn deis béns

integi-ants del paüdmoni cultural andorra que es ti-oben a 1'exterior. Es preveu que aquest

fons es doti anuahnent amb el 0,05% del pressupost del Govern.

Andonra la Vella, 24 de/mars del 2021
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