
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
Principat d’Andorra, 4 de juny del 2020

Projecte de llei de modificació de la
Llei 32/2008, del 18 de desembre, 

del Cos de Banders 



- Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders
Es modifiquen els articles 2, 15, 16, 31, 32, 36 i 37

- Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça.
Es modifiquen els articles 46 i s’introdueixen els articles 47, 48 i 49

- Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, de 28-6-2002
Es modifica l’article 51, es deroga l’article 52 i s’introdueixen els articles 58, 59 i 60

- Llei de tinença i de protecció d’animals 11/2016
Es modifiquen els articles 32, 42 i 43 i s’introdueixen el 43-bis i el 43 ter 

Legislació 



REFORÇ IDENTITAT DEL COS   
› Equiparació amb els altres cossos especials

OPTIMITZACIÓ ADMINISTRATIVA
› El nou text permet reorganitzar els departaments del ministeri alhora que 

permet optimitzar els recursos, fent-los més eficients

MILLOR PREVENCIÓ I CONTROL
› El Cos tindrà la competència completa en relació als gossos potencialment 

perillosos

AGILITZACIÓ ADMINISTRATIVA
› Se simplifiquen els procediments sancionadors en matèria de caça, de pesca i 

pels gossos potencialment perillosos
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Objectius



• Reforçar la identitat, estructura i funcionament del Cos 
de Banders, establint-se com a Departament de Banders 
adscrit al Ministeri. 

• Precisar i adaptar els requisits exigibles per aspirar a 
una plaça de membre del Cos de Banders, equiparant la 
provisió de places i els requisits per aquesta provisió a la 
resta de cossos especials i ampliant-los a aquells que 
s’estableixin per reglament.

Exemple: Edat (s’elimina el límit de 35 anys)
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REFORÇ IDENTITAT DEL COS   



• Establir les mesures a adoptar en cas que un membre del 
cos no pugui fer la seva feina per raons mèdiques

– Es crea un comitè mèdic 
– Es regula la situació de reforma

• Millorar la regulació del port d’arma en l’exercici de les 
funcions del cos, assimilant-lo a la resta de cossos 
especials.

– Establir la valoració de les condicions físiques i psíquiques
– S’estableixen les mesures a adoptar en cas que un membre del cos no pugui fer ús 

de l’arma
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• Es traspassa tota la competència al Cos de Banders del 
control dels gossos potencialment perillosos, en totes les 
seves fases
– Prevenció i control a la via pública 
– Informació dels incompliments normatius
– Obertura, instrucció i resolució dels expedients administratius  
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• Es simplifica i s’agilitzen els processos sancionadors en 
matèria de pesca, caça i gossos potencialment perillosos:
– Pesca: per sancions lleus i menys greus
– Caça: per sancions lleus i greus 
– Gossos Potencial Perillosos: totes les sancions 

AGILITZACIÓ ADMINISTRATIVA
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• Procediment simplificat al notificar la infracció

AGILITZACIÓ ADMINISTRATIVA

SI ACCEPTA PROCÉS SIMPLIFICAT I PAGA LA SANCIÓ EN UN
TERMINI DE 10 DIES HÀBILS,

SE LI APLICA UN -40% DE L’IMPORT DE LA SANCIÓ I S’ARXIVA
IMMEDIATAMENT L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU

Si es fa al·legacions dins termini de 10 dies: el director del cos de banders resolt l’expedient

Si transcorregut els 10 dies, no es fa al·legacions: l’expedient queda resolt i la sanció és ferma

Si no es paga dins del termini: execució forçosa amb +20% de l’import de la sanció



• Més d’un 90% (331 de 367) de les sancions de caça (35 de 
67), pesca (40 de 44) i gossos potencialment perillosos (256 
de 256) imposades entre el 2016 i el 2020 es podrien haver 
acollit al procés simplificat.

• Això permet una millor eficiència i optimització dels 
recursos de l’administració que es reorganitzen a nivell 
intern.

OPTIMITZACIÓ ADMINISTRATIVA
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Gràcies per la vostra atenció


