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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ 

2.1 Projectes de llei 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 100.2 del Reglament del Consell 

General,  

Disposa 

Publicar l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i 

Afers Institucionals en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 

de desembre, del saig. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 31 de maig del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Informe de la Ponència de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i 
Afers Institucionals 

El M. I. Sr. Joan Carles Ramos Reboredo, del Grup Parlamentari Demòcrata, nomenat 

ponent per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals  el dia 21 de 

març del 2021, en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, exposa el següent: 

- S’ha presentat 24 esmenes a l’articulat: 17 esmenes per part del Grup Parlamentari de 

Ciutadans Compromesos de manera conjunta amb el Grup parlamentari Liberal, 6 esmenes 

per part del Grup Parlamentari Terceravia+UL+Independent i 1 esmena per part del Grup 

Parlamentari Socialdemòcrata. 

- La Sindicatura, els dies 9 i 16 de març del 2021, i als efectes determinats per l’article 

18.1.d) del Reglament del Consell General, va constatar que les esmenes formulades pels 

grups parlamentaris no eren contràries a les disposicions de l’article 112 del Reglament del 

Consell General, i les va admetre a tràmit. 

- El dia 16 de març del 2022 es va trametre el Projecte de llei esmentat i les esmenes a 

l’articulat presentades a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, 

d’acord amb el que preveu l’article 45 del Reglament del Consell General. 

Per aquests fets, el ponent de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers 

institucionals en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, proposa, segons el que disposa l'article 97 del Reglament del Consell 

General, l'informe següent: 
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Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 
saig 

Exposició de motius 

El 18 de desembre del 2014, el Consell General va aprovar de forma simultània la Llei 

43/2014, del saig; la Llei 44/2014, de l’embargament, i la Llei 45/2014, de modificació del 

Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, amb l’objectiu de fer possible que 

l’Administració general i els comuns, i també els organismes autònoms i les entitats 

parapúbliques, si els ho permet la seva llei de creació o regulació, puguin executar per la 

via forçosa, de forma autònoma i sense la intervenció, preceptiva fins llavors, dels òrgans 

jurisdiccionals, els actes administratius que dictin i siguin executoris, excepte els que 

imposen una obligació personalíssima i per als quals la llei no autoritza les autoritats 

administratives a adoptar mesures de compulsió directa o en què no concorre una situació 

d’extrema urgència i necessitat. Així mateix, la finalitat és que puguin delegar aquesta 

execució forçosa en el saig, el qual ha esdevingut competent, d’altra banda, per executar 

les resolucions judicials que dictin les jurisdiccions civil i administrativa que consisteixen en 

el pagament d’una quantitat líquida.  

Des de l’entrada en vigor de la Llei, la figura del saig ha participat de manera notòria en 

l’agilització i dinamització del procediment d’execució forçosa i ha suposat una disminució 

notable del nombre d’expedients pendents d’execució prop de la Batllia, així com una 

reducció de les resolucions administratives pendents d’execució. Després de cinc anys de 

funcionament de la figura del saig, es fa necessari efectuar una revisió de la Llei del saig.  

En aquest sentit, s’adapta la Llei al nou Codi de procediment civil i s’amplien les 

competències del saig per tal que pugui incorporar entre les seves funcions l’execució 

forçosa de les resolucions arbitrals i dels acords de mediació elevats a escriptura pública, 

així com dels acords de mediació, de les transaccions i dels convenis homologats 

judicialment que tinguin caràcter executori. S’ha considerat convenient investir el saig 

d’aquestes competències per tal de dotar d’efectivitat els mecanismes de resolució de 

conflictes extrajudicials i així contribuir a la satisfacció de la resolució de controvèrsies, per 

disposar d’aquesta manera de mecanismes moderns, àgils i fiables per executar les 

resolucions, els acords o les transaccions que portin causa d’aquests mecanismes de 

resolució de conflictes alternatius.  

Així mateix, la creació de la figura del saig va contribuir molt positivament a reduir el nombre 

d’expedients pendents d’execució prop de la Batllia, perquè des del mes de maig del 2016 

no s’executen directament en seu judicial sinó que és el saig qui se n’encarrega. Un cop 

demostrada l’efectivitat de la figura del saig en l’agilització de l’execució de resolucions 

judicials, s’ha considerat oportú traslladar la competència dels expedients pendents 

d’executar en seu judicial, i amb data anterior al 2016, al saig. D’aquesta manera, tots els 

expedients d’execucions civils i administratives passen a ser competència del saig, i es 

contribueix d’aquesta manera a alleugerir la Batllia i a agilitzar les execucions.  

Finalment, per facilitar l’aplicació de la Llei i millorar certs aspectes de la professió del saig 

que s’han posat de manifest en el transcurs d’aquests cinc anys, i sempre amb la vocació 

de donar un millor servei públic i fer més garantista el procediment, s’han introduït en 

aquesta Llei determinades novetats, com la incorporació de la figura del nunci com a 

persona legitimada per efectuar les notificacions, així com el trasllat de la competència per 
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resoldre els expedients disciplinaris al ministre encarregat de la justícia, en el cas de les 

infraccions lleus i greus, i al Govern, en el cas de les infraccions molt greus.  

Aquesta Llei està dividida en vint-i-set articles, que modifiquen, en tot o en part, vint-i-sis 

articles i una disposició transitòria de la Llei 43/2014. Finalment, s’estableixen una 

disposició transitòria i sis disposicions finals. 

La disposició transitòria, relativa als expedients disciplinaris contra els saigs que s’estiguin 

tramitant a la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, estableix que es regeixen per les 

disposicions d’aquesta Llei pel que fa a la competència per resoldre’ls. La disposició final 

primera introdueix la col·laboració entre el departament competent en matèria de tributs del 

Govern i l’Administració de justícia i els saigs per tal de facilitar la tramitació dels 

procediments d’execució de resolucions judicials, arbitrals i administratives; la disposició 

final segona reforma puntualment la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament; 

la disposició final tercera modifica la disposició transitòria primera de la Llei 45/2014, del 18 

de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, de 

manera que totes les execucions civils i administratives, amb independència de la seva 

data, passen a ser competència del saig; la disposició final quarta modifica diversos articles 

de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre del Codi de procediment civil a l’efecte d’adequar les 

referències que es realitzen en l’articulat de la Llei al procediment abreujat per tal de 

coordinar-les a la reforma del procediment abreujat, així com per adaptar el procediment de 

sol·licitud d’execució de les costes processals, tenint en compte que a través d’aquesta Llei 

es preveu l’executorietat de les costes processals reclamades per la part executant; la 

disposició final cinquena modifica diversos articles de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, 

qualificada del Codi penal, a l’efecte de tipificar com a infracció penal la manca de 

col·laboració i l’obstaculització de les funcions del saig; la disposició final sisena modifica 

puntualment el Decret en relació amb la cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre 

de 1969; la disposició final setena estableix el caràcter qualificat de la disposició final 

cinquena; la disposició final vuitena encomana al Govern la publicació dels textos 

consolidats corresponents, i la disposició final novena determina la data de l’entrada en 

vigor d’aquesta Llei. 

Esmena 1  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (1) 

Es proposa modificar els dos darrers paràgrafs de l’exposició de motius, que queden 

redactats de la manera següent:  

“Exposició de motius 

[...]   

Aquesta Llei està dividida en vint-i-set vint-i-vuit articles, que modifiquen, en tot o en 

part, vint-i-sis vint-i-set articles i una disposició transitòria de la Llei 43/2014. Finalment, 

s’estableixen una disposició transitòria i sis deu disposicions finals. 

La disposició transitòria, relativa als expedients disciplinaris contra els saigs que 

s’estiguin tramitant a la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, estableix que es 

regeixen per les disposicions d’aquesta Llei pel que fa a la competència per resoldre’ls. 

La disposició final primera introdueix la col·laboració entre el departament competent en 
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matèria de tributs del Govern, la Caixa Andorrana de Seguretat Social i l’Administració 

de justícia i els saigs per tal de facilitar la tramitació dels procediments d’execució de 

resolucions judicials, arbitrals i administratives; la disposició final segona reforma 

puntualment la Llei de l’embargament; la disposició final tercera modifica la disposició 

transitòria primera de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de 

l’Administració, del 29 de març de 1989, de manera que totes les execucions civils i 

administratives, amb independència de la seva data, passen a ser competència del saig; 

la disposició final quarta modifica diversos articles de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, 

del Codi de procediment civil 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi 

de procediment civil, a l’efecte d’adequar les referències que es realitzen en l’articulat 

de la Llei al procediment abreujat per tal de coordinar-les a la reforma del procediment 

abreujat, així com per adaptar el procediment de sol·licitud d’execució de les costes 

processals, tenint en compte que a través d’aquesta Llei es preveu l’executorietat de les 

costes processals reclamades per la part executant; la disposició final cinquena modifica 

diversos articles de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, a l’efecte 

de tipificar com a infracció penal la manca de col·laboració i l’obstaculització de les 

funcions del saig; la disposició final sisena modifica puntualment el Decret en relació amb 

la cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre de 1969; la disposició final setena 

estableix el caràcter qualificat de la disposició final cinquena; la disposició final vuitena 

encomana al Govern l’adaptació de les normes reglamentàries, la disposició final 

novena vuitena encomana al Govern la publicació dels textos consolidats corresponents, 

i la disposició final desena novena determina la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.” 

Motivació: En concordança amb les esmenes següents. 

Esmena 2  De modificació 

Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents (1) 

Es proposa modificar el redactat de l’exposició de motius, d’acord amb el treball del text, 

resultant de les esmenes presentades a l’articulat del “Projecte de llei de modificació de 

la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig”. 

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 1 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 1. Definicions 

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 

a) Saig: persona titulada, investida d’autoritat suficient, encarregada professionalment de 

l’execució forçosa de les resolucions judicials o arbitrals, dels actes administratius, dels 

acords de mediació elevats a escriptura pública o dels acords de mediació, les transaccions 

i els convenis homologats judicialment, de caràcter executori, en els termes que estableix 

aquesta Llei. 

b) Nunci: professional facultat per delegació expressa del saig, i sota la responsabilitat 

d’aquest darrer, per procedir a la notificació dels acords, de les diligències i altres actuacions 

que dicti el saig en el marc dels procediments i les funcions que defineix aquesta Llei. Les 
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condicions d’accés a la professió, de formació prèvia i de responsabilitat es determinen a 

les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs.   

c) Procediment d’execució: procediment pel qual es dona compliment a les resolucions 

judicials o arbitrals, als actes administratius, als acords de mediació elevats a escriptura 

pública o als acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment, 

de caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables, que constreny la persona executada 

a complir les obligacions establertes en aquestes resolucions, actes o acords. 

d) Resolucions judicials: sentències i autes dictats pels batlles o tribunals en matèria civil o 

administrativa. 

e) Acte administratiu: declaració de voluntat d’un òrgan administratiu destinada a produir un 

efecte jurídic per a la realització d’una finalitat administrativa i referida a una situació de fet 

o de dret concreta i singular, sotmesa al control jurisdiccional. 

f) Laudes o resolucions arbitrals: resolucions que decideixen una controvèrsia sotmesa a 

arbitratge.  

g) Acords de mediació: convenis mitjançant els quals les parts solucionen una controvèrsia 

sotmesa a mediació.  

h) Transaccions i convenis: acords entre les parts que permeten resoldre una controvèrsia. 

i) Persona executant: persona o entitat pública o privada que sol·licita l’execució forçosa 

d’una resolució judicial o arbitral, un acte administratiu, un acord de mediació elevat a 

escriptura pública o un acord de mediació, una transacció i un conveni homologat 

judicialment, de caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables. 

j) Persona executada: persona o entitat pública o privada contra la qual s’executa una 

resolució judicial o arbitral, un acte administratiu, un acord de mediació elevat a escriptura 

pública o un acord de mediació, una transacció i un conveni homologat judicialment, de 

caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables. 

k) Costes de l’execució: els imports que comprenen les despeses d’execució, així com els 

honoraris del saig. 

l) Despeses d’execució: els imports de qualsevol tipus inherents al procediment d’execució 

i necessaris per al seu bon fi. 

m) Honoraris del saig: els imports meritats en el marc de l’execució fixats segons els barems 

aprovats reglamentàriament pel Govern.” 

Esmena 3  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal (2) 

Es proposa modificar l’article 1 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 1 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 1. Definicions 
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Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 

a) Saig: persona titulada, investida d’autoritat suficient, encarregada professionalment de 

l’execució forçosa de les resolucions judicials o arbitrals, dels actes administratius, dels 

acords de mediació elevats a escriptura pública o dels acords de mediació, les 

transaccions i els convenis homologats judicialment, de caràcter executori, en els termes 

que estableix aquesta Llei. 

b) Nunci: professional facultat per delegació expressa del saig, i sota la responsabilitat 

d’aquest darrer, per procedir a la notificació dels acords, de les diligències i altres 

actuacions que dicti el saig en el marc dels procediments i les funcions que defineix 

aquesta Llei. Les condicions d’accés a la professió, de formació prèvia i de responsabilitat 

es determinen a les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs.   

c) Procediment d’execució: procediment pel qual es dona compliment a les resolucions 

judicials o arbitrals, als actes administratius, als acords de mediació elevats a escriptura 

pública o als acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment, 

de caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables, que constreny la persona 

executada a complir les obligacions establertes en aquestes resolucions, actes o acords. 

d) Resolucions judicials: sentències i autes dictats pels batlles o tribunals en matèria civil 

o administrativa. 

e) Acte administratiu: declaració de voluntat d’un òrgan administratiu destinada a produir 

un efecte jurídic per a la realització d’una finalitat administrativa i referida a una situació 

de fet o de dret concreta i singular, sotmesa al control jurisdiccional. 

f) Laudes o resolucions arbitrals: resolucions que decideixen una controvèrsia sotmesa 

a arbitratge.  

g) Acords de mediació: convenis mitjançant els quals les parts solucionen una 

controvèrsia sotmesa a mediació.  

h) Transaccions i convenis: acords entre les parts que permeten resoldre una 

controvèrsia. 

i) Persona executant: persona o entitat pública o privada que sol·licita l’execució forçosa 

d’una resolució judicial o arbitral, un acte administratiu, un acord de mediació elevat a 

escriptura pública o un acord de mediació, una transacció i o un conveni homologat 

judicialment, de caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables. 

j) Persona executada: persona o entitat pública o privada persona física o jurídica, 

associació, fundació o qualsevol altre entitat pública o privada contra la qual 

s’executa una resolució judicial o arbitral, un acte administratiu, un acord de mediació 

elevat a escriptura pública o un acord de mediació, una transacció i o un conveni 

homologat judicialment, de caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables. 

k) Costes de l’execució: els imports que comprenen les despeses d’execució, així com 

els honoraris del saig. 

l) Despeses d’execució: els imports de qualsevol tipus inherents al procediment 

d’execució i necessaris per al seu bon fi. 

m) Honoraris del saig: els imports meritats en el marc de l’execució fixats segons els 

barems aprovats reglamentàriament pel Govern. 
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n) Costes processals: els conceptes així definits per la Llei del Codi de 

procediment civil. 

o) Subhasta pública: subhasta efectuada en mèrits d’una resolució judicial o 

arbitral, un acte administratiu, un acord de mediació elevat a escriptura pública o 

un acord de mediació, una transacció o un conveni homologat judicialment, de 

caràcter executori. 

p) Subhasta privada: subhasta efectuada en mèrits de l’acord entre les parts i en 

els termes i condicions definits per elles.” 

Motivació: Per tal de precisar el concepte de persona executada, d’introduir la definició 

de les costes processals i de les subhastes publiques i privades. 

Article 2. Modificació de l’article 2 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen el primer paràgraf de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei 43/2014, 

del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 2. El saig 

1. El saig és la persona professional del dret investida de funció pública que, de conformitat 

amb les disposicions legals vigents, té autoritat per procedir a l’execució forçosa de les 

resolucions judicials o arbitrals, dels actes administratius, dels acords de mediació elevats 

a escriptura pública o dels acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats 

judicialment, de caràcter executori, i per a les altres funcions descrites en aquesta Llei i les 

altres lleis aplicables, a petició de les persones i les entitats públiques i privades legitimades 

a aquest efecte. 

[...] 

4. Els saigs s’han de dotar dels mitjans humans, tècnics i materials necessaris per al 

compliment degut de les funcions que tenen encomanades, segons determini el ministeri 

competent en matèria de justícia.” 

Esmena 4  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal (3) 

Es proposa modificar l’article 2 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 2. Modificació de l’article 2 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen el primer paràgraf de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei 43/2014, 

del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 2. El saig 

1. El saig és la persona professional del dret investida de funció pública que, de 

conformitat amb les disposicions legals vigents, té autoritat per procedir a l’execució 

forçosa de les resolucions judicials o arbitrals, dels actes administratius, dels acords de 

mediació elevats a escriptura pública o dels acords de mediació, les transaccions i els 

convenis homologats judicialment, de caràcter executori, i per a les altres funcions 
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descrites en aquesta Llei i les altres lleis aplicables, a petició de les persones i les entitats 

públiques i privades legitimades a aquest efecte. 

[...] 

4. Els saigs s’han de dotar dels mitjans humans, tècnics i materials necessaris per al 

compliment degut de les funcions que tenen encomanades, segons determini el ministeri 

competent en matèria de justícia, previ informe no vinculant de la Cambra de Saigs.” 

Motivació: Per tal d’incorporar la consulta a la Cambra de Saigs pel que respecta a la 

regulació de la dotació dels mitjans humans, tècnics i materials.  

Article 3. Modificació de l’article 3 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 3 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 3. Funció 

La funció del saig consisteix a dur a terme l’execució forçosa de les resolucions judicials o 

arbitrals, dels actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública o 

dels acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment, de 

caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables, per delegació de l’òrgan que ha dictat 

aquestes resolucions, actes o acords, i sota el control de l’òrgan esmentat.” 

Esmena 5  De modificació 

Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents(2) 

Es proposa modificar l’Article 3 del present Projecte de llei, amb la següent redacció: 

“Article 3. Funció  

La funció del saig consisteix a dur a terme l’execució forçosa de les resolucions judicials 

o arbitrals, dels actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública 

o dels acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment, de 

caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables, per delegació de l’òrgan que ha dictat 

aquestes resolucions, actes o acords, i sota el control de l’òrgan esmentat. També té 

com a funció tramitar els procediments de desnonament regulats en aquesta llei, 

quan li siguin encomanats.”  

Motivació 

Actualment, un fet que influeix negativament, entre altres coses, en l’oferta de pisos de 

lloguer és el dels desnonaments. Amb la finalitat de descongestionar la Batllia d’aquest 

tipus de procediments, es proposa l’establiment d’un procediment sumari de 

desnonament, configurat segons l’estructura del procediment d’injunció previst al Codi 

de procediment civil. D’aquest procediment, de caràcter opcional pel propietari doncs en 

cas contrari es podria vulnerar el dret fonamental de l’accés a la Justícia, se n’atribueix 

la tramitació al Saig, quedant en tot moment garantit el dret a la defensa de l’arrendatari. 

En conseqüència, entenem que s’escau modificar la Llei 43/2014, del 18 de desembre, 

del Saig, creant-se i regulant-se aquest nou procediment sumari de desnonament, 

mitjançant la introducció d’una nova funció a l’Article 3. 
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Article 4. Modificació de l’article 4 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres c, d i e. La lletra d passa a ser la e i la lletra e passa a ser la f. 

S’addiciona una nova lletra d a l’article 4 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, 

les quals queden redactades en els termes següents: 

“Article 4. Altres funcions o activitats 

Els saigs poden igualment exercir les funcions o dur a terme les activitats següents: 

[...] 

c) Organitzar subhastes públiques, sota el control de l’òrgan competent d’acord amb les 

lleis aplicables. En aquest sentit, el saig s’encarrega de l’execució material de les subhastes 

i, en el cas que s’esdevinguin incidències durant l’acte de licitació, n’ha d’aixecar acta i 

comunicar-ho a l’òrgan que ha dictat la resolució judicial o l’acte administratiu, a fi que 

aquest darrer o l’altre òrgan al qual correspongui, d’acord amb les lleis aplicables, resolguin 

de conformitat amb les normes de la Llei del Codi de procediment civil o la Llei de bases de 

l’ordenament tributari, segons el cas. 

d) Organitzar subhastes privades d’acord amb les normes que les regulin. 

e) Exercir l’administració judicial en els procediments concursals i en els altres processos 

judicials en què es requereixi el nomenament d’un administrador, d’acord amb la normativa 

vigent en la matèria. 

f) Dur a terme els actes de comunicació i de notificació, personalment o mitjançant una 

persona delegada, d’acord amb les normes de la Llei del Codi de procediment civil.” 

Esmena 6  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromeos+Grup parlamentari Liberal (4) 

Es proposa modificar l’article 4 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 4. Modificació de l’article 4 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres c, d i e. La lletra d passa a ser la e i la lletra e passa a ser la f. 

S’addiciona una nova lletra d a l’article 4 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, 

les quals queden redactades en els termes següents: 

“Article 4. Altres funcions o activitats 

Els saigs poden igualment exercir les funcions o dur a terme les activitats següents: 

[...] 

c) Organitzar subhastes públiques, sota el control de l’òrgan competent d’acord amb les 

lleis aplicables. En aquest sentit, el saig s’encarrega de l’execució material de les 

subhastes i, en el cas que s’esdevinguin incidències durant l’acte de licitació, n’ha 

d’aixecar acta i comunicar-ho a l’òrgan que ha dictat la resolució judicial o l’acte 

administratiu, a fi que aquest darrer o l’altre òrgan al qual correspongui, d’acord amb les 

lleis aplicables, resolguin de conformitat amb les normes de la Llei del Codi de 

procediment civil o la Llei de bases de l’ordenament tributari, segons el cas. 
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d) Organitzar subhastes privades d’acord amb les normes que les regulin. 

e) Exercir l’administració judicial en els procediments concursals i en els altres processos 

judicials en què es requereixi el nomenament d’un administrador, d’acord amb la 

normativa vigent en la matèria. 

f) Dur a terme els actes de comunicació i de notificació, personalment o mitjançant una 

persona delegada, d’acord amb les normes de la Llei del Codi de procediment civil.” 

Motivació: Per coherència amb l’esmena relativa a l’article 1, que especifica que les 

subhastes privades es regulen per l’acord entre les parts.  

Esmena 7  De modificació 

Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents (5) 

Es proposa introduir un nou apartat ‘g)’ a l’article 4 del present Projecte de llei, amb la 

següent redacció: 

“Article 4. Modificació de l’article 4 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres c, d i e. La lletra d passa a ser la e i la lletra e passa a ser la f. 

S’addicionen unes noves lletres d i g a l’article 4 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, 

del saig, les quals queden redactades en els termes següents: 

“Article 4. Altres funcions o activitats 

[...] 

g) Tramitar el procediment sumari de desnonament previst per l’Article 47 

d’aquesta llei.” 

Motivació 

Ens remetem a la motivació de l’esmena anterior, i respectant la modificació establerta 

al Projecte de Llei, proposant-se doncs la introducció d’un nou apartat g) a l’Article 4. 

Article 5. Modificació de l’article 5 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual 

queda redactat en els termes següents: 

“Article 5. Àmbit d’actuació i obligatorietat del servei 

[...] 

2. El compliment de les funcions encomanades al saig establertes a l’article 3 i a les lletres 

e i f de l’article 4 tenen caràcter obligatori. El saig que sigui requerit a aquest efecte no pot 

negar la seva intervenció o actuació, llevat de causa justificada. 

 [...]” 

Article 6. Modificació de l’article 6 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 6 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 
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“Article 6. Causes d’abstenció i recusació 

1. El saig s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que té encomanades i, si no ho fa, pot ser 

recusat, en els supòsits següents: 

a) Tenir una relació de matrimoni o una situació de convivència anàloga, o un parentiu en 

línia recta, o en línia col·lateral per consanguinitat o adopció fins al quart grau inclòs o per 

afinitat fins al segon grau inclòs, amb qualsevol de les parts del procediment, els seus 

advocats, els seus procuradors o els representants del Ministeri Fiscal.   

b) Ser qualsevol de les parts del procediment una societat mercantil en què el saig, el seu 

cònjuge, la persona amb qui mantingui una situació de convivència anàloga o un parent en 

línia recta, en línia col·lateral per consanguinitat o adopció fins al quart grau inclòs o per 

afinitat fins al segon grau inclòs, tingui una participació superior al 20% del capital social, 

tingui la condició d’administrador únic, conjunt, mancomunat o solidari, o participi en l’òrgan 

d’administració i en disposi de més del 20% dels drets de vot. 

c) Ser o haver estat tutor, advocat o procurador de qualsevol de les parts del procediment, 

els seus advocats o els seus procuradors en els darrers tres anys. 

d) Tenir o haver tingut una relació de dependència, societària o d’interessos amb qualsevol 

de les parts del procediment, els seus advocats o els seus procuradors en els darrers tres 

anys. 

e) Tenir processos pendents amb qualsevol de les parts del procediment, els seus advocats 

o els seus procuradors. 

f) Ser o haver estat denunciat, acusat o demandat per qualsevol de les parts del 

procediment, els seus advocats o els seus procuradors, llevat que la denúncia, l’acusació o 

la demanda no hagi estat admesa o hagi estat refusada per manca manifesta de 

fonamentació, en els darrers tres anys. 

g) Tenir un interès directe o indirecte en el procediment d’execució o en un altre procediment 

semblant. 

h) Tenir una amistat íntima o una enemistat manifesta amb qualsevol de les parts del 

procediment, els seus advocats o els seus procuradors. 

i) Haver participat en el procediment amb anterioritat, o haver-lo resolt, en qualitat d’advocat, 

procurador, secretari judicial, fiscal, batlle o magistrat. 

[...] 

4. Si, arran de la concurrència de causes d’abstenció o recusació, cap saig no pot exercir 

les funcions que té encomanades, l’execució forçosa de la resolució judicial o arbitral, de 

l’acte administratiu, de l’acord de mediació elevat a escriptura pública o de l’acord de 

mediació, la transacció i el conveni homologat judicialment de caràcter executori correspon 

a l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent en defecte del saig.” 

Esmena 8  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (5) 

Es proposa modificar l’article 6 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  
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“Article 6. Modificació de l’article 6 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 6 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 6. Causes d’abstenció i recusació 

1. El saig s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que té encomanades i, si no ho fa, pot ser 

recusat, en els supòsits següents: 

a) Tenir una relació de matrimoni o una situació de convivència anàloga, o un parentiu 

en línia recta, o en línia col·lateral per consanguinitat o adopció fins al quart grau inclòs 

o per afinitat fins al segon grau inclòs, amb qualsevol de les parts del procediment, els 

seus advocats, els seus procuradors o els representants del Ministeri Fiscal, el batlle o 

membre de l’òrgan que ha dictat la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, 

l’acord de mediació elevat a escriptura pública, o l’homologació judicial de l’acord 

de mediació, la transacció o conveni, objecte d’execució.   

b) Ser qualsevol de les parts del procediment una societat mercantil en què el saig, el 

seu cònjuge, la persona amb qui mantingui una situació de convivència anàloga o un 

parent en línia recta, en línia col·lateral per consanguinitat o adopció fins al quart grau 

inclòs o per afinitat fins al segon grau inclòs, tingui una participació superior al 20% del 

capital social, tingui la condició d’administrador únic, conjunt, mancomunat o solidari, o 

participi en l’òrgan d’administració i en disposi de més del 20% dels drets de vot. 

c) Ser o haver estat tutor, advocat o procurador de qualsevol de les parts del 

procediment, els seus advocats o els seus procuradors en els darrers tres anys. 

d) Tenir o haver tingut una relació de dependència, societària o d’interessos amb 

qualsevol de les parts del procediment, els seus advocats o els seus procuradors en els 

darrers tres anys. 

e) Tenir o haver tingut processos pendents amb qualsevol de les parts del procediment, 

els seus advocats o els seus procuradors en els darrers tres anys. 

f) Ser o haver estat denunciat, acusat o demandat per qualsevol de les parts del 

procediment, els seus advocats o els seus procuradors, llevat que la denúncia, l’acusació 

o la demanda no hagi estat admesa o hagi estat refusada per manca manifesta de 

fonamentació, en els darrers tres anys. 

g) Tenir un interès directe o indirecte en el procediment d’execució o en un altre 

procediment semblant. 

h) Tenir una amistat íntima o una enemistat manifesta amb qualsevol de les parts del 

procediment, els seus advocats o els seus procuradors. 

i) Haver participat en el procediment amb anterioritat, o haver-lo resolt, en qualitat 

d’advocat, procurador, secretari judicial, fiscal, batlle o magistrat, o membre de l’òrgan 

que ha dictat la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de 

mediació elevat a escriptura pública, o l’homologació judicial de l’acord de 

mediació, la transacció o conveni, objecte d’execució.  

[...] 
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4. Si, arran de la concurrència de causes d’abstenció o recusació, cap saig no pot exercir 

les funcions que té encomanades, l’execució forçosa de la resolució judicial o arbitral, de 

l’acte administratiu, de l’acord de mediació elevat a escriptura pública o de l’acord de 

mediació, la transacció i el conveni homologat judicialment de caràcter executori 

correspon a l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent en defecte del saig.” 

Motivació: Per precisar les causes d’abstenció i recusació dels saigs.  

Article 7. Modificació de l’article 7 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual 

queda redactat en els termes següents: 

“Article 7. Honoraris i despeses 

1. Els serveis del saig són remunerats sota la forma d’honoraris. Els honoraris del saig es 

meriten en el moment en què es dicta l’acord d’execució i/o el requeriment de pagament. 

Aquests honoraris es fixen d’acord amb el barem aprovat reglamentàriament pel Govern, a 

proposta no vinculant de la Cambra de Saigs. 

[...]” 

Article 8. Modificació de l’article 8 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 8 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 8. Nombre 

El nombre de saigs és fixat per acord del Govern, amb la consulta prèvia de la Cambra de 

Saigs i del Consell Superior de la Justícia, en funció de les necessitats del país, per a la 

prestació deguda dels serveis que tenen encomanats, amb un mínim de tres saigs.” 

Article 9. Modificació de l’article 10 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 10. Selecció 

[...] 

5. El tribunal de selecció està integrat per sis membres i és presidit pel ministre encarregat 

de la justícia o el membre al qual delegui aquesta funció. En formen part també el president 

de la Cambra de Saigs o el membre de la Cambra al qual aquest president delegui la funció, 

el president del Consell Superior de la Justícia o el membre del Consell al qual delegui 

aquesta funció, el president del Tribunal Superior de Justícia, el president de la Batllia i un 

jurista de reconeguda capacitació i experiència designat pel Govern que ha d’exercir la 

professió al Principat d’Andorra. 

[...]” 
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Article 10. Modificació de l’article 13 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres b i e de l’article 13 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, les quals queden redactades en els termes següents: 

“Article 13. Cessament 

[...] 

b) Per imposició de pena, principal o complementària, d’inhabilitació per a l’exercici de l’ofici 

o el càrrec, durant el temps per a la qual ha estat imposada. 

[...] 

e) Per jubilació, en arribar a l’edat legal de jubilació.” 

Article 11. Modificació de l’article 15 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 15 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 15. Disposicions generals 

[...] 

5. Tots els saigs han de pertànyer obligatòriament a la Cambra de Saigs. La Presidència de 

la Cambra de Saigs és elegida entre els saigs per majoria simple i per un període de dos 

anys. En cas d’absència de candidats o d’empat, un cop s’han dut a terme tres votacions, 

la Presidència recau en el saig que tingui més anys d’exercici o, subsidiàriament, en el saig 

de més edat.” 

Article 12. Modificació de l’article 19 de la Llei 43/2014 

S’addicionen els apartats 1 i 2; l’apartat 1 passa a ser el 3; l’apartat 2 passa a ser el 4, el 

qual es modifica; l’apartat 3 passa a ser el 5; l’apartat 4 passa a ser el 6, el qual es modifica; 

l’apartat 5 passa a ser el 7, i l’apartat 6 passa a ser el 8 a l’article 19 de la Llei 43/2014, els 

quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 19. Obligacions 

1. Els saigs han de tenir en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i 

l’import que és objecte d’embargament.  

2. Els saigs han de vetllar perquè la persona embargada i els familiars que en depenen 

econòmicament puguin viure en condicions dignes.   

[...] 

4. L’arxivament d’un expedient ha de ser comunicat en un termini màxim de quinze dies a 

l’òrgan que ha dictat la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació 

elevat a escriptura pública o l’acord de mediació, la transacció i el conveni homologat 

judicialment que hagi estat executat.  

[...] 

6. Les quantitats rebudes pel saig relatives a les execucions de les resolucions judicials o 

arbitrals, dels actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública o 
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dels acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment han de 

ser dipositades, en el termini màxim de cinc dies hàbils des que les percep, en un compte 

especial obert en els llibres de l’Autoritat Financera Andorrana o de l’organisme que la pugui 

substituir en el futur amb les mateixes funcions, un cop feta la deducció dels imports 

corresponents a les despeses i els honoraris relatius al procediment d’execució, de 

conformitat amb el barem aprovat pel Govern. No obstant això, el termini que estableix 

aquesta obligació pot ser ampliat en virtut dels convenis signats amb les persones i les 

entitats públiques i privades quan, per raons del volum o la planificació corresponent, 

sol·licitin l’agrupament de les liquidacions.  

[...]” 

Esmena 9  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal (6) 

Es proposa modificar l’article 12 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 12. Modificació de l’article 19 de la Llei 43/2014 

S’addicionen els apartats 1 i 2; l’apartat 1 passa a ser el 3; l’apartat 2 passa a ser el 4, el 

qual es modifica; l’apartat 3 passa a ser el 5; l’apartat 4 passa a ser el 6, el qual es 

modifica; l’apartat 5 passa a ser el 7, i l’apartat 6 passa a ser el 8 a l’article 19 de la Llei 

43/2014, Es modifica l’article 19 de la Llei 43/2014, els quals queden queda redactats 

en els termes següents: 

“Article 19. Obligacions 

1. Els saigs han de tenir en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i 

l’import que és objecte d’embargament.  

2. Els saigs han de vetllar perquè la persona embargada i els familiars que en depenen 

econòmicament puguin viure en condicions dignes.   

[...] 

3. Els saigs han de portar i custodiar un registre dels expedients i de les diligències 

efectuades, amb inclusió expressa de les operacions financeres corresponents. 

En el mateix registre s’han d’incloure, si s’escauen, el tancament i l’arxiu dels 

expedients.  

Les mencions s’han d’inscriure en el registre en el moment mateix en què 

s’efectuen les diligències corresponents. 

4. L’arxivament d’un expedient ha de ser comunicat en un termini màxim de quinze dies 

a l’òrgan que ha dictat la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de 

mediació elevat a escriptura pública o l’acord de mediació, la transacció i o el conveni 

homologat judicialment que hagi estat executat.  

[...] 

5. El saig té l’obligació de conservar durant trenta anys, en un arxiu degudament 

protegit, els expedients arxivats. 
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6. Les quantitats rebudes pel saig relatives a les execucions de les resolucions judicials 

o arbitrals, dels actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública 

o dels acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment han 

de ser dipositades, en el termini màxim de cinc dies hàbils des que les percep, en un 

compte especial obert en els llibres de l’Autoritat Financera Andorrana o de l’organisme 

que la pugui substituir en el futur amb les mateixes funcions, un cop feta la deducció dels 

imports corresponents a les despeses i els honoraris relatius al procediment d’execució, 

de conformitat amb el barem aprovat pel Govern. No obstant això, el termini que estableix 

aquesta obligació pot ser ampliat en virtut dels convenis signats amb les persones i les 

entitats públiques i privades quan, per raons del volum o la planificació corresponent, 

sol·licitin l’agrupament de les liquidacions.  

[...] 

7. Els saigs tenen l’obligació, en l’exercici de les seves funcions, d’emprar els 

programes informàtics i comptables que determini reglamentàriament el Govern. 

El ministeri competent en matèria de justícia, en el marc de les funcions de control 

de l’activitat que duen a terme els saigs, té accés en tot moment a la comptabilitat 

dels saigs.  

8. Sense perjudici de les obligacions comptables i fiscals que els corresponen en 

la seva condició de professionals titulats, els saigs han de fer auditar els seus 

comptes anyalment per un economista degudament autoritzat a exercir la 

professió a Andorra.”  

Motivació: Per incorporar la redacció final íntegra de l’article, a l’efecte de facilitar la seva 

consulta.  

Esmena 10  D’addició 

Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents (3) 

Es proposa modificar l’article 12 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 12. Modificació de l’article 19 de la Llei 43/2014 

S’addicionen els apartats 1 i 2; l’apartat 1 passa a ser el 3; l’apartat 2 passa a ser el 4, el 

qual es modifica; l’apartat 3 passa a ser el 5; l’apartat 4 passa a ser el 6, el qual es 

modifica; l’apartat 5 passa a ser el 7, i l’apartat 6 passa a ser el 8 a l’article 19 de la Llei 

43/2014, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 19. Obligacions 

1. Els saigs han de tenir en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i 

l’import que és objecte d’embargament.  

En aquest sentit, en el termini màxim de les 48h posteriors a que li sigui notificat 

per l’entitat bancària el bloqueig del imports embargats, haurà de procedir a 

ordenar a les entitats bancàries el traspàs al seu compte especificat a l’apartat 6 

d’aquest article dels imports embargats, així com l’aixecament immediat de 

l’embargament de la resta d’imports, ordre que el banc haurà de complir en el 

mateix moment de la recepció d’aquesta ordre. 
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[...]” 

Motivació 

S’ha pogut constatar que amb freqüència les ordres d’embargament del Saig comporten 

el bloqueig de la totalitat dels comptes de la persona executada, no quedant limitat aquest 

bloqueig ni quantitativament a l’import objecte d’execució, ni temporalment fins que el 

Saig no efectua les comunicacions a les entitats bancàries del requeriment de traspàs al 

seu compte i de l’ordre d’aixecament de l’embargament. En conseqüència, s’estima 

oportú introduir una obligació en aquest sentit a l’apartat 1 de l’Article 19. 

Article 13. Modificació de l’article 21 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 21. Control de les activitats d’execució 

1. El saig executa les resolucions judicials o arbitrals, els actes administratius, els acords 

de mediació elevats a escriptura pública o els acords de mediació, transaccions i convenis 

homologats judicialment, de caràcter executori, per delegació i sota el control de l’òrgan 

jurisdiccional o administratiu o del tribunal arbitral que ha dictat la resolució judicial o l’acte 

administratiu. 

[...]” 

Article 14. Modificació de l’article 24 de la Llei 43/2014 

Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, 

del saig, la qual queda redactada en els termes següents: 

“Article 24. Òrgan disciplinari 

[...] 

a) El president de la Cambra de Saigs o, si escau, la persona que el substitueixi o el supleixi 

en el càrrec, d’acord amb el que estableixin les normes de funcionament intern de la 

Cambra. 

[...]” 

Article 15. Modificació de l’article 26 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 26 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 26. Procediment disciplinari 

[...] 

4. L’òrgan disciplinari, del qual no pot formar part l’instructor designat, ha de proposar en el 

termini de quinze dies hàbils la resolució corresponent, la qual ha de ser motivada i no pot 

incloure fets diferents dels que han fonamentat el plec de càrrecs, sense perjudici de la 

valoració jurídica que se’n faci.   
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La proposta de resolució s’adopta amb el vot favorable de la majoria dels membres de 

l’òrgan disciplinari, excepte el de l’instructor designat, i s’eleva al ministre competent en 

matèria de justícia perquè la resolgui quan es tracti de fets qualificats com a infraccions 

lleus i/o greus, o al Govern quan es tracti de fets qualificats com a infraccions molt greus. 

Si els mateixos fets poden ser constitutius de més d’una falta amb una classificació distinta, 

és competent per resoldre l’expedient disciplinari l’òrgan que ho sigui per raó de la falta més 

greu. En cas que la resolució sigui sancionadora, s’han de determinar amb precisió les 

infraccions comeses, els preceptes en què romanen tipificades i les sancions imposades.   

5. La resolució de l’expedient disciplinari no exhaureix la via administrativa i pot ser 

impugnada en els termes que estableix el Codi de l’Administració.”    

Article 16. Modificació de l’article 27 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 27. Mesures cautelars 

1. El Govern pot acordar, a proposta de l’òrgan disciplinari i mitjançant resolució motivada, 

la suspensió cautelar de l’exercici de la professió del saig contra el qual se segueix un 

expedient disciplinari, tenint en compte la gravetat dels fets comesos i les circumstàncies 

que concorrin. 

[...]” 

Article 17. Modificació de l’article 28 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres c i e de l’apartat 3 i les lletres a, b i d de l’apartat 4 de l’article 28 

de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, les quals queden redactades en els termes 

següents: 

“Article 28. Infraccions 

[...] 

3. Són infraccions molt greus: 

[...] 

c) No dipositar en els llibres de l’Autoritat Financera Andorrana, o de l’organisme que la 

pugui substituir en el futur amb les mateixes funcions, les quantitats percebudes en el marc 

dels procediments d’execució, en el termini fixat a l’article 19.6, sempre que es faci de forma 

intencionada, amb ànim manifest de frau o de forma reiterada. 

[...] 

e) L’incompliment de les obligacions o dels deures professionals establerts en aquesta Llei 

o en les normes deontològiques, quan en resulti un perjudici molt greu. 

[...] 

4. Són infraccions greus: 
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a) L’incompliment de les obligacions o dels deures professionals establerts en aquesta Llei 

o en les normes deontològiques, quan en resulti un perjudici greu i sempre que no 

constitueixi una infracció molt greu. 

b) L’incompliment de les normes vigents en matèria d’execució forçosa de les resolucions 

judicials o els actes administratius. 

[...] 

d) La negativa del saig a prestar els seus serveis sense causa justificada o la prestació dels 

seus serveis de forma negligent. 

[...]” 

Esmena 11  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (7) 

Es proposa modificar l’article 17 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 17. Modificació de l’article 28 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres c i e de l’apartat 3 i les lletres a, b i d de l’apartat 4 de l’article 

28 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, les quals queden redactades en els 

termes següents: 

“Article 28. Infraccions 

[...] 

3. Són infraccions molt greus: 

[...] 

c) No dipositar en els llibres de l’Autoritat Financera Andorrana, o de l’organisme que la 

pugui substituir en el futur amb les mateixes funcions, les quantitats percebudes en el 

marc dels procediments d’execució, en el termini fixat a l’article 19.6, sempre que es faci 

de forma intencionada, amb ànim manifest de frau o de forma reiterada. 

[...] 

e) L’incompliment de les obligacions o dels deures professionals establerts en aquesta 

Llei o en les normes deontològiques, quan en resulti un perjudici molt greu per a les 

persones que hagin contractat els serveis del saig, per a la persona objecte del 

procediment d’execució o per a tercers. 

[...] 

4. Són infraccions greus: 

a) L’incompliment de les obligacions o dels deures professionals establerts en aquesta 

Llei o en les normes deontològiques, quan en resulti un perjudici greu per a les persones 

que hagin contractat els serveis del saig, per a la persona objecte del procediment 

d’execució o per a tercers, i sempre que no constitueixi una infracció molt greu . 

b) L’incompliment de les normes vigents en matèria d’execució forçosa de les resolucions 

judicials o els actes administratius. 
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[...] 

d) La negativa del saig a prestar els seus serveis sense causa justificada o la prestació 

dels seus serveis de forma negligent. 

[...]” 

Motivació: Per tal de precisar el règim d’infraccions. 

Esmena 12  De modificació 

Grup parlamentari Terceravia+UL+Independent (4) 

Es proposa introduir un nou apartat ‘e)’ a l’Article 28 modificat per l’article 17 del 

present Projecte de llei, amb la següent redacció: 

“Article 17. Modificació de l’article 28 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres c i e de l’apartat 3 i les lletres a, b i d de l’apartat 4 de l’article 

28 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, les quals queden redactades en 

els termes següents: 

“Article 28. Infraccions 

[...] 4. Són infraccions greus 

[...] e) L’incompliment del que disposa l’Article 19.1,(quin) paràgraf segon. 

f) La comissió de dues infraccions lleus, encara que siguin de distinta naturalesa, 

sempre que es cometin dins el període de sis mesos des de la primera de les 

infraccions i que l’autor hagi estat sancionat per aquesta infracció”. 

Motivació 

En coherència amb l’esmena anterior, i considerant-se que l’incompliment d’aquella 

obligació de desbloqueig genera greus perjudicis a l’executat, es proposa incloure’l 

com una infracció greu. Per tant, procedeix introduir un nou apartat, que hauria de ser 

l’apartat e), passant l’actual apartat e) a ser l’f), doncs l’actual no és un tipus d’infracció. 

Article 18. Modificació de l’article 29 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei 43/2014, del 19 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 29. Prescripció de les infraccions 

1. Les infraccions molts greus prescriuen al cap de quatre anys, les greus al cap de dos 

anys i les lleus al cap de sis mesos. Aquests terminis es computen a partir de la data del 

dia de cessament de l’acció o l’omissió susceptible de constituir infracció. 

2. El termini de prescripció s’interromp per qualsevol denúncia adreçada a l’òrgan 

disciplinari del saig, a partir del moment en què aquest en tingui coneixement, o per 

qualsevol actuació realitzada amb coneixement formal de la persona interessada que 

s’adreci a la iniciació, la tramitació o la resolució de l’expedient disciplinari. 

La interrupció deixa de tenir efecte si no s’incoa l’expedient disciplinari o queda paralitzat 

durant més de sis mesos per causa no imputable a l’infractor. En aquest cas, el còmput del 
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termini de prescripció s’inicia de nou a partir de la data de la darrera actuació que consti en 

l’expedient disciplinari. 

[...]” 

Article 19. Modificació de l’article 36 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1, i s’addiciona l’apartat 4 a l’article 36 de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, el qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 36. Disposicions generals 

1. Per delegació de l’autoritat judicial o administrativa i a instància de la persona executant, 

els saigs duen a terme l’execució forçosa de les resolucions judicials o els actes 

administratius que siguin executoris d’acord amb les llei aplicables, i que consisteixen en el 

pagament d’una quantitat líquida determinada o que esdevé determinable amb simples 

operacions aritmètiques, sense que l’òrgan competent hagi de fixar els paràmetres 

necessaris per determinar-la, per mitjà del procediment que regula aquesta Llei. 

[...] 

4. En complement de les competències establertes als apartats 1 a 3 anteriors, els saigs 

poden dur a terme l’execució forçosa de les costes processals, inclosos els honoraris 

d’advocats i procuradors, que s’estableixin en resolucions judicials fermes i definitives, en 

les resolucions arbitrals, en els acords de mediació elevats a escriptura pública, o en les 

transaccions o els convenis homologats mitjançant una resolució judicial.” 

Esmena 13  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (8) 

Es proposa modificar l’article 19 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 19. Modificació de l’article 36 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1, i s’addiciona l’apartat 4 a l’article 36 de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, el qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 36. Disposicions generals 

1. Per delegació de l’autoritat judicial o administrativa i a instància de la persona 

executant, els saigs duen a terme l’execució forçosa de les resolucions judicials o els 

actes administratius que siguin executoris d’acord amb les llei aplicables, i que 

consisteixen en el pagament d’una quantitat líquida determinada o que esdevé 

determinable amb simples operacions aritmètiques, sense que l’òrgan competent hagi 

de fixar els paràmetres necessaris per determinar-la, per mitjà del procediment que 

regula aquesta Llei. 

[...] 

4. En complement de les competències establertes als apartats 1 a 3 anteriors, els saigs 

poden dur a terme l’execució forçosa de les costes processals, inclosos els honoraris 

d’advocats i procuradors, que s’estableixin s’imposin en els pronunciaments de les 
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resolucions judicials fermes i definitives, en les resolucions arbitrals, en els acords de 

mediació elevats a escriptura pública, o en les transaccions o els convenis homologats 

mitjançant una resolució judicial.” 

Motivació: Per tal de precisar la redacció. 

Article 20. Modificació de l’article 37 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 4 de l’article 37 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 37. Sol·licitud d’execució 

1. La persona executant que sol·licita prop del saig l’execució forçosa d’una resolució 

judicial o arbitral, d’un acte administratiu, d’un acord de mediació elevat a escriptura pública 

o d’un acord de mediació, una transacció o un conveni homologat judicialment ho ha de fer 

mitjançant un escrit a aquest efecte, en què ha de constar la identificació i, quan es conegui, 

el domicili de la persona executada; a l’escrit, hi ha d’adjuntar: 

a) Una còpia autenticada de la resolució judicial o arbitral, de l’acte administratiu, de l’acord 

de mediació elevat a escriptura pública o de l’acord de mediació, la transacció o el conveni 

homologat judicialment, de caràcter executori. 

b) En el supòsit de l’execució forçosa d’una resolució judicial, l’original de la certificació 

estesa per l’òrgan jurisdiccional competent que faci constar que aquesta resolució és ferma, 

i que fixi les quantitats que hagin estat dipositades, consignades i satisfetes durant la 

tramitació del procés. En el cas de la certificació estesa per l’òrgan jurisdiccional de primera 

instància, també cal indicar si s’ha interposat o no recurs contra la resolució de primera 

instància. L’òrgan jurisdiccional competent ha d’estendre la certificació esmentada en el 

termini màxim de cinc dies hàbils des que la persona executant li ho sol·liciti. 

c) En el supòsit de l’execució forçosa d’un acte administratiu, una còpia de la provisió de 

constrenyiment dictada per l’òrgan administratiu competent. 

d) Les minutes dels honoraris en què es detallin les actuacions que s’han portat a terme en 

la prestació dels serveis encomanats en el marc de l’execució, les factures de les despeses 

i els altres documents que justifiquen les bestretes pagades. Les minutes dels honoraris 

han de ser conformes a les normes de la professió de què es tracti que hagin estat 

aprovades a aquest efecte. 

2. A la sol·licitud d’execució, la persona executant ha de precisar: 

a) La tutela que vol exercitar d’acord amb la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, 

l’acord de mediació elevat a escriptura pública o l’acord de mediació, la transacció o el 

conveni homologat judicialment, de caràcter executori. 

b) La quantitat per la qual sol·licita que es despatxi l’execució forçosa. 

c) Els actes concrets que són necessaris per acomplir l’obligació continguda en la resolució 

judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura pública o 

l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologats judicialment, i els actes que 

escaiguin en cas d’incompliment de la part executada. 

[...] 
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4. Els saigs, en el marc de l’execució forçosa de les resolucions judicials o arbitrals, dels 

actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública o dels acords de 

mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment de caràcter executori, 

resten sotmesos a les normes de la Llei del Codi de procediment civil, de la Llei de la 

jurisdicció administrativa i fiscal, del Codi de l’Administració i de la Llei de l’embargament, 

en allò que no contradigui aquesta Llei.” 

Esmena 14  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+ Grup parlamentari Liberal (9) 

Es proposa modificar l’article 20 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 20. Modificació de l’article 37 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 4 de l’article 37 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, 

del saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 37. Sol·licitud d’execució 

1. La persona executant que sol·licita prop del saig l’execució forçosa d’una resolució 

judicial o arbitral, d’un acte administratiu, d’un acord de mediació elevat a escriptura 

pública o d’un acord de mediació, una transacció o un conveni homologat judicialment 

ho ha de fer mitjançant un escrit a aquest efecte, en què ha de constar la identificació i, 

quan es conegui, el domicili de la persona executada; a l’escrit, hi ha d’adjuntar: 

a) Una còpia autenticada de la resolució judicial o arbitral, de l’acte administratiu, de 

l’acord de mediació elevat a escriptura pública o de l’acord de mediació, la transacció o 

el conveni homologat judicialment, de caràcter executori. 

b) En el supòsit de l’execució forçosa d’una resolució judicial, l’original de la certificació 

estesa per l’òrgan jurisdiccional competent que faci constar que aquesta resolució és 

ferma, i que fixi les quantitats que hagin estat dipositades, consignades i satisfetes durant 

la tramitació del procés. En el cas de la certificació estesa per l’òrgan jurisdiccional de 

primera instància, també cal indicar si s’ha interposat o no recurs contra la resolució de 

primera instància. L’òrgan jurisdiccional competent ha d’estendre i lliurar la certificació 

esmentada en el termini màxim de cinc dies hàbils des que la persona executant li ho 

sol·liciti. 

c) En el supòsit de l’execució forçosa d’un acte administratiu, una còpia de la provisió de 

constrenyiment dictada per l’òrgan administratiu competent. 

d) En el supòsit de l’execució forçosa de costes processals, les minutes dels 

honoraris d’advocat i procurador en què es detallin les actuacions que s’han portat a 

terme en la prestació dels serveis encomanats en el marc del procediment principal en 

totes les seves instàncies i de l’execució, les factures de les despeses i els altres 

documents que justifiquen les bestretes pagades. Les minutes dels honoraris d’advocat 

i de procurador han de ser conformes a les normes de la professió de què es tracti i 

que hagin estat aprovades a aquest efecte, a excepció d’aquelles ja pactades a la 

transacció o conveni homologat judicialment. 

2. A la sol·licitud d’execució, la persona executant ha de precisar: 
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a) La tutela que vol exercitar d’acord amb la resolució judicial o arbitral, l’acte 

administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura pública o l’acord de mediació, la 

transacció o el conveni homologat judicialment, de caràcter executori. 

b) La quantitat per la qual sol·licita que es despatxi l’execució forçosa. 

c) Els actes concrets que són necessaris per acomplir l’obligació continguda en la 

resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura 

pública o l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologats judicialment, i els 

actes que escaiguin en cas d’incompliment de la part executada. 

[...] 

4. Els saigs, en el marc de l’execució forçosa de les resolucions judicials o arbitrals, dels 

actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública o dels acords 

de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment de caràcter 

executori, resten sotmesos a les normes de la Llei del Codi de procediment civil, de la 

Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del Codi de l’Administració i de la Llei de 

l’embargament, en allò que no contradigui aquesta Llei.” 

Motivació: Per tal de precisar la redacció. 

Article 21. Modificació de l’article 38 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen l’apartat 1 lletra a i els apartats 3 i 5, i s’addiciona un nou apartat 7 a l’article 

38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats en els 

termes següents: 

“Article 38. Acord d’execució i requeriment 

1. En el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud d’execució forçosa d’una 

resolució judicial, i llevat que hagi decidit denegar el despatx de l’execució pels motius que 

estableix la Llei del Codi de procediment civil, el saig dicta un acord d’execució que: 

a) Determina les quantitats que eventualment s’han de satisfer en concepte de principal, 

interessos, costes processals i costes de l’execució, i altres conceptes justificats, així com 

les quantitats que hagin estat dipositades, consignades i satisfetes durant la tramitació del 

procés, d’acord amb la certificació estesa en aquest sentit per l’òrgan jurisdiccional 

competent, i especifica a quins dels conceptes esmentats s’imputen les quantitats. 

[...] 

3. En el supòsit de l’execució forçosa d’un acte administratiu, el saig només adreça un 

requeriment a la persona executada, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la 

sol·licitud d’execució, en què li atorga un termini màxim de tretze dies hàbils per pagar el 

deute i dipositar al seu despatx professional l’import que és objecte de l’execució, en 

concepte de principal, interessos i costes de l’execució i, si escau d’acord amb la Llei de 

bases de l’ordenament tributari, en concepte de recàrrecs.  

[...] 

5. L’acord d’execució i el requeriment s’han de notificar a la persona executada mitjançant 

una comunicació fefaent lliurada personalment pel saig o pel nunci facultat per delegació 

expressa del saig, o bé mitjançant qualsevol mitjà electrònic que permeti assegurar la 
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identitat de l’emissor i la del receptor, quan se’n conegui l’adreça electrònica autoritzada per 

rebre notificacions, o mitjançant una carta certificada amb avís de recepció, quan se’n 

conegui el domicili. En cas contrari, i també quan la recepció de la comunicació o notificació 

hagi resultat infructuosa, el saig, a l’efecte de notificació, publica l’acord d’execució i el 

requeriment al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, de conformitat amb les normes 

generals en matèria de notificacions. 

[…] 

7. En cas que la persona executada no estigui conforme amb l’import corresponent a les 

costes processals reclamades per la part executant, ho ha de notificar al saig dins els tretze 

dies hàbils següents al dia en què se li notifiqui l’acord d’execució. Una vegada rebuda la 

notificació referida, el saig ha de traslladar-la a la persona executant a l’efecte que insti el 

procediment de sol·licitud d’execució de les costes processals que regula la Llei del Codi 

de procediment civil.” 

Esmena 15  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (10) 

Es proposa modificar l’article 21 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 21. Modificació de l’article 38 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen l’apartat 1 lletra a i els apartats 3, i 5 i 6, i s’addiciona un nou apartat 7 a 

l’article 38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats 

en els termes següents: 

“Article 38. Acord d’execució i requeriment 

1. En el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud d’execució forçosa 

d’una resolució judicial o arbitral, o un acord de mediació elevat a escriptura pública 

o un acord de mediació, una transacció o un conveni homologat judicialment de 

caràcter executori, i llevat que hagi decidit denegar el despatx de l’execució pels motius 

que estableix la Llei del Codi de procediment civil, el saig dicta un acord d’execució que: 

a) Determina les quantitats que eventualment s’han de satisfer en concepte de principal, 

interessos, costes processals, inclosos, si s’escau, els honoraris d’advocat i 

procurador, i costes de l’execució, i altres conceptes justificats, així com les quantitats 

que hagin estat dipositades, consignades i satisfetes durant la tramitació del procés, 

d’acord amb la certificació estesa en aquest sentit per l’òrgan jurisdiccional competent, i 

especifica a quins dels conceptes esmentats s’imputen les quantitats. 

[...] 

3. En el supòsit de l’execució forçosa d’un acte administratiu, el saig només adreça un 

requeriment a la persona executada, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de 

la sol·licitud d’execució, en què li atorga un termini màxim de tretze dies hàbils per pagar 

el deute i dipositar al seu despatx professional l’import que és objecte de l’execució, en 

concepte de principal, interessos i costes de l’execució i, si escau d’acord amb la Llei de 

bases de l’ordenament tributari, en concepte de recàrrecs.  

[...] 

https://leslleis.com/L2018024
https://leslleis.com/L2018024
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5. L’acord d’execució i el requeriment s’han de notificar a la persona executada 

mitjançant una comunicació fefaent lliurada personalment pel saig o pel nunci facultat per 

delegació expressa del saig, o bé mitjançant qualsevol mitjà electrònic que permeti 

assegurar la identitat de l’emissor i la del receptor, quan se’n conegui l’adreça electrònica 

autoritzada per rebre notificacions, o mitjançant una carta certificada amb avís de 

recepció, quan se’n conegui el domicili. En cas contrari, i també quan la recepció de la 

comunicació o notificació hagi resultat infructuosa, el saig, a l’efecte de notificació, 

publica l’acord d’execució i el requeriment al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, de 

conformitat amb les normes generals en matèria de notificacions. 

[…] 

6. L’acord d’execució pot ser impugnat davant del batlle o el tribunal que ha dictat 

la resolució judicial en primera instància o que hagi homologat l’acord de 

mediació, la transacció o el conveni que es pretén executar, dins els tretze dies 

hàbils següents al dia en què es notifiqui. Aquesta impugnació es tramita i es resol 

de conformitat amb les normes sobre l’oposició a l’execució forçosa que regula la 

Llei del Codi de procediment civil.  

L’acord d’execució d’una resolució arbitral, d’un acord de mediació elevat a 

escriptura pública, pot ser impugnat davant el tribunal de la secció civil del 

Tribunal de Batlles a qui correspongui per torn.  

7. En cas que la persona executada no estigui conforme amb l’import corresponent a les 

costes processals reclamades per la part executant, ho ha de notificar al saig dins els 

tretze dies hàbils següents al dia en què se li notifiqui l’acord d’execució. Una vegada 

rebuda la notificació referida, el saig ha de traslladar-la a la persona executant a l’efecte 

que insti el procediment de sol·licitud d’execució de les costes processals que regula la 

Llei del Codi de procediment civil.” 

Motivació: Per tal de precisar la redacció i la competència en el cas d’execució de 

resolucions dictades per òrgans arbitrals o d’acords de mediació. 

Esmena 16  D'addició 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (11) 

Es proposa introduir un nou article 22 al projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 22. Modificació de l’article 39 de la Llei 43/2014  

Es modifica l’article 39 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual 

queda redactat en els termes següents:  

“Article 39. Acord d’embargament  

1. L’acte d’embargament s’inicia amb l’acord d’embargament del saig, que s’ha de 

notificar a la persona executada de la mateixa manera que estableix l’article 38.5, 

quan se’n conegui el domicili o l’adreça electrònica autoritzada per rebre 

notificacions. En cas contrari, o quan la recepció de la carta en què s’instava el 

pagament hagi estat infructuosa, la notificació s’ha de fer mitjançant la publicació 

de l’acord d’embargament al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.  
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2. L’acord d’embargament ha de contenir:  

a) La identificació i, quan es conegui, el domicili de la persona embargada.  

b) L’import que és objecte de l’embargament.  

c) La identificació de la resolució judicial o arbitral, o l’acord de mediació elevat a 

escriptura pública o l’acord de mediació, la transacció o del conveni homologat 

judicialment de caràcter executori o l’acte administratiu que es pretén executar, i 

també de l’acord d’execució o de la provisió de constrenyiment.  

d) La data d’emissió de l’acord.  

3. L’acord d’embargament pot ser impugnat en la mateixa forma que estableix 

l’article 38.6 o, quan es tracti d’un acte administratiu, davant del batlle o el tribunal 

de la Secció Administrativa de la Batllia a qui correspongui per torn.” 

Motivació: Per coherència amb les esmenes proposades a l’article 21 del projecte de llei.  

*L’acceptació d’aquesta esmena comportarà la renumeració dels articles següents. 

Article 22. Modificació de l’article 40 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 40 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 40. Pràctica de l’embargament 

1. Un cop notificat l’acord d’embargament d’acord amb l’article 39.1, el saig ha de practicar, 

si escau, l’embargament dels béns i drets de la persona executada en el termini màxim de 

quinze dies naturals, de conformitat amb la normativa aplicable en la matèria, en quantia 

suficient per cobrir: 

a) L’import principal del deute i, si escau d’acord amb la Llei de bases de l’ordenament 

tributari, dels recàrrecs. 

b) Els interessos meritats i que es meritin fins a la data del cobrament efectiu del deute. 

c) Qualsevol altra quantitat fixada a la resolució o l’acord objecte d’execució. 

d) Les costes de l’execució. 

[...]” 

Esmena 17  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (12) 

Es proposa modificar l’article 22 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 22. Modificació de l’article 40 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 40 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 40. Pràctica de l’embargament 
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1. Un cop notificat l’acord d’embargament d’acord amb l’article 39.1, el saig ha de 

practicar, si escau, l’embargament dels béns i drets de la persona executada en el termini 

màxim de quinze dies naturals, de conformitat amb la normativa aplicable en la matèria, 

en quantia suficient per cobrir: 

a) L’import principal del deute i, si escau d’acord amb la Llei de bases de l’ordenament 

tributari, dels recàrrecs. 

b) Els interessos meritats i que es meritin fins a la data del cobrament efectiu del deute. 

c) Qualsevol altra quantitat fixada a la resolució o l’acord objecte d’execució. 

d) Les costes processals, inclosos els honoraris d’advocat i de procurador. 

de) Les costes de l’execució. 

[...]” 

Motivació: Per tal d’introduir la referència expressa a les costes processals. 

Article 23. Modificació de l’article 42 de la Llei 43/2014 

S’addicionen les lletres c i d a l’apartat 1 i es modifica l’apartat 3 de l’article 42 de la Llei 

43/2014, del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 42. Acabament i sobreseïment del procediment d’execució 

1. El procediment d’execució acaba: 

 [...] 

c) Amb un acord de les parts formalitzat davant del saig. 

d) Amb el desistiment formal de la part executant; en aquest cas, ha de satisfer les costes i 

les despeses meritades en el procediment d’execució. 

[...] 

3. En els supòsits assenyalats als apartats anteriors, el saig dicta un acord en què decideix 

l’arxivament o el sobreseïment provisional del procediment d’execució, respectivament. 

Aquest acord pot ser impugnat en la mateixa forma que estableix l’article 39.3, i el saig l’ha 

de comunicar al batlle o el tribunal que ha dictat la resolució judicial que s’està executant.” 

Esmena 18  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (13) 

Es proposa modificar l’article 23 del projecte de llei, que queda redactat de la manera 

següent:  

“Article 23. Modificació de l’article 42 de la Llei 43/2014 

S’addicionen les lletres c i d a l’apartat 1 i es modifica l’apartat 3 de l’article 42 de la Llei 

43/2014, del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats en els termes 

següents: 

“Article 42. Acabament i sobreseïment del procediment d’execució 

1. El procediment d’execució acaba: 
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 [...] 

c) Amb un acord de les parts formalitzat davant del saig. 

d) Amb el desistiment formal de la part executant; en aquest cas, ha de satisfer les costes 

i les despeses meritades en el procediment d’execució. 

[...] 

3. En els supòsits assenyalats als apartats anteriors, el saig dicta un acord en què 

decideix l’arxivament o el sobreseïment provisional del procediment d’execució, 

respectivament. Aquest acord pot ser impugnat en la mateixa forma que estableix l’article 

39.3, i el El saig l’ha de comunicar aquest acord al batlle o el tribunal que ha dictat la 

resolució judicial o arbitral, o a l’òrgan que ha dictat l’acord de mediació elevat a 

escriptura pública o l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologats 

judicialment de caràcter executori que s’està executant. 

Aquest acord pot ser impugnat en la mateixa forma que estableix l’article 39.3.” 

Motivació: Per coherència amb les esmenes proposades als articles 38 i 39. 

Article 24. Modificació de l’article 43 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 43 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 43. Costes 

[...] 

2. Si la persona executada no paga voluntàriament aquestes costes o no es poden satisfer 

amb el producte de l’alienació dels béns i drets embargats, o la part executant desisteix del 

procediment d’execució, el pagament és a càrrec de qui ha sol·licitat al saig l’execució de 

la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura 

pública o l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologat judicialment que 

correspongui. 

[...]” 

Article 25. Modificació de l’article 44 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 44 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 44. Pagament 

El saig disposa d’un termini de cinc dies hàbils per sol·licitar a l’Autoritat Financera 

Andorrana, o a l’organisme que la pugui substituir en el futur amb les mateixes funcions, el 

pagament a favor de la persona executant de les sumes percebudes en el marc del 

procediment d’execució, llevat que aquestes sumes es corresponguin amb pagaments en 

el marc d’execucions d’actes administratius o pagaments fraccionats o agrupats destinats 

a un mateix creditor que la persona executant ha sol·licitat i s’ha convingut que es facin en 

un termini superior. L’Autoritat Financera Andorrana disposa del mateix termini de cinc dies 

hàbils per sol·licitar aquest pagament a l’entitat o a la persona dipositària que correspongui.” 



Butlletí del Consell General  –  núm. 73/2022  –   31 de maig del 2022 31 

 

Article 26. Modificació de l’article 45 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 45 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 45. Notificació 

En acabar el procediment d’execució, el saig ho ha de notificar a l’òrgan que ha dictat la 

resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura 

pública o l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologat judicialment.”   

Esmena 19  D'addició 

Grup parlamentari Terceravia+UL+Independent (6) 

Es proposa l’addició d’un nou article la introducció d’un nou Títol III, integrat per un sol 

article núm. 47, amb la següent redacció: 

“Article XX Procediment especial sumari de desnonament 

S’addiciona un nou article a la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactada en els termes següents: 

“Article 47. Naturalesa, procedència i tramitació del procediment especial sumari 

de desnonament 

1. De forma alternativa al procediment judicial de desnonament previst per la 

Disposició addicional segona de la Llei d’arrendaments de finques urbanes de 30 

de juny del 1999, el propietari podrà adreçar-se al Saig als efectes que aquest 

tramiti el procediment especial sumari de desnonament previst en aquest article, 

mitjançant el qual podrà reclamar-se tant el retorn de la possessió com els 

eventuals deutes pendents per causa de l’arrendament.  

2. El procediment especial sumari de desnonament comença amb la petició 

adreçada pel propietari al Saig, en què s’ha d’aportar una còpia original o bé una 

còpia verificada pel mateix Saig a partir de l’original, indicant si el desnonament 

ha de ser-ho per causa de l’expiració del termini contractual o bé per impagament 

de rendes, i indicant si és la primera vegada que s’insta un desnonament contra el 

mateix arrendatari, basat en el mateix contracte. En ambdós casos, s’hauran 

d’indicar o bé la indemnització meritada per la indeguda ocupació de l’immoble 

més enllà del termini contractual, o bé les rendes impagades, així com qualsevol 

quantitat que resti en poder del propietari i que, eventualment, pogués ser 

compensada en la liquidació final. 

3. El Saig decideix, mitjançant una resolució que haurà de dictar dins dels cinc dies 

hàbils següents al dia en què s’ha presentat la petició, si l’admet o no l’admet. En 

aquest darrer supòsit el procediment finalitza sense possibilitat de recurs, quedant 

expedita la via judicial. 

4. El Saig només pot no admetre la petició en els casos següents: 

a) Si el contracte d’arrendament o alguna de les seves pròrrogues encara no ha 

expirat. 
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b) Si les rendes que s’afirmen impagades no són líquides, determinades, vençudes 

i exigibles. 

b) Si el propietari no ha indicat o no ha adjuntat les dades, les circumstàncies i els 

documents esmentats a l’apartat 2 anterior. 

5. Un cop admesa la petició, el Saig la trasllada a l’arrendatari que, en el termini 

dels deu dies hàbils següents al dia en què se li notifica la resolució, faci alguna 

de les actuacions següents: 

a) Consigni o pagui a l’arrendador l’import  de les rendes reclamades, més els 

corresponents interessos i totes les despeses del Saig causades pel procediment. 

Aquesta actuació només podrà efectuar-la l’arrendatari si es tracta del primer 

desnonament relatiu a aquell contracte d’arrendament. En tal cas, el procediment 

es donarà per finalitzat, continuant la vigència del contracte d’arrendament. 

b) Entregui la possessió de l’immoble: 

i. En cas que es tracti de l’expiració del termini contractual, el procediment sumari 

de desnonament finalitzarà, s’hagi pagat o no la indemnització meritada per la 

indeguda ocupació de l’immoble més enllà del termini contractual. En cas de no 

haver-se pagat, seguirà el procediment com una execució dinerària. 

ii. En cas que es tracti d’incompliment del contracte per impagament de rendes, el 

contracte quedarà resolt amb data de l’entrega de la possessió de l’immoble, 

s’hagin pagat o no les rendes degudes. En cas de no haver-se pagat, seguirà el 

procediment com una execució dinerària. 

c) Comparegui per al·legar, mitjançant un escrit que ha de contenir un raonament 

breu d’aquests motius, sense que es pugui considerar suficient la referència 

genèrica a la inexistència del deute, que s’oposa i exposar els motius pels quals 

considera que no s’ha incomplert el contracte d’arrendament i que no ha de 

satisfer, en tot o en part, l’import de les rendes reclamades. 

En tal cas el Saig donarà per finalitzat el procediment, quedant expedita la via 

judicial, però l’arrendatari: 

i. No podrà al·legar en via judicial cap motiu diferent al que hagi al·legat prop del 

Saig. 

ii. En cas que la sentència ferma que resolgui el procediment judicial estimés el 

desnonament per impagament de rendes, i condemnés l’arrendatari al pagament 

de les costes judicials, aquestes inclouran totes les despeses que el propietari 

hagués hagut de pagar al Saig derivades del procediment sumari de desnonament, 

més els interessos legals. 

d) Comparegui per al·legar que s’oposa al pagament, en tot o en part, de les rendes 

reclamades, negant-se a retornar la possessió. En tal cas, el Saig dictarà una 

resolució amb els pronunciaments i en els terminis relacionats a l’apartat 6 

següent, podent l’arrendatari presentar un incident judicial de conformitat amb el 

procediment previst a l’article 21 d’aquesta llei. 
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6. En cas que l’arrendatari no comparegui dins el termini assenyalat a aquest efecte 

o comparegui però no al·legui que s’oposa al deute reclamat, el Saig dicta una 

resolució dins els cinc dies hàbils següents en què: 

i. Declara plenament resolt el contracte d’arrendament. 

ii. Fixa el llançament de l’immoble, que s’haurà d’efectuar en tot cas dins dels deu 

dies hàbils següents a la notificació de la resolució. Aquesta notificació s’haurà de 

dur a terme dins dels cinc dies següents a la data en què hagués estat dictada. 

iii. Fixa les obligacions de pagament a càrrec de l’arrendatari, no essent necessària 

l’obertura d’un nou procediment per que les executi. En tot cas, fixarà la quantitat 

prudencial per interessos i despeses, que hauran de ser objecte de liquidació una 

vegada hagin estat abonades les quantitats reclamades 

Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs. 

7. Per dur a terme els llançaments, el Saig podrà sol·licitar al Servei de Policia que 

ordeni la presència policial suficient, considerant-se suficient la presència de dos 

agents, que li haurà de ser garantida en tot cas.” 

Motivació 

Remetent-nos a l’exposat a la motivació de la Segona Esmena. 

Article 27. Modificació de la disposició transitòria tercera de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, el qual queda redactada en els termes següents: 

“Disposició transitòria tercera. Procediments d’execució forçosa en curs (modificada per 

l’article 8 de la Llei 8/2017) 

1. Tots els procediments d’execució forçosa de les resolucions judicials civils i 

administratives que consisteixen en el pagament d’una quantitat líquida, inclosos aquells en 

què s’hagi convocat una subhasta pública o s’hagin segrestat els béns embargats, 

segueixen el règim següent: 

a) El batlle o el tribunal competent dicta un aute en què arxiva el procediment esmentat i 

notifica a la persona executant que s’ha d’adreçar al saig que correspongui a l’efecte de 

sol·licitar l’execució forçosa, amb les especificitats següents: 

i) Si el batlle o el tribunal ha requerit el pagament a la persona executada però encara no 

ha travat embargament sobre els seus béns i drets, ni ha rebut diners a compte del deute, 

deixa sense efecte el requeriment de pagament. 

ii) Si el batlle o el tribunal ja ha travat embargament sobre els béns i drets de la persona 

executada, manté aquesta mesura però requereix a la part executant que li acrediti, en el 

termini d’un mes des del dia en què li notifica l’aute, que ha sol·licitat l’execució forçosa al 

saig. En cas que la persona executant no li ho acrediti en el termini indicat, el batlle o el 

tribunal deixa sense efecte la mesura esmentada. 

iii) Si el batlle o el tribunal ha rebut diners a compte del deute que estan dipositats o 

consignats en el marc del procediment i que han de ser lliurats a la part executant, els lliura 

a la part executant o al saig encarregat de l’execució. 
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iv) Si el batlle o tribunal ha convocat una subhasta pública, deixa sense efecte la 

convocatòria, preserva tanmateix les actuacions que s’hagin pogut fer anteriorment en el 

procediment d’alienació i en lliura una còpia al saig encarregat de l’execució. 

En el supòsit ii anterior, el saig disposa d’un termini d’un mes des del dia en què la part 

executant li ha sol·licitat l’execució forçosa per travar l’embargament que correspongui i 

comunicar-ho al batlle o el tribunal competent, perquè pugui deixar sense efecte 

l’embargament que va travar en el seu dia i que havia mantingut entretant. No obstant això, 

a l’efecte de la preferència per executar els béns o drets embargats, s’entén que 

l’embargament travat pel saig substitueix l’embargament travat pel batlle o el tribunal 

competent, i que per tant no n’altera la data. 

[...]” 

Disposició transitòria. Normes aplicables en relació amb el procediment disciplinari 

Els expedients disciplinaris contra els saigs que s’estiguin tramitant en la data de l’entrada 

en vigor d’aquesta Llei es regeixen per les disposicions d’aquesta Llei pel que fa a la 

competència per resoldre els expedients esmentats.  

Disposició final primera. Intercanvi d’informació  

El departament competent en matèria de tributs del Govern ha de col·laborar amb 

l’Administració de justícia i amb els saigs per facilitar la tramitació dels procediments 

d’execució de resolucions judicials, arbitrals i administratives. En aquest sentit, els ha de 

traslladar la informació requerida en relació amb la situació dels obligats tributaris en el 

termini màxim de quinze dies a comptar de la data del requeriment. Per facilitar aquest 

intercanvi, el departament competent en matèria de tributs pot signar convenis que 

desenvolupin els procediments de tramesa d’informació, els quals poden incloure i regular 

l’accés telemàtic a aquesta informació. 

Esmena 20  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (14) 

Es proposa modificar la disposició final primera del projecte de llei, que queda redactat 

de la manera següent:  

“Disposició final primera. Intercanvi d’informació  

1. El departament competent en matèria de tributs del Govern ha de col·laborar amb 

l’Administració de justícia i amb els saigs per facilitar la tramitació dels procediments 

d’execució de resolucions judicials, arbitrals i administratives, dels acords de mediació 

elevats a escriptura pública o dels acords de mediació, de les transaccions o dels 

convenis homologats judicialment.  

En aquest sentit, els ha de traslladar la informació requerida en relació amb la situació 

dels obligats tributaris en el termini màxim de quinze dies a comptar de la data del 

requeriment. Per facilitar aquest intercanvi, el departament competent en matèria de 

tributs pot signar convenis que desenvolupin els procediments de tramesa d’informació, 

els quals poden incloure i regular l’accés telemàtic a aquesta informació. 
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2. La Caixa Andorrana de Seguretat Social ha de col·laborar amb l’Administració 

de justícia i amb els saigs per facilitar la tramitació dels procediments d’execució.  

En aquest sentit, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha de lliurar la informació 

requerida en relació amb la situació de la persona objecte del procediment 

d’execució en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de la data del 

requeriment.” 

Motivació: Per tal de preveure l’obligació de col·laboració de la Caixa Andorrana de 

Seguretat Social. 

Disposició final segona. Modificació de l’article 15 de la Llei de l’embargament 

S’addiciona l’apartat 9 a l’article 15 de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de 

l’embargament, el qual queda redactat com segueix:  

“Article 15. Alienació per subhasta 

[...] 

9. El procediment de subhasta pública també es pot portar a terme per mitjans telemàtics o 

electrònics, tot adaptant els processos descrits en aquest article als nous canals 

disponibles, atenent el que disposin les normes legals i reglamentàries que es desenvolupin 

al respecte.”  

Esmena 21  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (15) 

Es proposa modificar la disposició final segona del projecte de llei, que queda redactada 

de la manera següent:  

“Disposició final segona. Modificació de l’article 15 de la Llei de l’embargament 

1. Es modifiquen els apartats 6 i 8 i Ss’addicionen l’uns apartats 6 bis i 9 a l’article 15 

de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, el qual queda redactat com 

segueix: 

“Article 15. Alienació per subhasta 

[...] 

6. El bé o dret subhastat s’adjudica provisionalment a la persona que hi hagi 

participat i hagi presentat la millor oferta. Amb aquesta finalitat, el batlle o el 

tribunal competent, o el saig o l’Administració, dicta, segons el cas, un aute o un 

acord d’adjudicació provisional, en què s’identifiquen l’adjudicatari i el bé o dret 

subhastat, i alhora atorga un termini de trenta dies naturals per ingressar al compte 

de dipòsits i consignacions que s’indiqui la diferència entre l’import de 

l’adjudicació i l’import del dipòsit ingressat per participar en la subhasta. En el cas 

d’adjudicació provisional a l’executant, el termini per fer efectiu l’ingrés esmentat 

és de tres mesos. Si l’adjudicatari no consigna l’import dins del termini assenyalat, 

l’adjudicació provisional s’anul·la i l’adjudicatari perd l’import del dipòsit ingressat 

en el seu moment, que s’aplica a les costes de l’execució; la quantitat que 

excedeixi aquest import es considera producte de l’execució.  
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6 bis. Quan es tracti de béns immobles subhastats i en cas que la diferència entre 

l’import de l’adjudicació i l’import del dipòsit ingressat per participar en la 

subhasta se sufragui a través de finançament bancari, l’entitat bancària que atorgui 

el finançament pot consignar per si mateixa i en nom de l’adjudicatari l’import 

referit, prèvia acreditació documental prop del batlle o el tribunal competent, el 

saig o l’Administració de l’acord exprés de l’adjudicatari perquè efectuí la 

consignació directa i, en el seu cas, perquè es constitueixi hipoteca sobre el bé 

subhastat.  

En aquest darrer supòsit, s’ha de fer constar el compromís de l'adjudicatari de 

constituir la hipoteca a favor de l’entitat bancària en l’aute o acord d’adjudicació 

definitiva referit a l’apartat 7, i s'ha de formalitzar la constitució de la hipoteca en 

l'escriptura pública referida a l’apartat 8, sense la qual l'adjudicació quedarà sense 

efecte. En cas que en el termini de dos mesos des de la data de notificació de l’aute 

o acord d’adjudicació definitiva no es procedeixi a formalitzar l’escriptura pública 

referida a l’apartat 8, l’òrgan competent ha d’acordar el retorn a l’entitat bancària 

de l’import per ella consignat. 

[...] 

8. En l’aute o acord d’adjudicació definitiva d’un bé immoble o d’un dret sobre un 

bé immoble, s’hi ha de fer constar, quan sigui el cas, les càrregues o els gravàmens 

anteriors a la càrrega o el gravamen que ha originat la subhasta del bé o dret, així 

com les càrregues i gravàmens preferents, que subsisteixen, i la subrogació de 

l’adjudicatari en aquestes càrregues i aquests gravàmens. També s’hi ha de fer 

constar la cancel·lació “ex lege” de la càrrega o el gravamen que ha originat la 

subhasta del bé o dret, així com la de les càrregues o gravàmens posteriors no 

preferents, sense perjudici de l’establert en l’article 18.2 d’aquesta Llei en relació 

a l’import eventualment excedent de l’esmentada alienació. 

Quan es tracti de béns immobles o de drets sobre béns immobles, i en els altres 

casos que una llei ho exigeixi, l’aute o l’acord d’adjudicació definitiva es formalitza 

en escriptura pública, que constitueix el títol de transmissió del bé o dret 

subhastat. 

9. El procediment de subhasta pública també es pot portar a terme per mitjans telemàtics 

o electrònics, tot adaptant els processos descrits en aquest article als nous canals 

disponibles, atenent el que disposin les normes legals i reglamentàries que es 

desenvolupin al respecte.” 

2. S’addiciona un nou article 19 a la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de 

l’embargament, el qual queda redactat com segueix:  

“Article 19. Extinció de l’embargament pel transcurs del temps (caducitat) 

1. Els embargaments caduquen als quatre anys d’haver estat acordats, i perden 

tota eficàcia i oposabilitat de forma automàtica pel mer transcurs del referit termini, 

sense que sigui necessari cap acord, acte, requeriment o comunicació.  

2. No obstant això, les autoritats competents que els van ordenar, poden acordar, 

d’ofici o a instància de part interessada, la pròrroga dels embargaments per un 
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termini de quatre anys addicionals, sempre que es compleixin de forma cumulativa 

les següents condicions:  

a) Que la resolució ordenant la pròrroga s’acordi abans de que caduqui 

l’embargament; i, 

b) Que, abans de que caduqui l’embargament, es comuniqui la resolució de 

pròrroga a qui pugui correspondre, de conformitat amb les disposicions d’aquesta 

Llei. 

3. Els embargaments prorrogats caduquen als quatre anys de la data de la 

resolució per la qual s’acordi la pròrroga. 

4. Poden ser ordenades i practicades pròrrogues successives i ulteriors dels 

embargaments, en els mateixos termes i condicions que els previstos als apartats 

anteriors.” 

3. S’addiciona una disposició transitòria a la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de 

l’embargament, la qual queda redactada com segueix: 

“Disposició transitòria. Caducitat dels embargaments 

1. Als embargaments ordenats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei els és 

d’aplicació l’article 19. 

2. També és d’aplicació l’article 19 a tots els embargaments ordenats amb 

anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquest cas, el període de 

caducitat de quatre anys es computa a partir de la data d’entrada en vigor 

d’aquesta Llei.” 

Motivació: Per tal de: (i) preveure un procediment simplificat per a la cancel·lació de les 

càrregues o gravàmens posteriors que no hagin de subsistir a la realització del bé o dret; 

(ii) ampliar el termini per a la consignació de l’import de l’adjudicació; (iii) preveure un 

mecanisme per facilitar el pagament de l’import de l’adjudicació definitiva via finançament 

bancari; (iv) introduir precisions a la redacció de l’apartat 8 de l’article 15; (v) establir un 

termini màxim de vigència inicial dels embargaments, sense perjudici de la possibilitat de 

prorrogar-los per part de l’autoritat competent; i (vi) incorporar un règim transitori a la Llei 

de l’embargament, a la vista de la nova regulació que es proposa en matèria de caducitat. 

Disposició final tercera. Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 
45/2014, de 18 de desembre, de modificació del Codi de l’administració, de 29 de març 
de 1989, modificada per la Llei 8/2017, de 20 d’abril, de modificació de la Llei 43/2014, 
del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació 
del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989 

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 45/2014, de 18 de desembre, de 

modificació del Codi de l’administració, de 29 de març de 1989, la qual queda redactada 

com segueix: 

“Disposició transitòria primera. Procediments d’execució forçosa en curs 

En tots els procediments d’execució forçosa dels actes administratius que es trobin en curs 

davant de la Batllia -inclosos aquells en què s’hagi convocat una subhasta pública o s’hagin 

segrestat els béns embargats-, i en els quals no s’hagin ordenat mesures de compulsió 
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directa, el batlle o el tribunal competent dicta un aute en què arxiva el procediment esmentat 

i notifica a l’Administració que esdevé, en endavant, competent per executar per si mateixa 

l’acte administratiu de què es tracti, o que pot recórrer al saig que correspongui amb la 

mateixa finalitat, amb les especificitats següents: 

i) Si el batlle o el tribunal ha requerit de pagament a la persona executada però encara no 

ha travat embargament sobre els seus béns i drets, ni ha rebut diners a compte del deute, 

deixa sense efecte el requeriment de pagament. 

ii) Si el batlle o el tribunal ja ha travat embargament sobre els béns i drets de la persona 

executada, manté aquest embargament però requereix a l’Administració que li comuniqui 

que ha travat l’embargament que correspongui o que ha sol·licitat l’execució forçosa al saig, 

en ambdós casos en el termini d’un mes des del dia en què li notifica l’aute. En cas que la 

persona executant no li ho acrediti en el termini indicat, el batlle o el tribunal deixa sense 

efecte l’embargament esmentat. 

iii) Si el batlle o el tribunal ha rebut diners a compte del deute que estan dipositats o 

consignats en el marc del procediment i que han de ser lliurats a l’Administració, procedeix 

en aquest sentit. 

iv) Si el batlle o el tribunal ha convocat una subhasta pública, deixa sense efecte la 

convocatòria, preservant tanmateix les actuacions que s’hagin pogut efectuar anteriorment 

per la Batllia en el procediment d’alienació. 

En el supòsit ii) anterior, si l’Administració ha sol·licitat l’execució forçosa al saig, aquest 

últim disposa d’un termini d’un mes des del dia en què l’Administració ho ha sol·licitat per 

travar l’embargament que correspongui i comunicar-ho al batlle o al tribunal competent, 

perquè pugui deixar sense efecte l’embargament que va travar en el seu dia i que havia 

mantingut entretant. No obstant això, a l’efecte de la preferència per a l’execució dels béns 

o drets embargats, s’entén que l’embargament travat pel saig o per l’Administració 

substitueix l’embargament travat pel batlle o el tribunal competent i que, per tant, no n’altera 

la data. 

En qualsevol cas, el batlle o el tribunal ha de fer constar a l’aute l’import actualitzat del deute 

pendent de pagament a la data en què es dicta. Aquest aute s’ha de notificar a 

l’Administració, que el trasllada a la persona executada en cas que se li hagi fet saber el 

procediment d’execució. L’Administració pot sol·licitar i obtenir el retorn de l’original de 

l’expedient que correspongui. 

En el cas de que s’hagin ordenat mesures de compulsió directa, continua sent competent 

per conèixer i tramitar el procediment el mateix batlle o el mateix tribunal.” 

Disposició final quarta. Modificació de l’exposició de motius i dels articles 174, 185, 
257, 258, 283, 289, 304 i 357 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat 
del Codi de procediment civil  

1. Es modifiquen els apartats c i d del títol VII de l’exposició de motius de la Llei 22/2021, 

del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, el quals queden 

redactats de la manera següent:  

“c) El procediment d'arrendaments es substancia d'acord amb les normes que aquesta Llei 

preveu per al procediment abreujat, però s'estableixen determinades especificitats, com ara 
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terminis més reduïts de fins a tretze dies hàbils per contestar la demanda i dictar sentència, 

o el requisit que ja preveia la disposició addicional segona de la Llei d'arrendaments de 

finques urbanes, del 30 de juny de 1999, d'estar al corrent del pagament de la renda pactada 

o de consignar-ne judicialment l'import perquè el recurs d'apel·lació sigui admès o no 

caduqui durant la seva tramitació, amb les adaptacions necessàries derivades de la 

jurisprudència recent del Tribunal Constitucional. A més, és reprèn i, si escau, s'actualitza 

la regulació de determinades altres institucions pròpies del procediment d'arrendaments, 

com ara l'enervació de l'acció o el retorn provisional de la possessió de la finca que es va 

incorporar mitjançant la modificació de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, en virtut 

de la Llei 1/ 2014, del 23 de gener.  

d) El procediment laboral també es tramita en virtut de les normes relatives al procediment 

abreujat, però, com s'esdevé amb el procediment d'arrendaments, es preveuen 

especialitats vinculades a terminis més reduïts de fins a tretze dies hàbils per contestar la 

demanda i dictar sentència.” 

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 174 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text 

consolidat del Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“ Article 174. Admissió de la prova i recurs 

(...) 

3. Contra la resolució en què el tribunal decideix admetre o no admetre les proves es pot 

interposar oralment un recurs de reposició a l'audiència prèvia si el procés es substancia 

pel procediment ordinari, o al judici oral si el procés es substancia pel procediment abreujat. 

Aquest recurs de reposició es substancia i resol en el mateix acte, i en cas que es desestimi 

no es pot interposar cap d’altre, sense perjudici que es pugui formular la protesta oportuna 

per poder fer valer la impugnació a la segona instància.” 

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 185 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text 

consolidat del Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 185. Exhibició de documents per tercers 

(...) 

3. Contra la resolució en què el tribunal resol la sol·licitud d'exhibició de documents per 

terceres persones es pot interposar oralment un recurs de reposició a l'audiència prèvia si 

el procés es substancia pel procediment ordinari, o al judici oral si el procés es substancia 

pel procediment abreujat. Aquest recurs de reposició es substancia i resol en el mateix acte, 

i en cas que es desestimi no es pot interposar cap d’altre, sense perjudici que es pugui 

formular la protesta oportuna per poder fer valer la impugnació a la segona instància.” 

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 257 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text 

consolidat del Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 257. Desenvolupament del judici oral 

(...) 

2. Si les parts no haguessin arribat a un acord o no estiguessin en disposició de concloure'l 

en aquest moment, el tribunal, de conformitat amb allò que n’estableix l'article 153, examina 

i resol oralment les qüestions processals que puguin impedir la resolució del procés 
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mitjançant una sentència sobre el fons, en l'ordre i d'acord amb allò que s’estableix als 

articles 155-161. 

(...)” 

5. Es modifica l’article 258 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 258. Sentència i diligències per a millor proveir 

1. El tribunal dicta la sentència dins el termini dels vint dies hàbils següents al dia en què 

finalitza el judici oral o de conformitat amb allò que estableix l'article 167, dins el termini dels 

tretze dies hàbils al dia en què, en el supòsit de l’article 257.4, “declara el procés vist per a 

sentència, perquè la discrepància queda reduïda a una o diverses qüestions jurídiques”. 

2. El tribunal pot decidir, dins del termini de vint dies hàbils assenyalat a l'apartat anterior, 

la pràctica de proves com a diligències per a millor proveir, d'acord amb les normes que 

n’estableix la secció segona del capítol sisè del títol III, en el que siguin aplicables.” 

6. Es modifica l’article 283 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 283. Assenyalament i desenvolupament del judici oral 

El tribunal assenyala la data en què es celebra el judici oral dins els vint dies hàbils següents 

al dia en què finalitzen els tràmits d'al·legacions, que es desenvoluparà de conformitat amb 

allò que estableix l'article 257.” 

7. Es modifica l’article 289 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 289 

El tribunal assenyala la data en què es celebra el judici oral dins els vint dies hàbils següents 

al dia en què finalitzen els tràmits d'al·legacions, que es desenvoluparà de conformitat amb 

allò que estableix l'article 257.”  

8. Es modifica l’article 304 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 304. Assenyalament i desenvolupament del judici oral 

El tribunal assenyala la data en què es celebra el judici oral dins els vint dies hàbils següents 

al dia en què finalitzen els tràmits d'al·legacions, que es desenvoluparà de conformitat amb 

allò que estableix l'article 257” 

9. Es modifica l’article 357 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 357. Sol·licitud d’execució de les costes processals 

1. Un cop la resolució judicial que imposa les costes processals esdevé ferma, la part que 

ha obtingut un pronunciament favorable en relació amb les costes processals pot sol·licitar-

ne l’execució davant el secretari judicial adscrit o que forma part del tribunal que ha dictat 

la resolució, sense perjudici del que es prevegi en cas que s’hagi concedit el benefici de la 

defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes i de la possibilitat, per a l’executant, d’instar 

l’execució de les costes processals directament prop del saig. 
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2. A la sol·licitud d’execució de les costes processals s’han d’adjuntar les minutes dels 

honoraris on es detallin les actuacions que s’han portat a terme en la prestació dels serveis 

encomanats, les factures de les despeses i els altres documents que justifiquen les 

bestretes pagades. Les minutes dels honoraris han de ser conformes a les normes de la 

professió de què es tracti aprovades a aquest efecte. 

3. En cas que l’executant hagi instat l’execució de les costes processals directament prop 

del saig i la part executada, dins el termini previst a la Llei del saig, hagi manifestat la seva 

oposició a l’import corresponent a les costes processals reflectit a l’acord d’execució, 

l’executant ha d’instar el procediment de sol·licitud d’execució de les costes processals 

previst als apartats anteriors.” 

Esmena 22  De modificació 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (16) 

Es proposa modificar l’intitulat i l’apartat 9 de la disposició final quarta del projecte de llei, 

que queda redactat de la manera següent:  

“Disposició final quarta. Modificació de l’exposició de motius, dels articles 174, 185, 257, 

258, 283, 289, 304 i 357 de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment 

civil Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment 

civil 

[...] 

9. Es modifica l’article 357 de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment 

civil Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment 

civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 357. Sol·licitud d’execució de les costes processals 

1. Un cop la resolució judicial que imposa les costes processals esdevé ferma, la part 

que ha obtingut un pronunciament favorable en relació amb les costes processals pot 

optar per sol·licitar-ne l’execució davant el secretari judicial adscrit o que forma part del 

tribunal que ha dictat la resolució, o per instar l’execució de les costes processals 

directament prop del saig, sense perjudici del que es prevegi en cas que s’hagi concedit 

el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes i de la possibilitat, per 

a l’executant, d’instar l’execució de les costes processals directament prop del saig.  

En cas que la resolució ferma que posi fi al procés en el marc del qual s’ha atorgat 

el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes faci un 

pronunciament sobre les costes processals a favor de la persona beneficiària 

d’aquest dret, l’advocat designat pot sol·licitar, contra la persona condemnada al 

pagament de les costes, l’execució del complement d’honoraris que correspongui, 

a través de qualsevol dels mecanismes previstos al paràgraf anterior, sempre que 

l’import total dels honoraris s’ajusti a les normes orientadores establertes pel 

Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra.  

2. A la sol·licitud d’execució de les costes processals s’han d’adjuntar les minutes dels 

honoraris on es detallin les actuacions que s’han portat a terme en la prestació dels 

serveis encomanats, les factures de les despeses i els altres documents que justifiquen 
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les bestretes pagades. Les minutes dels honoraris han de ser conformes a les normes 

de la professió de què es tracti aprovades a aquest efecte. les minutes dels honoraris 

d’advocat i procurador en què es detallin les actuacions que s’han portat a terme 

en la prestació dels serveis encomanats en el marc del procediment principal en 

totes les seves instàncies i de l’execució, les factures de les despeses i els altres 

documents que justifiquen les bestretes pagades. Les minutes dels honoraris 

d’advocat i procurador han de ser conformes a les normes de la professió de què 

es tracti i que hagin estat aprovades a aquest efecte. 

3. En cas que l’executant o el seu advocat hagin instat l’execució de les costes 

processals directament prop del saig i la part executada, dins el termini previst a la Llei 

del saig, hagi manifestat la seva oposició a l’import corresponent a les costes processals 

reflectit a l’acord d’execució, l’executant han d’instar el procediment de sol·licitud 

d’execució de les costes processals davant el secretari judicial previst als apartats 

anteriors.” 

Motivació: Per tal d’adaptar les referències a la Llei del Codi de procediment civil i de 

precisar els supòsits en què l’advocat pot sol·licitar l’execució de les costes judicials, de 

conformitat amb la normativa aplicable al benefici de la defensa i l’assistència tècnica 

lletrades gratuïtes.  

*L’acceptació de l’esmena relativa a les referències a la Llei del Codi de procediment civil 

comportarà la modificació de les altres referències contingudes al respecte a la resta dels 

apartats de la disposició final.  

Disposició final cinquena. Modificació dels articles 337, 396, 427 i 510 de la Llei 
9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal 

1. Es modifica l’article 337 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el 

qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 337. Delicte de denegació de cooperació 

El funcionari que, requerit per l’autoritat competent o pel saig en exercici legítim de les seves 

funcions, no presti l’auxili degut a l’Administració de justícia, a qualsevol servei públic o al 

saig, ha de ser castigat amb pena d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic fins a quatre 

anys.” 

2. Es modifica l’article 396 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el 

qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 396. Obstaculització de funcions públiques 

El qui mitjançant violència o intimidació influeixi o tracti d’influir en una autoritat, un 

funcionari o un saig en l’exercici de les seves funcions o d’impedir-ne l’exercici ha de ser 

castigat amb pena de presó d’un a quatre anys, sense perjudici de la pena que correspongui 

per les conseqüències derivades del fet.” 

3. Es modifica l’article 427 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el 

qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 427. Obstaculització d’execució de resolucions judicials o d’actes d’execució 
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1. Qui mitjançant força en les coses o vies de fet obstaculitza l’execució d’una resolució 

judicial o qualsevol acte d’execució dut a terme per un saig, ha de ser castigat amb pena 

d’arrest. La temptativa és punible. 

2. L’incompliment reiterat de resolucions judicials referents a la guarda i custòdia de menors, 

la privació injustificada i reiterada del dret de visites establert a favor del familiar que no en 

té la custòdia, o l’impagament reiterat de pensions alimentàries a familiars ha de ser castigat 

amb la mateixa pena. En supòsits d’especial gravetat el tribunal, valorant les circumstàncies 

atenuants i agreujants concurrents i, en general, la gravetat del fet i les circumstàncies 

personals, pot imposar, excepcionalment, pena de presó fins a un any.” 

4. Es modifica l’article 510 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el 

qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 510. Incompliment del deure de col·laboració 

1. El professional o el tècnic que, en cas de necessitat, sigui legítimament requerit per 

autoritat, funcionari o saig per prestar la seva col·laboració i, sense justa causa, s’hi refusi, 

ha de ser castigat amb pena de multa fins a 3.000 euros, sempre que el fet no sigui 

constitutiu de delicte. 

2. El qui havent estat citat en forma legal deixi de comparèixer sense causa justa davant un 

tribunal en un procés, ocasionant perjudici a una de les parts o al desenvolupament de la 

causa, ha de ser castigat amb la mateixa pena.” 

Disposició final sisena. Modificació de l’article 73 del Decret en relació amb la 
cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre de 1969 

Es modifica l’article 73 del Decret en relació amb la cessació de pagaments i fallides, del 4 

d’octubre de 1969, el qual queda redactat com segueix: 

“Les costes processals i les costes d’execució del saig seran a càrrec del passiu del deutor 

en el expedients respectius i al moment de la classificació dels crèdits hi figuraran com a 

crèdits privilegiats.” 

Esmena 23  D'addició 

Grup parlamentari Socialdemòcrata (1) 

Es proposa afegir una disposició final amb el contingut següent: 

Disposició final  

S’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos, desenvolupi la 

normativa relativa a l’embargament, per tal  d’establir criteris objectius que perfilin 

els imports subjectes a embargament. 

Motivació 

A partir de les dos darrers compareixences del Raonador del ciutadà davant la comissió 

legislativa d’interior, es constata la necessitat de perfilar les forquilles dels imports 

subjectes a embargaments, definint criteris objectius que restringeixin els barems definits 

en la Llei d’embargament. 
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Disposició final setena. Qualificació de la disposició final cinquena 

La disposició final cinquena que modifica els articles 337, 396, 427 i 510 de la Llei 9/2005, 

del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, té caràcter de llei qualificada. La resta de 

disposicions d’aquesta Llei tenen caràcter de llei ordinària.  

Esmena 24  D'addició 

Grup parlamentari Ciutadans Compromesos + Grup parlamentari Liberal (17) 

Es proposa addicionar una disposició final vuitena al projecte de llei, que queda 

redactada de la manera següent:  

“Disposició final vuitena. Modificacions reglamentàries 

1. El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de sis mesos a partir de la data 

d’entrada en vigor d’aquesta Llei, les modificacions reglamentàries necessàries, 

per a l’aplicació efectiva de les modificacions introduïdes per aquesta Llei. 

2. Mentre no es produeixin aquestes modificacions, les disposicions 

reglamentàries referides continuen vigents en allò que no contradiguin la Llei i 

s’han d’interpretar, en tot cas, d’acord amb els nous preceptes legals.” 

Motivació: Per tal de preveure l’adaptació a la Llei de les normes reglamentàries.  

*L’acceptació de l’esmena comporta la necessària renumeració de les disposicions finals 

següents.  

Disposició final vuitena. Publicació del text consolidat 

S’encomana al Govern, en els termes previstos a l’article 116 del Reglament del Consell 

General, que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 

presenti al Consell General el projecte de consolidació de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament i de la Llei 

24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil i de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, 

qualificada del Codi penal, integrant la legislació vigent sobre la matèria regulada. 

Disposició final novena. Entrada en vigor  

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat 

d’Andorra, llevat de l’article 20, pel que fa a la modificació de l’apartat 5 de l’article 38 de la 

Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, que pren efecte quan es nomenin els primers 

nuncis dels saigs. 

M. I. Sr. Joan Carles Ramos Reboredo 
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Informe de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers 
Institucionals relatiu al Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, 
del 18 de desembre, del saig 

La Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals ha examinat, en el decurs 

de les reunions celebrades els dies 4, 11, 25 d’abril i 24 de maig del 2022, l'informe del 

ponent relatiu al Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, d'acord amb els articles 98 i 99 del Reglament del Consell General, del qual se'n 

desprèn el següent: 

Esmenes aprovades per unanimitat 

Esmena 4 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 2.  

Esmena 6 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 4. 

Esmena 13 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 19.   

Esmena 14 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 20.  

Esmena 15 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 21. 

Esmena 16 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) 

d’addició d’un article. 

Esmena 17 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 22.  

Esmena 18 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 23. 

Esmena 20 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a la Disposició final primera. 

Esmena 24 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) 

d’addició d’una Disposició final.  

Esmenes aprovades per majoria 

Esmena 11 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 17.  

Esmenes no aprovades 

Esmena 5 (Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents) de modificació a l’article 3. 

Esmena 7 (Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents) de modificació a l’article 4.  

Esmena 10 (Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents) d’addició a l’article 12. 
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Esmena 12 (Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents) de modificació a l’article 17. 

Esmena 19 (Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents) d’addició d’un article.  

Esmenes retirades per transacció i aprovades per unanimitat 

Esmena 1 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’Exposició de motius.  

Esmena 2 (Grup parlamentari Terceravia+UL+Independents) de modificació a l’Exposició 

de motius.  

Esmena 3 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 1.  

Esmena 8 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 6. 

Esmena 9 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a l’article 12.  

Esmena 22 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a la Disposició final quarta. 

Esmena 21 (Grup parlamentari Ciutadans Compromesos+Grup parlamentari Liberal) de 

modificació a la Disposició final segona. 

Esmena 23 (Grup parlamentari Socialdemòcrata) d’addició d’una Disposició final.  

Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 
saig 

Exposició de motius 

El 18 de desembre del 2014, el Consell General va aprovar de forma simultània la Llei 

43/2014, del saig; la Llei 44/2014, de l’embargament, i la Llei 45/2014, de modificació del 

Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, amb l’objectiu de fer possible que 

l’Administració general i els comuns, i també els organismes autònoms i les entitats 

parapúbliques, si els ho permet la seva llei de creació o regulació, puguin executar per la 

via forçosa, de forma autònoma i sense la intervenció, preceptiva fins llavors, dels òrgans 

jurisdiccionals, els actes administratius que dictin i siguin executoris, excepte els que 

imposen una obligació personalíssima i per als quals la llei no autoritza les autoritats 

administratives a adoptar mesures de compulsió directa o en què no concorre una situació 

d’extrema urgència i necessitat. Així mateix, la finalitat és que puguin delegar aquesta 

execució forçosa en el saig, el qual ha esdevingut competent, d’altra banda, per executar 

les resolucions judicials que dictin les jurisdiccions civil i administrativa que consisteixen en 

el pagament d’una quantitat líquida.  

Des de l’entrada en vigor de la Llei, la figura del saig ha participat de manera notòria en 

l’agilització i dinamització del procediment d’execució forçosa i ha suposat una disminució 

notable del nombre d’expedients pendents d’execució prop de la Batllia, així com una 
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reducció de les resolucions administratives pendents d’execució. Després de cinc anys de 

funcionament de la figura del saig, es fa necessari efectuar una revisió de la Llei del saig.  

En aquest sentit, s’adapta la Llei al nou Codi de procediment civil i s’amplien les 

competències del saig per tal que pugui incorporar entre les seves funcions l’execució 

forçosa de les resolucions arbitrals i dels acords de mediació elevats a escriptura pública, 

així com dels acords de mediació, de les transaccions i dels convenis homologats 

judicialment que tinguin caràcter executori. S’ha considerat convenient investir el saig 

d’aquestes competències per tal de dotar d’efectivitat els mecanismes de resolució de 

conflictes extrajudicials i així contribuir a la satisfacció de la resolució de controvèrsies, per 

disposar d’aquesta manera de mecanismes moderns, àgils i fiables per executar les 

resolucions, els acords o les transaccions que portin causa d’aquests mecanismes de 

resolució de conflictes alternatius.  

Així mateix, la creació de la figura del saig va contribuir molt positivament a reduir el nombre 

d’expedients pendents d’execució prop de la Batllia, perquè des del mes de maig del 2016 

no s’executen directament en seu judicial sinó que és el saig qui se n’encarrega. Un cop 

demostrada l’efectivitat de la figura del saig en l’agilització de l’execució de resolucions 

judicials, s’ha considerat oportú traslladar la competència dels expedients pendents 

d’executar en seu judicial, i amb data anterior al 2016, al saig. D’aquesta manera, tots els 

expedients d’execucions civils i administratives passen a ser competència del saig, i es 

contribueix d’aquesta manera a alleugerir la Batllia i a agilitzar les execucions.  

Finalment, per facilitar l’aplicació de la Llei i millorar certs aspectes de la professió del saig 

que s’han posat de manifest en el transcurs d’aquests cinc anys, i sempre amb la vocació 

de donar un millor servei públic i fer més garantista el procediment, s’han introduït en 

aquesta Llei determinades novetats, com la incorporació de la figura del nunci com a 

persona legitimada per efectuar les notificacions, així com el trasllat de la competència per 

resoldre els expedients disciplinaris al ministre encarregat de la justícia, en el cas de les 

infraccions lleus i greus, i al Govern, en el cas de les infraccions molt greus.  

Aquesta Llei està dividida en vint-i-vuit articles, que modifiquen, en tot o en part, vint-i-set 

articles i la disposició transitòria tercera de la Llei 43/2014. Finalment, s’estableixen una 

disposició transitòria i onze disposicions finals. 

La disposició transitòria, relativa als expedients disciplinaris contra els saigs que s’estiguin 

tramitant a la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, estableix que es regeixen per les 

disposicions d’aquesta Llei pel que fa a la competència per resoldre’ls. La disposició final 

primera introdueix la col·laboració entre el departament competent en matèria de tributs del 

Govern, la Caixa Andorrana de Seguretat Social i l’Administració de justícia i els saigs per 

tal de facilitar la tramitació dels procediments d’execució de resolucions judicials, arbitrals i 

administratives; la disposició final segona reforma puntualment la Llei de l’embargament; la 

disposició final tercera modifica la disposició transitòria primera de la Llei 45/2014, del 18 

de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, de 

manera que totes les execucions civils i administratives, amb independència de la seva 

data, passen a ser competència del saig; la disposició final quarta modifica diversos articles 

de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, a 

l’efecte d’adequar les referències que es realitzen en l’articulat de la Llei al procediment 

abreujat per tal de coordinar-les a la reforma del procediment abreujat, així com per adaptar 

el procediment de sol·licitud d’execució de les costes processals, tenint en compte que a 
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través d’aquesta Llei es preveu l’executorietat de les costes processals reclamades per la 

part executant; la disposició final cinquena modifica diversos articles de la Llei 9/2005, del 

21 de febrer, qualificada del Codi penal, a l’efecte de tipificar com a infracció penal la manca 

de col·laboració i l’obstaculització de les funcions del saig; la disposició final sisena modifica 

puntualment el Decret en relació amb la cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre 

de 1969; la disposició final setena encomana al Govern el desenvolupament reglamentari 

de la normativa relativa a l’embargament; la disposició final vuitena estableix el caràcter 

qualificat de la disposició final cinquena; la disposició final novena preveu l’adaptació de les 

normes reglamentàries; la disposició final desena encomana al Govern la publicació dels 

textos consolidats corresponents, i la disposició final onzena determina la data de l’entrada 

en vigor d’aquesta Llei. 

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 1 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 1. Definicions 

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 

a) Saig: persona titulada, investida d’autoritat suficient, encarregada professionalment de 

l’execució forçosa de les resolucions judicials o arbitrals, dels actes administratius, dels 

acords de mediació elevats a escriptura pública o dels acords de mediació, les transaccions 

i els convenis homologats judicialment, de caràcter executori, en els termes que estableix 

aquesta Llei. 

b) Nunci: professional facultat per delegació expressa del saig, i sota la responsabilitat 

d’aquest darrer, per procedir a la notificació dels acords, de les diligències i altres actuacions 

que dicti el saig en el marc dels procediments i les funcions que defineix aquesta Llei. Les 

condicions d’accés a la professió, de formació prèvia i de responsabilitat es determinen a 

les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs.   

c) Procediment d’execució: procediment pel qual es dona compliment a les resolucions 

judicials o arbitrals, als actes administratius, als acords de mediació elevats a escriptura 

pública o als acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment, 

de caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables, que constreny la persona executada 

a complir les obligacions establertes en aquestes resolucions, actes o acords. 

d) Resolucions judicials: sentències i autes dictats pels batlles o tribunals en matèria civil o 

administrativa. 

e) Acte administratiu: declaració de voluntat d’un òrgan administratiu destinada a produir un 

efecte jurídic per a la realització d’una finalitat administrativa i referida a una situació de fet 

o de dret concreta i singular, sotmesa al control jurisdiccional. 

f) Laudes o resolucions arbitrals: resolucions que decideixen una controvèrsia sotmesa a 

arbitratge.  

g) Acords de mediació: convenis mitjançant els quals les parts solucionen una controvèrsia 

sotmesa a mediació.  

h) Transaccions i convenis: acords entre les parts que permeten resoldre una controvèrsia. 
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i) Persona executant: persona o entitat pública o privada que sol·licita l’execució forçosa 

d’una resolució judicial o arbitral, un acte administratiu, un acord de mediació elevat a 

escriptura pública o un acord de mediació, una transacció o un conveni homologat 

judicialment, de caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables. 

j) Persona executada: persona física o jurídica, associació, fundació o qualsevol altre entitat 

pública o privada contra la qual s’executa una resolució judicial o arbitral, un acte 

administratiu, un acord de mediació elevat a escriptura pública o un acord de mediació, una 

transacció o un conveni homologat judicialment, de caràcter executori, d’acord amb les lleis 

aplicables.  

k) Costes de l’execució: els imports que comprenen les despeses d’execució, així com els 

honoraris del saig. 

l) Despeses d’execució: els imports de qualsevol tipus inherents al procediment d’execució 

i necessaris per al seu bon fi. 

m) Honoraris del saig: els imports meritats en el marc de l’execució fixats segons els barems 

aprovats reglamentàriament pel Govern. 

n) Costes processals: els conceptes així definits per la Llei del Codi de procediment civil. 

o) Subhasta pública: subhasta efectuada en mèrits d’una resolució judicial o arbitral, un acte 

administratiu, un acord de mediació elevat a escriptura pública o un acord de mediació, una 

transacció o un conveni homologat judicialment, de caràcter executori. 

p) Subhasta privada: subhasta efectuada en mèrits de l’acord entre les parts i en els termes 

i condicions definits per elles.  

Article 2. Modificació de l’article 2 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen el primer paràgraf de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei 43/2014, 

del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 2. El saig 

1. El saig és la persona professional del dret investida de funció pública que, de conformitat 

amb les disposicions legals vigents, té autoritat per procedir a l’execució forçosa de les 

resolucions judicials o arbitrals, dels actes administratius, dels acords de mediació elevats 

a escriptura pública o dels acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats 

judicialment, de caràcter executori, i per a les altres funcions descrites en aquesta Llei i les 

altres lleis aplicables, a petició de les persones i les entitats públiques i privades legitimades 

a aquest efecte. 

[...] 

4. Els saigs s’han de dotar dels mitjans humans, tècnics i materials necessaris per al 

compliment degut de les funcions que tenen encomanades, segons determini el ministeri 

competent en matèria de justícia, previ informe no vinculant de la Cambra de Saigs. 

Article 3. Modificació de l’article 3 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 3 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 
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“Article 3. Funció 

La funció del saig consisteix a dur a terme l’execució forçosa de les resolucions judicials o 

arbitrals, dels actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública o 

dels acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment, de 

caràcter executori, d’acord amb les lleis aplicables, per delegació de l’òrgan que ha dictat 

aquestes resolucions, actes o acords, i sota el control de l’òrgan esmentat.” 

Article 4. Modificació de l’article 4 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres c, d i e. La lletra d passa a ser la e i la lletra e passa a ser la f. 

S’addiciona una nova lletra d a l’article 4 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, 

les quals queden redactades en els termes següents: 

“Article 4. Altres funcions o activitats 

Els saigs poden igualment exercir les funcions o dur a terme les activitats següents: 

[...] 

c) Organitzar subhastes públiques, sota el control de l’òrgan competent d’acord amb les 

lleis aplicables. En aquest sentit, el saig s’encarrega de l’execució material de les subhastes 

i, en el cas que s’esdevinguin incidències durant l’acte de licitació, n’ha d’aixecar acta i 

comunicar-ho a l’òrgan que ha dictat la resolució judicial o l’acte administratiu, a fi que 

aquest darrer o l’altre òrgan al qual correspongui, d’acord amb les lleis aplicables, resolguin 

de conformitat amb les normes de la Llei del Codi de procediment civil o la Llei de bases de 

l’ordenament tributari, segons el cas. 

d) Organitzar subhastes privades. 

e) Exercir l’administració judicial en els procediments concursals i en els altres processos 

judicials en què es requereixi el nomenament d’un administrador, d’acord amb la normativa 

vigent en la matèria. 

f) Dur a terme els actes de comunicació i de notificació, personalment o mitjançant una 

persona delegada, d’acord amb les normes de la Llei del Codi de procediment civil.” 

Article 5. Modificació de l’article 5 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual 

queda redactat en els termes següents: 

“Article 5. Àmbit d’actuació i obligatorietat del servei 

[...] 

2. El compliment de les funcions encomanades al saig establertes a l’article 3 i a les lletres 

e i f de l’article 4 tenen caràcter obligatori. El saig que sigui requerit a aquest efecte no pot 

negar la seva intervenció o actuació, llevat de causa justificada. 

 [...]” 
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Article 6. Modificació de l’article 6 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 6 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 6. Causes d’abstenció i recusació 

1. El saig s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que té encomanades i, si no ho fa, pot ser 

recusat, en els supòsits següents: 

a) Tenir una relació de matrimoni o una situació de convivència anàloga, o un parentiu en 

línia recta, o en línia col·lateral per consanguinitat o adopció fins al quart grau inclòs o per 

afinitat fins al segon grau inclòs, amb qualsevol de les parts del procediment, els seus 

advocats, els seus procuradors o els representants del Ministeri Fiscal, el batlle o membre 

de l’òrgan que ha dictat la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de 

mediació elevat a escriptura pública, o l’homologació judicial de l’acord de mediació, la 

transacció o conveni, objecte d’execució.   

b) Ser qualsevol de les parts del procediment una societat mercantil en què el saig, el seu 

cònjuge, la persona amb qui mantingui una situació de convivència anàloga o un parent en 

línia recta, en línia col·lateral per consanguinitat o adopció fins al quart grau inclòs o per 

afinitat fins al segon grau inclòs, tingui una participació superior al 20% del capital social, 

tingui la condició d’administrador únic, conjunt, mancomunat o solidari, o participi en l’òrgan 

d’administració i en disposi de més del 20% dels drets de vot. 

c) Ser o haver estat tutor, advocat o procurador de qualsevol de les parts del procediment, 

els seus advocats o els seus procuradors en els darrers tres anys. 

d) Tenir o haver tingut una relació de dependència, societària o d’interessos amb qualsevol 

de les parts del procediment, els seus advocats o els seus procuradors en els darrers tres 

anys. 

e) Tenir o haver tingut processos pendents amb qualsevol de les parts del procediment, els 

seus advocats o els seus procuradors en els darrers tres anys. 

f) Ser o haver estat denunciat, acusat o demandat per qualsevol de les parts del 

procediment, els seus advocats o els seus procuradors, llevat que la denúncia, l’acusació o 

la demanda no hagi estat admesa o hagi estat refusada per manca manifesta de 

fonamentació, en els darrers tres anys. 

g) Tenir un interès directe o indirecte en el procediment d’execució o en un altre procediment 

semblant. 

h) Tenir una amistat íntima o una enemistat manifesta amb qualsevol de les parts del 

procediment, els seus advocats o els seus procuradors. 

i) Haver participat en el procediment amb anterioritat, o haver-lo resolt, en qualitat d’advocat, 

procurador, representants del Ministeri Fiscal, batlle, o membre de l’òrgan que ha dictat la 

resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura 

pública, o l’homologació judicial de l’acord de mediació, la transacció o conveni, objecte 

d’execució.  

(...)   
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4. Si, arran de la concurrència de causes d’abstenció o recusació, cap saig no pot exercir 

les funcions que té encomanades, l’execució forçosa de la resolució judicial o arbitral, de 

l’acte administratiu, de l’acord de mediació elevat a escriptura pública o de l’acord de 

mediació, la transacció o el conveni homologat judicialment de caràcter executori correspon 

a l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent en defecte del saig. 

5. El saig no pot participar en les subhastes públiques que convoca i tampoc ho poden fer 

els seus mitjans humans, els seus cònjuges o convivents, la persona amb qui mantingui 

una situació de convivència anàloga o un parent en línia recta, o en línia col·lateral per 

consanguinitat o adopció fins al segon grau inclòs o per afinitat fins al segon grau inclòs.”  

Article 7. Modificació de l’article 7 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual 

queda redactat en els termes següents: 

“Article 7. Honoraris i despeses 

1. Els serveis del saig són remunerats sota la forma d’honoraris. Els honoraris del saig es 

meriten en el moment en què es dicta l’acord d’execució i/o el requeriment de pagament. 

Aquests honoraris es fixen d’acord amb el barem aprovat reglamentàriament pel Govern, a 

proposta no vinculant de la Cambra de Saigs. 

[...]” 

Article 8. Modificació de l’article 8 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 8 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 8. Nombre 

El nombre de saigs és fixat per acord del Govern, amb la consulta prèvia de la Cambra de 

Saigs i del Consell Superior de la Justícia, en funció de les necessitats del país, per a la 

prestació deguda dels serveis que tenen encomanats, amb un mínim de tres saigs.” 

Article 9. Modificació de l’article 10 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 10. Selecció 

[...] 

5. El tribunal de selecció està integrat per sis membres i és presidit pel ministre encarregat 

de la justícia o el membre al qual delegui aquesta funció. En formen part també el president 

de la Cambra de Saigs o el membre de la Cambra al qual aquest president delegui la funció, 

el president del Consell Superior de la Justícia o el membre del Consell al qual delegui 

aquesta funció, el president del Tribunal Superior de Justícia, el president de la Batllia i un 

jurista de reconeguda capacitació i experiència designat pel Govern que ha d’exercir la 

professió al Principat d’Andorra. 
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[...]” 

Article 10. Modificació de l’article 13 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres b i e de l’article 13 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, les quals queden redactades en els termes següents: 

“Article 13. Cessament 

[...] 

b) Per imposició de pena, principal o complementària, d’inhabilitació per a l’exercici de l’ofici 

o el càrrec, durant el temps per a la qual ha estat imposada. 

[...] 

e) Per jubilació, en arribar a l’edat legal de jubilació.” 

Article 11. Modificació de l’article 15 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 15 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 15. Disposicions generals 

[...] 

5. Tots els saigs han de pertànyer obligatòriament a la Cambra de Saigs. La Presidència de 

la Cambra de Saigs és elegida entre els saigs per majoria simple i per un període de dos 

anys. En cas d’absència de candidats o d’empat, un cop s’han dut a terme tres votacions, 

la Presidència recau en el saig que tingui més anys d’exercici o, subsidiàriament, en el saig 

de més edat.” 

Article 12. Modificació de l’article 19 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 19 de la Llei 43/2014, el qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 19. Obligacions 

1. Els saigs han de tenir en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i 

l’import que és objecte d’embargament.  

2. Els saigs han de vetllar perquè la persona embargada i els familiars que en depenen 

econòmicament puguin viure en condicions dignes.   

3. Els saigs han de portar i custodiar un registre dels expedients i de les diligències 

efectuades, amb inclusió expressa de les operacions financeres corresponents. En el 

mateix registre s’han d’incloure, si escau, el tancament i l’arxiu dels expedients.  

Les mencions s’han d’inscriure en el registre en el moment mateix en què s’efectuen les 

diligències corresponents. 

4. L’arxivament d’un expedient ha de ser comunicat en un termini màxim de quinze dies a 

l’òrgan que ha dictat la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació 

elevat a escriptura pública o l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologat 

judicialment que hagi estat executat.  
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5. El saig té l’obligació de conservar durant trenta anys, en un arxiu degudament protegit, 

els expedients arxivats. 

6. Les quantitats rebudes pel saig relatives a les execucions de les resolucions judicials o 

arbitrals, dels actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública o 

dels acords de mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment han de 

ser dipositades, en el termini màxim de cinc dies hàbils des que les percep, en un compte 

especial obert en els llibres de l’Autoritat Financera Andorrana o de l’organisme que la pugui 

substituir en el futur amb les mateixes funcions, un cop feta la deducció dels imports 

corresponents a les despeses i els honoraris relatius al procediment d’execució, de 

conformitat amb el barem aprovat pel Govern. No obstant això, el termini que estableix 

aquesta obligació pot ser ampliat en virtut dels convenis signats amb les persones i les 

entitats públiques i privades quan, per raons del volum o la planificació corresponent, 

sol·licitin l’agrupament de les liquidacions.  

7. Els saigs tenen l’obligació, en l’exercici de les seves funcions, d’emprar els programes 

informàtics i comptables que determini reglamentàriament el Govern. El ministeri competent 

en matèria de justícia, en el marc de les funcions de control de l’activitat que duen a terme 

els saigs, té accés en tot moment a la comptabilitat dels saigs.  

8. Sense perjudici de les obligacions comptables i fiscals que els corresponen en la seva 

condició de professionals titulats, els saigs han de fer auditar els seus comptes anyalment.  

Article 13. Modificació de l’article 21 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 21. Control de les activitats d’execució 

1. El saig executa les resolucions judicials o arbitrals, els actes administratius, els acords 

de mediació elevats a escriptura pública o els acords de mediació, transaccions i convenis 

homologats judicialment, de caràcter executori, per delegació i sota el control de l’òrgan 

jurisdiccional o administratiu o del tribunal arbitral que ha dictat la resolució judicial o l’acte 

administratiu. 

[...]” 

Article 14. Modificació de l’article 24 de la Llei 43/2014 

Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, 

del saig, la qual queda redactada en els termes següents: 

“Article 24. Òrgan disciplinari 

[...] 

a) El president de la Cambra de Saigs o, si escau, la persona que el substitueixi o el supleixi 

en el càrrec, d’acord amb el que estableixin les normes de funcionament intern de la 

Cambra. 

[...]” 
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Article 15. Modificació de l’article 26 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 26 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 26. Procediment disciplinari 

[...] 

4. L’òrgan disciplinari, del qual no pot formar part l’instructor designat, ha de proposar en el 

termini de quinze dies hàbils la resolució corresponent, la qual ha de ser motivada i no pot 

incloure fets diferents dels que han fonamentat el plec de càrrecs, sense perjudici de la 

valoració jurídica que se’n faci.   

La proposta de resolució s’adopta amb el vot favorable de la majoria dels membres de 

l’òrgan disciplinari, excepte el de l’instructor designat, i s’eleva al ministre competent en 

matèria de justícia perquè la resolgui quan es tracti de fets qualificats com a infraccions 

lleus i/o greus, o al Govern quan es tracti de fets qualificats com a infraccions molt greus. 

Si els mateixos fets poden ser constitutius de més d’una falta amb una classificació distinta, 

és competent per resoldre l’expedient disciplinari l’òrgan que ho sigui per raó de la falta més 

greu. En cas que la resolució sigui sancionadora, s’han de determinar amb precisió les 

infraccions comeses, els preceptes en què romanen tipificades i les sancions imposades.   

5. La resolució de l’expedient disciplinari no exhaureix la via administrativa i pot ser 

impugnada en els termes que estableix el Codi de l’Administració.”    

Article 16. Modificació de l’article 27 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 27. Mesures cautelars 

1. El Govern pot acordar, a proposta de l’òrgan disciplinari i mitjançant resolució motivada, 

la suspensió cautelar de l’exercici de la professió del saig contra el qual se segueix un 

expedient disciplinari, tenint en compte la gravetat dels fets comesos i les circumstàncies 

que concorrin. 

[...]” 

Article 17. Modificació de l’article 28 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen les lletres c i e de l’apartat 3 i les lletres a, b i d de l’apartat 4 de l’article 28 

de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, les quals queden redactades en els termes 

següents: 

“Article 28. Infraccions 

[...] 

3. Són infraccions molt greus: 

[...] 
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c) No dipositar en els llibres de l’Autoritat Financera Andorrana, o de l’organisme que la 

pugui substituir en el futur amb les mateixes funcions, les quantitats percebudes en el marc 

dels procediments d’execució, en el termini fixat a l’article 19.6, sempre que es faci de forma 

intencionada, amb ànim manifest de frau o de forma reiterada. 

[...] 

e) L’incompliment de les obligacions o dels deures professionals establerts en aquesta Llei 

o en les normes deontològiques, quan en resulti un perjudici molt greu per a les persones 

que hagin contractat els serveis del saig, per a la persona objecte del procediment 

d’execució o per a tercers. 

[...] 

4. Són infraccions greus: 

a) L’incompliment de les obligacions o dels deures professionals establerts en aquesta Llei 

o en les normes deontològiques, quan en resulti un perjudici greu per a les persones que 

hagin contractat els serveis del saig, per a la persona objecte del procediment d’execució o 

per a tercers, i sempre que no constitueixi una infracció molt greu . 

b) L’incompliment de les normes vigents en matèria d’execució forçosa de les resolucions 

judicials o els actes administratius. 

[...] 

d) La negativa del saig a prestar els seus serveis sense causa justificada o la prestació dels 

seus serveis de forma negligent. 

[...]” 

Article 18. Modificació de l’article 29 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei 43/2014, del 19 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 29. Prescripció de les infraccions 

1. Les infraccions molts greus prescriuen al cap de quatre anys, les greus al cap de dos 

anys i les lleus al cap de sis mesos. Aquests terminis es computen a partir de la data del 

dia de cessament de l’acció o l’omissió susceptible de constituir infracció. 

2. El termini de prescripció s’interromp per qualsevol denúncia adreçada a l’òrgan 

disciplinari del saig, a partir del moment en què aquest en tingui coneixement, o per 

qualsevol actuació realitzada amb coneixement formal de la persona interessada que 

s’adreci a la iniciació, la tramitació o la resolució de l’expedient disciplinari. 

La interrupció deixa de tenir efecte si no s’incoa l’expedient disciplinari o queda paralitzat 

durant més de sis mesos per causa no imputable a l’infractor. En aquest cas, el còmput del 

termini de prescripció s’inicia de nou a partir de la data de la darrera actuació que consti en 

l’expedient disciplinari. 

[...]” 
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Article 19. Modificació de l’article 36 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1, i s’addiciona l’apartat 4 a l’article 36 de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, el qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 36. Disposicions generals 

1. Per delegació de l’autoritat judicial o administrativa i a instància de la persona executant, 

els saigs duen a terme l’execució forçosa de les resolucions judicials o els actes 

administratius que siguin executoris d’acord amb les llei aplicables, i que consisteixen en el 

pagament d’una quantitat líquida determinada o que esdevé determinable amb simples 

operacions aritmètiques, sense que l’òrgan competent hagi de fixar els paràmetres 

necessaris per determinar-la, per mitjà del procediment que regula aquesta Llei. 

[...] 

4. En complement de les competències establertes als apartats 1 a 3 anteriors, els saigs 

poden dur a terme l’execució forçosa de les costes processals, inclosos els honoraris 

d’advocats i procuradors, que  s’imposin en els pronunciaments de les resolucions judicials 

fermes i definitives, en les resolucions arbitrals, en els acords de mediació elevats a 

escriptura pública, o en les transaccions o els convenis homologats mitjançant una resolució 

judicial.” 

Article 20. Modificació de l’article 37 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 4 de l’article 37 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 

saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 37. Sol·licitud d’execució 

1. La persona executant que sol·licita prop del saig l’execució forçosa d’una resolució 

judicial o arbitral, d’un acte administratiu, d’un acord de mediació elevat a escriptura pública 

o d’un acord de mediació, una transacció o un conveni homologat judicialment ho ha de fer 

mitjançant un escrit a aquest efecte, en què ha de constar la identificació i, quan es conegui, 

el domicili de la persona executada; a l’escrit, hi ha d’adjuntar: 

a) Una còpia autenticada de la resolució judicial o arbitral, de l’acte administratiu, de l’acord 

de mediació elevat a escriptura pública o de l’acord de mediació, la transacció o el conveni 

homologat judicialment, de caràcter executori. 

b) En el supòsit de l’execució forçosa d’una resolució judicial, l’original de la certificació 

estesa per l’òrgan jurisdiccional competent que faci constar que aquesta resolució és ferma, 

i que fixi les quantitats que hagin estat dipositades, consignades i satisfetes durant la 

tramitació del procés. En el cas de la certificació estesa per l’òrgan jurisdiccional de primera 

instància, també cal indicar si s’ha interposat o no recurs contra la resolució de primera 

instància. L’òrgan jurisdiccional competent ha d’estendre i lliurar la certificació esmentada 

en el termini màxim de cinc dies hàbils des que la persona executant li ho sol·liciti. 

c) En el supòsit de l’execució forçosa d’un acte administratiu, una còpia de la provisió de 

constrenyiment dictada per l’òrgan administratiu competent. 

d) En el supòsit de l’execució forçosa de costes processals, les minutes dels honoraris 

d’advocat i procurador en què es detallin les actuacions que s’han portat a terme en la 
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prestació dels serveis encomanats en el marc del procediment principal en totes les seves 

instàncies i de l’execució, les factures de les despeses i els altres documents que justifiquen 

les bestretes pagades. Les minutes dels honoraris d’advocat i de procurador han de ser 

conformes a les normes de la professió de què es tracti i que hagin estat aprovades a aquest 

efecte, a excepció d’aquelles ja pactades a la transacció o conveni homologat judicialment. 

2. A la sol·licitud d’execució, la persona executant ha de precisar: 

a) La tutela que vol exercitar d’acord amb la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, 

l’acord de mediació elevat a escriptura pública o l’acord de mediació, la transacció o el 

conveni homologat judicialment, de caràcter executori. 

b) La quantitat per la qual sol·licita que es despatxi l’execució forçosa. 

c) Els actes concrets que són necessaris per acomplir l’obligació continguda en la resolució 

judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura pública o 

l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologats judicialment, i els actes que 

escaiguin en cas d’incompliment de la part executada. 

[...] 

4. Els saigs, en el marc de l’execució forçosa de les resolucions judicials o arbitrals, dels 

actes administratius, dels acords de mediació elevats a escriptura pública o dels acords de 

mediació, les transaccions i els convenis homologats judicialment de caràcter executori, 

resten sotmesos a les normes de la Llei del Codi de procediment civil, de la Llei de la 

jurisdicció administrativa i fiscal, del Codi de l’Administració i de la Llei de l’embargament, 

en allò que no contradigui aquesta Llei.” 

Article 21. Modificació de l’article 38 de la Llei 43/2014 

Es modifiquen l’apartat 1 lletra a i els apartats 3, 5 i 6 i s’addiciona un nou apartat 7 a l’article 

38 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats en els 

termes següents: 

“Article 38. Acord d’execució i requeriment 

1. En el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud d’execució forçosa d’una 

resolució judicial o arbitral, o un acord de mediació elevat a escriptura pública o un acord 

de mediació, una transacció o un conveni homologat judicialment de caràcter executori, i 

llevat que hagi decidit denegar el despatx de l’execució pels motius que estableix la Llei del 

Codi de procediment civil, el saig dicta un acord d’execució que: 

a) Determina les quantitats que eventualment s’han de satisfer en concepte de principal, 

interessos, costes processals, inclosos, si s’escau, els honoraris d’advocat i procurador, i 

costes de l’execució, i altres conceptes justificats, així com les quantitats que hagin estat 

dipositades, consignades i satisfetes durant la tramitació del procés, d’acord amb la 

certificació estesa en aquest sentit per l’òrgan jurisdiccional competent, i especifica a quins 

dels conceptes esmentats s’imputen les quantitats. 

[...] 

3. En el supòsit de l’execució forçosa d’un acte administratiu, el saig només adreça un 

requeriment a la persona executada, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la 

sol·licitud d’execució, en què li atorga un termini màxim de tretze dies hàbils per pagar el 
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deute i dipositar al seu despatx professional l’import que és objecte de l’execució, en 

concepte de principal, interessos i costes de l’execució i, si escau d’acord amb la Llei de 

bases de l’ordenament tributari, en concepte de recàrrecs.  

[...] 

5. L’acord d’execució i el requeriment s’han de notificar a la persona executada mitjançant 

una comunicació fefaent lliurada personalment pel saig o pel nunci facultat per delegació 

expressa del saig, o bé mitjançant qualsevol mitjà electrònic que permeti assegurar la 

identitat de l’emissor i la del receptor, quan se’n conegui l’adreça electrònica autoritzada per 

rebre notificacions, o mitjançant una carta certificada amb avís de recepció, quan se’n 

conegui el domicili. En cas contrari, i també quan la recepció de la comunicació o notificació 

hagi resultat infructuosa, el saig, a l’efecte de notificació, publica l’acord d’execució i el 

requeriment al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, de conformitat amb les normes 

generals en matèria de notificacions. 

6. L’acord d’execució pot ser impugnat davant del batlle o el tribunal que ha dictat la 

resolució judicial en primera instància o que hagi homologat l’acord de mediació, la 

transacció o el conveni que es pretén executar, dins els tretze dies hàbils següents al dia 

en què es notifiqui. Aquesta impugnació es tramita i es resol de conformitat amb les normes 

sobre l’oposició a l’execució forçosa que regula la Llei del Codi de procediment civil.  

L’acord d’execució d’una resolució arbitral, d’un acord de mediació elevat a escriptura 

pública, pot ser impugnat davant el tribunal de la secció civil del Tribunal de Batlles a qui 

correspongui per torn.  

7. En cas que la persona executada no estigui conforme amb l’import corresponent a les 

costes processals reclamades per la part executant, ho ha de notificar al saig dins els tretze 

dies hàbils següents al dia en què se li notifiqui l’acord d’execució. Una vegada rebuda la 

notificació referida, el saig ha de traslladar-la a la persona executant a l’efecte que insti el 

procediment de sol·licitud d’execució de les costes processals que regula la Llei del Codi 

de procediment civil.” 

Article 22. Modificació de l’article 39 de la Llei 43/2014  

Es modifica l’article 39 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents:  

“Article 39. Acord d’embargament  

1. L’acte d’embargament s’inicia amb l’acord d’embargament del saig, que s’ha de notificar 

a la persona executada de la mateixa manera que estableix l’article 38.5, quan se’n conegui 

el domicili o l’adreça electrònica autoritzada per rebre notificacions. En cas contrari, o quan 

la recepció de la carta en què s’instava el pagament hagi estat infructuosa, la notificació 

s’ha de fer mitjançant la publicació de l’acord d’embargament al Butlletí Oficial del Principat 

d’Andorra.  

2. L’acord d’embargament ha de contenir:  

a) La identificació i, quan es conegui, el domicili de la persona embargada.  

b) L’import que és objecte de l’embargament.  
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c) La identificació de la resolució judicial o arbitral, o l’acord de mediació elevat a escriptura 

pública o l’acord de mediació, la transacció o del conveni homologat judicialment de caràcter 

executori o l’acte administratiu que es pretén executar, i també de l’acord d’execució o de 

la provisió de constrenyiment.  

d) La data d’emissió de l’acord.  

3. L’acord d’embargament pot ser impugnat en la mateixa forma que estableix l’article 38.6 

o, quan es tracti d’un acte administratiu, davant del batlle o el tribunal de la Secció 

Administrativa de la Batllia a qui correspongui per torn.” 

Article 23. Modificació de l’article 40 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 40 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 40. Pràctica de l’embargament 

1. Un cop notificat l’acord d’embargament d’acord amb l’article 39.1, el saig ha de practicar, 

si escau, l’embargament dels béns i drets de la persona executada en el termini màxim de 

quinze dies naturals, de conformitat amb la normativa aplicable en la matèria, en quantia 

suficient per cobrir: 

a) L’import principal del deute i, si escau d’acord amb la Llei de bases de l’ordenament 

tributari, dels recàrrecs. 

b) Els interessos meritats i que es meritin fins a la data del cobrament efectiu del deute. 

c) Qualsevol altra quantitat fixada a la resolució o l’acord objecte d’execució. 

d) Les costes processals, inclosos els honoraris d’advocat i de procurador. 

e) Les costes de l’execució. 

[...]” 

Article 24. Modificació de l’article 42 de la Llei 43/2014 

S’addicionen les lletres c i d a l’apartat 1 i es modifica l’apartat 3 de l’article 42 de la Llei 

43/2014, del 18 de desembre, del saig, els quals queden redactats en els termes següents: 

“Article 42. Acabament i sobreseïment del procediment d’execució 

1. El procediment d’execució acaba: 

[...] 

c) Amb un acord de les parts formalitzat davant del saig. 

d) Amb el desistiment formal de la part executant; en aquest cas, ha de satisfer les costes i 

les despeses meritades en el procediment d’execució. 

[...] 

3. En els supòsits assenyalats als apartats anteriors, el saig dicta un acord en què decideix 

l’arxivament o el sobreseïment provisional del procediment d’execució, respectivament. El 

saig ha de comunicar aquest acord al batlle o el tribunal que ha dictat la resolució judicial o 
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arbitral, o a l’òrgan que ha dictat l’acord de mediació elevat a escriptura pública o l’acord de 

mediació, la transacció o el conveni homologats judicialment de caràcter executori que 

s’està executant. 

Aquest acord pot ser impugnat en la mateixa forma que estableix l’article 39.3.” 

Article 25. Modificació de l’article 43 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 43 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el 

qual queda redactat en els termes següents: 

“Article 43. Costes 

[...] 

2. Si la persona executada no paga voluntàriament aquestes costes o no es poden satisfer 

amb el producte de l’alienació dels béns i drets embargats, o la part executant desisteix del 

procediment d’execució, el pagament és a càrrec de qui ha sol·licitat al saig l’execució de 

la resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura 

pública o l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologat judicialment que 

correspongui. 

[...]” 

Article 26. Modificació de l’article 44 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 44 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 44. Pagament 

El saig disposa d’un termini de cinc dies hàbils per sol·licitar a l’Autoritat Financera 

Andorrana, o a l’organisme que la pugui substituir en el futur amb les mateixes funcions, el 

pagament a favor de la persona executant de les sumes percebudes en el marc del 

procediment d’execució, llevat que aquestes sumes es corresponguin amb pagaments en 

el marc d’execucions d’actes administratius o pagaments fraccionats o agrupats destinats 

a un mateix creditor que la persona executant ha sol·licitat i s’ha convingut que es facin en 

un termini superior. L’Autoritat Financera Andorrana disposa del mateix termini de cinc dies 

hàbils per sol·licitar aquest pagament a l’entitat o a la persona dipositària que correspongui.” 

Article 27. Modificació de l’article 45 de la Llei 43/2014 

Es modifica l’article 45 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, el qual queda 

redactat en els termes següents: 

“Article 45. Notificació 

En acabar el procediment d’execució, el saig ho ha de notificar a l’òrgan que ha dictat la 

resolució judicial o arbitral, l’acte administratiu, l’acord de mediació elevat a escriptura 

pública o l’acord de mediació, la transacció o el conveni homologat judicialment.”   
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Article 28. Modificació de la disposició transitòria tercera de la Llei 43/2014 

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, el qual queda redactada en els termes següents: 

“Disposició transitòria tercera. Procediments d’execució forçosa en curs  

1. Tots els procediments d’execució forçosa de les resolucions judicials civils i 

administratives que consisteixen en el pagament d’una quantitat líquida, inclosos aquells en 

què s’hagi convocat una subhasta pública o s’hagin segrestat els béns embargats, 

segueixen el règim següent: 

a) El batlle o el tribunal competent dicta un aute en què arxiva el procediment esmentat i 

notifica a la persona executant que s’ha d’adreçar al saig que correspongui a l’efecte de 

sol·licitar l’execució forçosa, amb les especificitats següents: 

i) Si el batlle o el tribunal ha requerit el pagament a la persona executada però encara no 

ha travat embargament sobre els seus béns i drets, ni ha rebut diners a compte del deute, 

deixa sense efecte el requeriment de pagament. 

ii) Si el batlle o el tribunal ja ha travat embargament sobre els béns i drets de la persona 

executada, manté aquesta mesura però requereix a la part executant que li acrediti, en el 

termini d’un mes des del dia en què li notifica l’aute, que ha sol·licitat l’execució forçosa al 

saig. En cas que la persona executant no li ho acrediti en el termini indicat, el batlle o el 

tribunal deixa sense efecte la mesura esmentada. 

iii) Si el batlle o el tribunal ha rebut diners a compte del deute que estan dipositats o 

consignats en el marc del procediment i que han de ser lliurats a la part executant, els lliura 

a la part executant o al saig encarregat de l’execució. 

iv) Si el batlle o tribunal ha convocat una subhasta pública, deixa sense efecte la 

convocatòria, preserva tanmateix les actuacions que s’hagin pogut fer anteriorment en el 

procediment d’alienació i en lliura una còpia al saig encarregat de l’execució. 

En el supòsit ii anterior, el saig disposa d’un termini d’un mes des del dia en què la part 

executant li ha sol·licitat l’execució forçosa per travar l’embargament que correspongui i 

comunicar-ho al batlle o el tribunal competent, perquè pugui deixar sense efecte 

l’embargament que va travar en el seu dia i que havia mantingut entretant. No obstant això, 

a l’efecte de la preferència per executar els béns o drets embargats, s’entén que 

l’embargament travat pel saig substitueix l’embargament travat pel batlle o el tribunal 

competent, i que per tant no n’altera la data. 

[...]” 

Disposició transitòria. Normes aplicables en relació amb el procediment disciplinari 

Els expedients disciplinaris contra els saigs que s’estiguin tramitant en la data de l’entrada 

en vigor d’aquesta Llei es regeixen per les disposicions d’aquesta Llei pel que fa a la 

competència per resoldre els expedients esmentats.  
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Disposició final primera. Intercanvi d’informació  

1. El departament competent en matèria de tributs del Govern ha de col·laborar amb 

l’Administració de justícia i amb els saigs per facilitar la tramitació dels procediments 

d’execució de resolucions judicials, arbitrals i administratives, dels acords de mediació 

elevats a escriptura pública o dels acords de mediació, de les transaccions o dels convenis 

homologats judicialment.  

En aquest sentit, els ha de traslladar la informació requerida en relació amb la situació dels 

obligats tributaris en el termini màxim de quinze dies a comptar de la data del requeriment. 

Per facilitar aquest intercanvi, el departament competent en matèria de tributs pot signar 

convenis que desenvolupin els procediments de tramesa d’informació, els quals poden 

incloure i regular l’accés telemàtic a aquesta informació. 

2. La Caixa Andorrana de Seguretat Social ha de col·laborar amb l’Administració de justícia 

i amb els saigs per facilitar la tramitació dels procediments d’execució.  

En aquest sentit, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha de lliurar la informació 

requerida en relació amb la situació de la persona objecte del procediment d’execució en el 

termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de la data del requeriment.” 

Disposició final segona. Modificació de l’article 15 de la Llei de l’embargament 

S’addiciona l’apartat 9 a l’article 15 de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de 

l’embargament, el qual queda redactat com segueix:  

“Article 15. Alienació per subhasta 

[...] 

6. El bé o dret subhastat s’adjudica provisionalment a la persona que hi hagi participat i hagi 

presentat la millor oferta. Amb aquesta finalitat, el batlle o el tribunal competent, o el saig o 

l’Administració, dicta, segons el cas, un aute o un acord d’adjudicació provisional, en què 

s’identifiquen l’adjudicatari i el bé o dret subhastat, i alhora atorga un termini de trenta dies 

naturals per ingressar al compte de dipòsits i consignacions que s’indiqui la diferència entre 

l’import de l’adjudicació i l’import del dipòsit ingressat per participar en la subhasta. Si 

l’adjudicatari no consigna l’import dins del termini assenyalat, l’adjudicació provisional 

s’anul·la i l’adjudicatari perd l’import del dipòsit ingressat en el seu moment, que s’aplica a 

les costes de l’execució; la quantitat que excedeixi aquest import es considera producte de 

l’execució. 

En el cas d’adjudicació provisional a la persona executant, en l’aute o l’acord d’adjudicació 

provisional, segons el cas, el batlle o el tribunal competent, o el saig, han de liquidar l’import 

degut per la persona executada, en concepte de principal, interessos i costes, amb indicació 

de l’eventual diferència entre l’import de la liquidació i l’import de l’adjudicació, la qual ha de 

ser consignada per la persona executant adjudicatària dins el termini previst a l’apartat 

anterior. 

6 bis. Quan es tracti de béns immobles subhastats i en cas que la diferència entre l’import 

de l’adjudicació i l’import del dipòsit ingressat per participar en la subhasta se sufragui a 

través de finançament bancari, l’entitat bancària que atorgui el finançament pot consignar 

per si mateixa i en nom de l’adjudicatari l’import referit, prèvia acreditació documental prop 

del batlle o el tribunal competent, el saig o l’Administració de l’acord exprés de l’adjudicatari 
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perquè efectuí la consignació directa i, en el seu cas, perquè es constitueixi hipoteca sobre 

el bé subhastat.  

En aquest darrer supòsit, s’ha de fer constar el compromís de l'adjudicatari de constituir la 

hipoteca a favor de l’entitat bancària en l’aute o acord d’adjudicació definitiva referit a 

l’apartat 7, i s'ha de formalitzar la constitució de la hipoteca en l'escriptura pública referida 

a l’apartat 8, sense la qual l'adjudicació quedarà sense efecte. En cas que en el termini de 

dos mesos des de la data de notificació de l’aute o acord d’adjudicació definitiva no es 

procedeixi a formalitzar l’escriptura pública referida a l’apartat 8, l’òrgan competent ha 

d’acordar el retorn a l’entitat bancària de l’import per ella consignat en el termini màxim de 

15 dies naturals, l’anul·lació de l’adjudicació provisional i la pèrdua de l’import dipositat en 

el seu moment per poder participar en la subhasta. L’import dipositat s’aplica a les costes 

de l’execució i la quantitat que excedeixi aquest import es considera producte de l’execució. 

[...] 

8. En l’aute o acord d’adjudicació definitiva d’un bé immoble o d’un dret sobre un bé 

immoble, s’hi ha de fer constar, quan sigui el cas, les càrregues o els gravàmens anteriors 

a la càrrega o el gravamen que ha originat la subhasta del bé o dret, així com les càrregues 

i gravàmens preferents, que subsisteixen, i la subrogació de l’adjudicatari en aquestes 

càrregues i aquests gravàmens. També s’hi ha de fer constar la cancel·lació “ex lege” de la 

càrrega o el gravamen que ha originat la subhasta del bé o dret, així com la de les càrregues 

o gravàmens posteriors no preferents, sense perjudici de l’establert en l’article 18.2 

d’aquesta Llei en relació a l’import eventualment excedent de l’esmentada alienació. 

Quan es tracti de béns immobles o de drets sobre béns immobles, i en els altres casos que 

una llei ho exigeixi, l’aute o l’acord d’adjudicació definitiva es formalitza en escriptura 

pública, que constitueix el títol de transmissió del bé o dret subhastat. 

9. El procediment de subhasta pública també es pot portar a terme per mitjans telemàtics o 

electrònics, tot adaptant els processos descrits en aquest article als nous canals 

disponibles, atenent el que disposin les normes legals i reglamentàries que es desenvolupin 

al respecte.” 

2. S’addiciona un nou article 19 a la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, 

el qual queda redactat com segueix:  

“Article 19. Extinció de l’embargament pel transcurs del temps (caducitat) 

1. Els embargaments caduquen als  deu anys d’haver estat acordats, i perden tota eficàcia 

i oposabilitat de forma automàtica pel mer transcurs del referit termini, sense que sigui 

necessari cap acord, acte, requeriment o comunicació.  

2. No obstant això, les autoritats competents que els van ordenar, poden acordar, d’ofici o 

a instància de part interessada, la pròrroga dels embargaments per períodes successius de 

quatre anys, sempre i quan se’n faci la petició abans de que transcorri el termini de caducitat 

o qualsevol de les seves pròrrogues.  

Quan es produeix la caducitat d’un embargament la part executant pot tornar a sol·licitar 

l’embargament mentre duri el seu dret d’executar la resolució o l’acte objecte d’execució, 

però el nou embargament només tindrà efecte a partir de la data en què l’autoritat executant 

torni a travar l’embargament.  
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3. S’addiciona una disposició transitòria a la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de 

l’embargament, la qual queda redactada com segueix: 

“Disposició transitòria. Caducitat dels embargaments 

1. Als embargaments ordenats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei els és d’aplicació 

l’article 19. 

2. També és d’aplicació l’article 19 a tots els embargaments ordenats amb anterioritat a 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquest cas, el període de caducitat de deu anys es 

computa a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.”  

Disposició final tercera. Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 
45/2014, de 18 de desembre, de modificació del Codi de l’administració, de 29 de març 
de 1989 

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 45/2014, de 18 de desembre, de 

modificació del Codi de l’administració, de 29 de març de 1989, la qual queda redactada 

com segueix: 

“Disposició transitòria primera. Procediments d’execució forçosa en curs 

En tots els procediments d’execució forçosa dels actes administratius que es trobin en curs 

davant de la Batllia -inclosos aquells en què s’hagi convocat una subhasta pública o s’hagin 

segrestat els béns embargats-, i en els quals no s’hagin ordenat mesures de compulsió 

directa, el batlle o el tribunal competent dicta un aute en què arxiva el procediment esmentat 

i notifica a l’Administració que esdevé, en endavant, competent per executar per si mateixa 

l’acte administratiu de què es tracti, o que pot recórrer al saig que correspongui amb la 

mateixa finalitat, amb les especificitats següents: 

i) Si el batlle o el tribunal ha requerit de pagament a la persona executada però encara no 

ha travat embargament sobre els seus béns i drets, ni ha rebut diners a compte del deute, 

deixa sense efecte el requeriment de pagament. 

ii) Si el batlle o el tribunal ja ha travat embargament sobre els béns i drets de la persona 

executada, manté aquest embargament però requereix a l’Administració que li comuniqui 

que ha travat l’embargament que correspongui o que ha sol·licitat l’execució forçosa al saig, 

en ambdós casos en el termini d’un mes des del dia en què li notifica l’aute. En cas que la 

persona executant no li ho acrediti en el termini indicat, el batlle o el tribunal deixa sense 

efecte l’embargament esmentat. 

iii) Si el batlle o el tribunal ha rebut diners a compte del deute que estan dipositats o 

consignats en el marc del procediment i que han de ser lliurats a l’Administració, procedeix 

en aquest sentit. 

iv) Si el batlle o el tribunal ha convocat una subhasta pública, deixa sense efecte la 

convocatòria, preservant tanmateix les actuacions que s’hagin pogut efectuar anteriorment 

per la Batllia en el procediment d’alienació. 

En el supòsit ii) anterior, si l’Administració ha sol·licitat l’execució forçosa al saig, aquest 

últim disposa d’un termini d’un mes des del dia en què l’Administració ho ha sol·licitat per 

travar l’embargament que correspongui i comunicar-ho al batlle o al tribunal competent, 

perquè pugui deixar sense efecte l’embargament que va travar en el seu dia i que havia 
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mantingut entretant. No obstant això, a l’efecte de la preferència per a l’execució dels béns 

o drets embargats, s’entén que l’embargament travat pel saig o per l’Administració 

substitueix l’embargament travat pel batlle o el tribunal competent i que, per tant, no n’altera 

la data. 

En qualsevol cas, el batlle o el tribunal ha de fer constar a l’aute l’import actualitzat del deute 

pendent de pagament a la data en què es dicta. Aquest aute s’ha de notificar a 

l’Administració, que el trasllada a la persona executada en cas que se li hagi fet saber el 

procediment d’execució. L’Administració pot sol·licitar i obtenir el retorn de l’original de 

l’expedient que correspongui. 

En el cas de que s’hagin ordenat mesures de compulsió directa, continua sent competent 

per conèixer i tramitar el procediment el mateix batlle o el mateix tribunal.” 

Disposició final quarta. Modificació de l’exposició de motius, dels articles 174, 185, 
257, 258, 283, 289, 304 i 357 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat 
del Codi de procediment civil  

1. Es modifiquen els apartats c i d del títol VII de l’exposició de motius de la Llei 22/2021, 

del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, el quals queden 

redactats de la manera següent:  

“c) El procediment d'arrendaments es substancia d'acord amb les normes que aquesta Llei 

preveu per al procediment abreujat, però s'estableixen determinades especificitats, com ara 

terminis més reduïts de fins a tretze dies hàbils per contestar la demanda i dictar sentència, 

o el requisit que ja preveia la disposició addicional segona de la Llei d'arrendaments de 

finques urbanes, del 30 de juny de 1999, d'estar al corrent del pagament de la renda pactada 

o de consignar-ne judicialment l'import perquè el recurs d'apel·lació sigui admès o no 

caduqui durant la seva tramitació, amb les adaptacions necessàries derivades de la 

jurisprudència recent del Tribunal Constitucional. A més, és reprèn i, si escau, s'actualitza 

la regulació de determinades altres institucions pròpies del procediment d'arrendaments, 

com ara l'enervació de l'acció o el retorn provisional de la possessió de la finca que es va 

incorporar mitjançant la modificació de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, en virtut 

de la Llei 1/ 2014, del 23 de gener.  

d) El procediment laboral també es tramita en virtut de les normes relatives al procediment 

abreujat, però, com s'esdevé amb el procediment d'arrendaments, es preveuen 

especialitats vinculades a terminis més reduïts de fins a tretze dies hàbils per contestar la 

demanda i dictar sentència.” 

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 174 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text 

consolidat del Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“ Article 174. Admissió de la prova i recurs 

(...) 

3. Contra la resolució en què el tribunal decideix admetre o no admetre les proves es pot 

interposar oralment un recurs de reposició a l'audiència prèvia si el procés es substancia 

pel procediment ordinari, o al judici oral si el procés es substancia pel procediment abreujat. 

Aquest recurs de reposició es substancia i resol en el mateix acte, i en cas que es desestimi 
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no es pot interposar cap d’altre, sense perjudici que es pugui formular la protesta oportuna 

per poder fer valer la impugnació a la segona instància.” 

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 185 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text 

consolidat del Codi de procediment , el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 185. Exhibició de documents per tercers 

(...) 

3. Contra la resolució en què el tribunal resol la sol·licitud d'exhibició de documents per 

terceres persones es pot interposar oralment un recurs de reposició a l'audiència prèvia si 

el procés es substancia pel procediment ordinari, o al judici oral si el procés es substancia 

pel procediment abreujat. Aquest recurs de reposició es substancia i resol en el mateix acte, 

i en cas que es desestimi no es pot interposar cap d’altre, sense perjudici que es pugui 

formular la protesta oportuna per poder fer valer la impugnació a la segona instància.” 

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 257 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text 

consolidat del Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 257. Desenvolupament del judici oral 

(...) 

2. Si les parts no haguessin arribat a un acord o no estiguessin en disposició de concloure'l 

en aquest moment, el tribunal, de conformitat amb allò que n’estableix l'article 153, examina 

i resol oralment les qüestions processals que puguin impedir la resolució del procés 

mitjançant una sentència sobre el fons, en l'ordre i d'acord amb allò que s’estableix als 

articles 155-161. 

(...)” 

5. Es modifica l’article 258 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 258. Sentència i diligències per a millor proveir 

1. El tribunal dicta la sentència dins el termini dels vint dies hàbils següents al dia en què 

finalitza el judici oral o de conformitat amb allò que estableix l'article 167, dins el termini dels 

tretze dies hàbils al dia en què, en el supòsit de l’article 257.4, “declara el procés vist per a 

sentència, perquè la discrepància queda reduïda a una o diverses qüestions jurídiques”. 

2. El tribunal pot decidir, dins del termini de vint dies hàbils assenyalat a l'apartat anterior, 

la pràctica de proves com a diligències per a millor proveir, d'acord amb les normes que 

n’estableix la secció segona del capítol sisè del títol III, en el que siguin aplicables.” 

6. Es modifica l’article 283 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 283. Assenyalament i desenvolupament del judici oral 

El tribunal assenyala la data en què es celebra el judici oral dins els vint dies hàbils següents 

al dia en què finalitzen els tràmits d'al·legacions, que es desenvoluparà de conformitat amb 

allò que estableix l'article 257.” 

7. Es modifica l’article 289 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 
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“Article 289. Assenyalament i desenvolupament del judici oral  

El tribunal assenyala la data en què es celebra el judici oral dins els vint dies hàbils següents 

al dia en què finalitzen els tràmits d'al·legacions, que es desenvoluparà de conformitat amb 

allò que estableix l'article 257.”  

8. Es modifica l’article 304 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 304. Assenyalament i desenvolupament del judici oral 

El tribunal assenyala la data en què es celebra el judici oral dins els vint dies hàbils següents 

al dia en què finalitzen els tràmits d'al·legacions, que es desenvoluparà de conformitat amb 

allò que estableix l'article 257” 

9. Es modifica l’article 357 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del 

Codi de procediment civil, el qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 357. Sol·licitud d’execució de les costes processals 

1. Un cop la resolució judicial que imposa les costes processals esdevé ferma, la part que 

ha obtingut un pronunciament favorable en relació amb les costes processals pot optar per 

sol·licitar-ne l’execució davant el secretari judicial adscrit o que forma part del tribunal que 

ha dictat la resolució, o per instar l’execució de les costes processals directament prop del 

saig, sense perjudici del que es prevegi en cas que s’hagi concedit el benefici de la defensa 

i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes. 

En cas que la resolució ferma que posi fi al procés en el marc del qual s’ha atorgat el benefici 

de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes faci un pronunciament sobre les 

costes processals a favor de la persona beneficiària d’aquest dret, l’advocat designat pot 

sol·licitar, contra la persona condemnada al pagament de les costes, l’execució del 

complement d’honoraris que correspongui, a través de qualsevol dels mecanismes 

previstos al paràgraf anterior, sempre que l’import total dels honoraris s’ajusti a les normes 

orientadores establertes pel Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra.  

2. A la sol·licitud d’execució de les costes processals s’han d’adjuntar les minutes dels 

honoraris d’advocat i procurador en què es detallin les actuacions que s’han portat a terme 

en la prestació dels serveis encomanats en el marc del procediment principal en totes les 

seves instàncies i de l’execució, les factures de les despeses i els altres documents que 

justifiquen les bestretes pagades. Les minutes dels honoraris d’advocat i procurador han de 

ser conformes a les normes de la professió de què es tracti i que hagin estat aprovades a 

aquest efecte. 

3. En cas que l’executant o el seu advocat hagin instat l’execució de les costes processals 

directament prop del saig i la part executada, dins el termini previst a la Llei del saig, hagi 

manifestat la seva oposició a l’import corresponent a les costes processals reflectit a l’acord 

d’execució, l’executant han d’instar el procediment de sol·licitud d’execució de les costes 

processals davant el secretari judicial previst als apartats anteriors.” 
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Disposició final cinquena. Modificació dels articles 337, 396, 427 i 510 de la Llei 
9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal 

1. Es modifica l’article 337 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el 

qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 337. Delicte de denegació de cooperació 

El funcionari que, requerit per l’autoritat competent o pel saig en exercici legítim de les seves 

funcions, no presti l’auxili degut a l’Administració de justícia, a qualsevol servei públic o al 

saig, ha de ser castigat amb pena d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic fins a quatre 

anys.” 

2. Es modifica l’article 396 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el 

qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 396. Obstaculització de funcions públiques 

El qui mitjançant violència o intimidació influeixi o tracti d’influir en una autoritat, un 

funcionari o un saig en l’exercici de les seves funcions o d’impedir-ne l’exercici ha de ser 

castigat amb pena de presó d’un a quatre anys, sense perjudici de la pena que correspongui 

per les conseqüències derivades del fet.” 

3. Es modifica l’article 427 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el 

qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 427. Obstaculització d’execució de resolucions judicials o d’actes d’execució 

1. Qui mitjançant força en les coses o vies de fet obstaculitza l’execució d’una resolució 

judicial o qualsevol acte d’execució dut a terme per un saig, ha de ser castigat amb pena 

d’arrest. La temptativa és punible. 

2. L’incompliment reiterat de resolucions judicials referents a la guarda i custòdia de menors, 

la privació injustificada i reiterada del dret de visites establert a favor del familiar que no en 

té la custòdia, o l’impagament reiterat de pensions alimentàries a familiars ha de ser castigat 

amb la mateixa pena. En supòsits d’especial gravetat el tribunal, valorant les circumstàncies 

atenuants i agreujants concurrents i, en general, la gravetat del fet i les circumstàncies 

personals, pot imposar, excepcionalment, pena de presó fins a un any.” 

4. Es modifica l’article 510 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el 

qual queda redactat de la manera següent: 

“Article 510. Incompliment del deure de col·laboració 

1. El professional o el tècnic que, en cas de necessitat, sigui legítimament requerit per 

autoritat, funcionari o saig per prestar la seva col·laboració i, sense justa causa, s’hi refusi, 

ha de ser castigat amb pena de multa fins a 3.000 euros, sempre que el fet no sigui 

constitutiu de delicte. 

2. El qui havent estat citat en forma legal deixi de comparèixer sense causa justa davant un 

tribunal en un procés, ocasionant perjudici a una de les parts o al desenvolupament de la 

causa, ha de ser castigat amb la mateixa pena.” 
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Disposició final sisena. Modificació de l’article 73 del Decret en relació amb la 
cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre de 1969 

Es modifica l’article 73 del Decret en relació amb la cessació de pagaments i fallides, del 4 

d’octubre de 1969, el qual queda redactat com segueix: 

“Les costes processals i les costes d’execució del saig seran a càrrec del passiu del deutor 

en el expedients respectius i al moment de la classificació dels crèdits hi figuraran com a 

crèdits privilegiats.” 

Disposició final setena. Desenvolupament reglamentari de la normativa relativa a 
l’embargament  

1. S’encomana al Govern que, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei, aprovi un reglament, previ informe no vinculant de la Cambra de Saigs, que 

desenvolupi l’article 8 de la Llei de l’embargament, per tal d’establir criteris objectius i 

unificats en la pràctica de l’embargament aplicables a tots els saigs.  

2. S’encomana al Govern a fi que estudiï els canvis legislatius que caldria impulsar per tal 

d’agilitzar el procediment especial d’arrendament previst a la Llei 22/2021, del 17 de 

setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil. 

Disposició final vuitena. Qualificació de la disposició final cinquena 

La disposició final cinquena que modifica els articles 337, 396, 427 i 510 de la Llei 9/2005, 

del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, té caràcter de llei qualificada. La resta de 

disposicions d’aquesta Llei tenen caràcter de llei ordinària.  

Disposició final novena. Modificacions reglamentàries 

1. El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d’entrada en 

vigor d’aquesta Llei, les modificacions reglamentàries necessàries, per a l’aplicació efectiva 

de les modificacions introduïdes per aquesta Llei. 

2. Mentre no es produeixin aquestes modificacions, les disposicions reglamentàries 

referides continuen vigents en allò que no contradiguin la Llei i s’han d’interpretar, en tot 

cas, d’acord amb els nous preceptes legals. 

Disposició final desena. Publicació del text consolidat 

S’encomana al Govern, en els termes previstos a l’article 116 del Reglament del Consell 

General, que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 

presenti al Consell General el projecte de consolidació de la Llei 43/2014, del 18 de 

desembre, del saig, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament i de la Llei 

24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil i de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, 

qualificada del Codi penal, integrant la legislació vigent sobre la matèria regulada. 
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Disposició final onzena Entrada en vigor  

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat 

d’Andorra, llevat de l’article 20, pel que fa a la modificació de l’apartat 5 de l’article 38 de la 

Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, que pren efecte quan es nomenin els primers 

nuncis dels saigs. 

En els termes precedents es formula l’informe de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior 

i Afers institucionals que, d’acord amb l’article 100.1 del Reglament del Consell General, es 

tramet al M. I. Sra. Síndica General, als efectes escaients. 

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny  

Vicepresident de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers institucionals 

M. I. Sra. Ester Molné Soldevila  

Presidenta de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers institucionals 

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN 

4.4.2 Respostes escrites 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell 

General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a la pregunta formulada pel  

M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 

per escrit de data 12 d’abril del 2022, relativa a l'informe del Tribunal de Comptes 

d'Andorra relatiu als treballs de fiscalització corresponents al tancament de l'exercici 

2020, de l'Autoritat Financera Andorrana, AFA, i publicada en el Butlletí del Consell 

General número 49/2022, del 14 d’abril. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 30 de maig del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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Ministeri de Finances  
Resposta escrita a una pregunta amb resposta escrita  
(Reg. Núm. 304)  

Resposta escrita del Govern a la pregunta amb resposta escrita, amb referència reg. 

núm. 304, presentada pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup 

Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit, de data 12 d’abril del 2022, relatives  a 

l’informe del Tribunal de Comptes d’Andorra relatiu als treballs de fiscalització 

corresponents al tancament de l’exercici 2020, de l’Autoritat Financera Andorrana, 

AFA. 

Es pregunta al M. I. Govern: 

1. D’un total de 3.305.500 € de despeses de personal, quin és el desglossament de les 

mateixes? Tant pel que fa les remuneracions bàsiques del personal contractual (2.540.000 

€) com pel personal eventual (15.000 €), així com les quotes de prestació i despeses a 

càrrec de l’empleador (575.000 €) 

2. Segons la Llei 9/2020 del 25 de juny de mesures de racionalització econòmica i de 

recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure 

designació de les entitats públiques, els assalariats contractuals i el consell d’administració 

de l’AFA haurien d’haver procedit a la reducció de les seves remuneracions tal com preveia 

la mencionada llei. Segons l’informe del Tribunal de Comptes però, l’AFA no ha procedit a 

l’aplicació d’aquestes reduccions. Podria Govern explicar el per què l’AFA no ha complert 

amb la Llei? Preveu el Govern actuar davant d’aquesta il·legalitat de l’AFA i, en cas que així 

sigui, què i com ho pensa fer? 

3. Com explica Govern l’augment superior a l’IPC del salari del Director d’Assegurances, 

Estudis Tècnics i Processos de l’AFA contravenint de manera flagrant la Llei? 

4. Considera Govern que la societat de dret privat de BPA SAU esta sotmesa a la 

fiscalització del Tribunal de Comptes? Saben que aquesta esta participada al 100% per 

l’ens públic AREB, a tenor del que disposen la Llei General de Finances Públiques (arts. 4 

i 39), la Llei del Tribunal de Comptes (art. 8), el Codi de l’Administració (art. 13) i àdhuc 

l’exposició de motius de la recent Llei de transparència, accés a la informació pública i 

govern obert. 

5. Una vegada més el Tribunal de Comptes manifesta que no té coneixement de la situació 

financera i patrimonial de l’entitat BPA SAU, amb l’agreujant que en aquesta entitat en 

procés de resolució s’hi troben la meitat dels dipòsits procedents de l’Administració de 

Justícia (100.414.365 €). Preveu Govern fer res davant la negativa de l’AREB, any rere any, 

a lliurar al Tribunal de Comptes els que ho són de BPA, SAU i així poder complir amb el 

que preveu la LGFP? 
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Resposta 

Com sap el senyor conseller, l’AFA és una entitat independent i, així doncs, se’ls ha 

traslladat també la seva pregunta escrita a fi que poguessin respondre els apartats que són 

propis a la gestió d’aquesta institució. Així, trobareu adjunta la resposta que ha transmès 

l’AFA:  

1- D’un total de 3.305.500 € de despeses de personal, quin és el desglossament de 

les mateixes? Tant pel que fa les remuneracions bàsiques del personal contractual 

(2.540.000 €) com pel personal eventual (15.000 €), així com les quotes de prestació i 

despeses a càrrec de l’empleador (575.000 €) 

Vegeu la carta adjunta.  

2- Segons la Llei 9/2020 del 25 de juny de mesures de racionalització econòmica i de 

recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de 

lliure designació de les entitats públiques, els assalariats contractuals i el consell 

d’administració de l’AFA haurien d’haver procedit a la reducció de les seves 

remuneracions tal com preveia la mencionada llei. Segons l’informe del Tribunal de 

Comptes però, l’AFA no ha procedit a l’aplicació d’aquestes reduccions. Podria 

Govern explicar el per què l’AFA no ha complert amb la Llei? Preveu el Govern actuar 

davant d’aquesta il·legalitat de l’AFA i, en cas que així sigui, què i com ho pensa fer? 

A la carta adjunta podeu retrobar l’argumentació de l’AFA per no aplicar les disposicions de 

la Llei 9/2020. En aquest sentit, reprenent l’argumentació de l’AFA, no es pot considerar 

que hagi incomplert els manaments legals i, així doncs, no pertoca al Govern fer cap mena 

d’actuació.  

3- Com explica Govern l’augment superior a l’IPC del salari del Director 

d’Assegurances, Estudis Tècnics i Processos de l’AFA contravenint de manera 

flagrant la Llei? 

A la carta adjunta es pot trobar la referència a la independència de la institució en la seva 

gestió pressupostària i financera. També cal considerar que l’AFA té una estructura salarial 

independent de l’Administració general. Així doncs, les variacions salarials a l’IPC no 

contravenen la Llei. Tanmateix, cal dir que fins i tot en el cas de l’Administració general 

també ens podem trobar amb increments superiors a l’IPC, com per exemple associat a 

l’aplicació de nous triennis meritats. 

4- Considera Govern que la societat de dret privat de BPA SAU esta sotmesa a la 

fiscalització del Tribunal de Comptes? Saben que aquesta esta participada al 100% 

per l’ens públic AREB, a tenor del que disposen la Llei General de Finances Públiques 

(arts. 4 i 39), la Llei del Tribunal de Comptes (art. 8), el Codi de l’Administració (art. 

13) i àdhuc l’exposició de motius de la recent Llei de transparència, accés a la 

informació pública i govern obert. 

Responent a la pregunta del conseller, el Govern considera que la societat de dret privat 

BPA SAU no està sotmesa a la fiscalització del Tribunal de Comptes. 

A més de la legislació esmentada en la pregunta, també cal fer referència a la legislació 

posterior i més específica existent, que per aquest motiu és la que resulta aplicable. 

Concretament, hem d’assenyalar la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per 

implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries i la Llei 7/2021, 
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que la deroga, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses 

d’inversió.´ 

Així, cal fer esment de l’apartat reprès en ambdós lleis: “[...] El règim jurídic de l’AREB no 

s’ha d’estendre a les entitats participades, de conformitat amb el que preveu aquest article, 

que s’han de regir per l’ordenament jurídic privat que resulti aplicable. [...]” (Article 23 de la 

Llei 8/2015 i article 34 de la Llei 7/2021.) Així doncs, com sempre s’ha interpretat des de la 

mateixa AREB, BPA continua tenint la consideració de societat privada i els seus comptes 

no estan subjectes al Tribunal de Comptes ni a control parlamentari. 

Si aquest element no fos suficient, cal fer referència al caràcter reservat de la informació 

relativa als comptes de BPA i aquí, analitzant ambdós lleis, retrobem que “les dades, els 

documents i les informacions que estiguin en poder de l’AREB en virtut de les funcions que 

li encomana aquesta Llei tenen caràcter reservat i, amb l’excepció de requeriment judicial 

o altres supòsits previstos en la normativa, no es poden divulgar a cap persona o autoritat, 

ni es poden utilitzar amb finalitats diferents de les finalitats per a les quals es van obtenir. 

Aquest caràcter reservat cessa des del moment en què els interessats facin públics els fets 

als quals es refereixen les dades, els documents i les informacions”. (Article 63, apartat 1, 

de la Llei 7/2021 i apartat 1 de l’article 47 de la Llei 8/2015.) 

Cal destacar que en l’aplicació d’aquestes clàusules ja existeix jurisprudència que ratifica 

aquesta posició. Així, esmentem la sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de 

Batlles núm. 000049/2021 i la sentència núm. 74-2018 de la Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia. 

5- Una vegada més el Tribunal de Comptes manifesta que no té coneixement de la 

situació financera i patrimonial de l’entitat BPA SAU, amb l’agreujant que en aquesta 

entitat en procés de resolució s’hi troben la meitat dels dipòsits procedents de 

l’Administració de Justícia (100.414.365 €). Preveu Govern fer res davant la negativa 

de l’AREB, any rere any, a lliurar al Tribunal de Comptes els que ho són de BPA, SAU 

i així poder complir amb el que preveu la LGFP? 

Com s’ha exposat en la resposta anterior, el Govern considera ajustada a dret la posició de 

l’AREB que considera que BPA SAU no ha d’estar sotmesa a fiscalització per part del 

Tribunal de Comptes. En aquest sentit, cal fer esment de les lleis aplicables que són les 

posteriors i de més especificitat ja esmentades anteriorment, la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de 

mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats 

bancàries i la Llei 7/2021, que la deroga, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució 

d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. 

Andorra la Vella, 27 de maig del 2022 

Èric Jover Comas  

Ministre de Finances i portaveu 
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Resposta del 13 de maig de 2022 a les preguntes del conseller general del Grup 

Parlamentari Socialdemòcrata, traslladades a l’AFA pel Ministre de Finances i Portaveu 

del Govern, en relació amb l’informe del Tribunal de Comptes d’Andorra relatiu als 

treballs de fiscalització corresponents al tancament de l’exercici 2020, de l’Autoritat 

Financera Andorrana (AFA). 

Pregunta 1: 

“D’un total de 3.305.500 € de despeses de personal, quin és el desglossament de les 

mateixes? Tant pel que fa les remuneracions bàsiques del personal contractual (2.540.000 €) 

com pel personal eventual (15.000 €), així com les quotes de prestació i despeses a càrrec de 

l’empleador (575.000 €)” 

En primer lloc, cal precisar que els imports indicats a la pregunta corresponen al pressupost de 

l’AFA de l’exercici 2020 i no a les despeses reals de personal. Així, l’import de la pregunta, 3.305.500 

€, és un 52,5% superior a la despesa de personal real efectivament liquidada durant el 2020, que 

va ser de 2.168.569,79 euros, representant així un 65,6% de l’import pressupostat. Aquest import 

realment liquidat de 2.168.569,79 euros  inclou conceptes com les quotes de contribució a la CASS 

i les despeses de formació. En aquest sentit, a continuació es presenta el detall de l’import liquidat 

durant l’any 2020 segons les diferent partides de despeses de personal així com el pressupost al 

qual fan referència en la seva pregunta:  

 

Execució

1 DESPESES DE PERSONAL 3.305.550,00 2.168.569,79 65,60%

-

10 CONSELL D 'ADMINISTRACIÓ 175.000,00 111.408,00 63,66%

100 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 175.000,00 111.408,00 63,66%

10010 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 175.000,00 111.408,00 63,66%

12  PERSONAL CONTRACTUAL 2.540.000,00 1.710.704,81 67,35%

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC. 2.540.000,00 1.710.704,81 67,35%

12000 SOU BASE PERSONAL CONTRACTUAL 1.550.000,00 1.454.245,71 93,82%

12011 TRIENNIS 100.000,00 81.479,89 81,48%

12030 PRIMES 200.000,00 94.732,99 47,37%

12070 ALTRES REMUN. PERS. CONTRACT. 90.000,00 58.496,21 65,00%

12080 NOVES CONTRACTACIONS 600.000,00 21.750,01 3,63%

13 PERSONAL EVENTUAL 15.000,00 - 0,00%

130 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC. 15.000,00 - 0,00%

13000 SOU BASE PERSONAL EVENTUAL 15.000,00 - 0,00%

16 QUOTES DE PRESTACIÓ I DESP. /CÀRREC EMPLEADOR 575.550,00 346.456,98 60,20%

160 QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL 423.150,00 279.964,05 66,16%

16030 QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL PERS. CONTRACT. 393.700,00 265.159,24 67,35%

16050 QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL PERS. EVENTUAL. 2.325,00 - 0,00%

16061 QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL CONS. ADMINIST. 27.125,00 14.804,81 54,58%

163 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 152.400,00 66.492,93 43,63%

16300 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL 80.000,00 12.371,57 15,46%

16310 ALTRES PREST. AL PERS. BENEF. SOCIALS 72.400,00 54.121,36 74,75%

CONCEPTES
Pressupost final 

2020
Liquidat 2020
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Pregunta 2: 

“Segons la Llei 9/2020 del 25 de juny de mesures de racionalització econòmica i de recursos 

humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de 

les entitats públiques, els assalariats contractuals i el consell d’administració de l’AFA 

haurien d’haver procedit a la reducció de les seves remuneracions tal com preveia la 

mencionada llei. Segons l’informe del Tribunal de Comptes però, l’AFA no ha procedit a 

l’aplicació d’aquestes reduccions. Podria Govern explicar el per què l’AFA no ha complert 

amb la Llei? Preveu el Govern actuar davant d’aquesta il·legalitat de l’AFA i, en cas que així 

sigui, què i com ho pensa fer?” 

Tal com es detalla en les al·legacions presentades per l’AFA a l’informe del Tribunal de Comptes 

sobre la liquidació dels seus comptes relatius a l’exercici 2020, “les reduccions previstes a la Llei 

9/2020, del 25 de juny, de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector 

públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques no es 

van aplicar a l’AFA tenint en compte el dictamen elaborat per un reconegut gabinet jurídic extern 

andorrà, Casas & Lacambra, amb la interpretació d’aquesta llei així com una nota interna del servei 

legal de l’AFA. La conclusió principal és que l’AFA és una institució pública amb autonomia financera 

i pressupostària i, a la Disposició addicional primera d’aquesta llei, en la qual es fa referència al 

tractament d’aquestes entitats, no s’ha fet referència expressa a l’AFA. 

En conclusió, la Llei 9/2020, del 25 de juny, de mesures de racionalització econòmica i de recursos 

humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les 

entitats públiques no s’ha aplicat a l’AFA ja que l’AFA no fa cap mena d’ús de recursos del sector 

públic.” 

Pregunta 3: 

“Com explica Govern l’augment superior a l’IPC del salari del Director d’Assegurances, 

Estudis Tècnics i Processos de l’AFA contravenint de manera flagrant la Llei?” 

Fent referència també a les al·legacions presentades per l’AFA a l’informe del Tribunal de Comptes 

sobre la liquidació dels seus comptes relatius a l’exercici 2020, “l’increment salarial que supera 

l’índex de preus al consum i al qual li seria d’aplicació el límit de l’article 19 de la Llei 2/2020, del 27 

de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020, correspon a un augment pactat des de l’inici del 

contracte per tal de retenir aquesta persona. 

En aquest punt, també es vol fer referència a l’exposat al punt anterior en el sentit que l’AFA és una 

institució pública amb autonomia financera i pressupostària i al fet que els seus empleats no tenen 

la consideració de funcionaris.” 

És important recordar que les bones pràctiques internacionals, tal i com ha recomanat explícitament 

a Andorra el Fons Monetari Internacional, van dirigides a la independència financera del supervisor 

de forma a que no pugui ser condicionada la seva tasca i el compliment de les seves funcions. 
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