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Decret d’estructuració i de delimitació de les competències 
del ministeri de cultura, joventut i esports
Exposició de motius
La cultura

La cultura ha d’estar present en el lideratge dels reptes socials. La cohesió social de la ciutadania del Prin-
cipat d’Andorra no serà plena si no inclou també les polítiques culturals i hi participa. La cultura, a més 
d’espectacle, coneixement i entreteniment, té el valor de generar una actitud crítica i alhora creativa, afavorir 
la comprensió de la complexitat de la societat actual i crear una dinàmica social més dialogant. La cultura 
ha de ser l’element clau de la integració i de la cohesió social, tot fent efectiva la política de proximitat i 
d’identitat com a garantia de la universalització dels drets culturals.

El patrimoni cultural constitueix un dels testimonis principals de la història, la identitat i la creativitat d’un 
país. És un deure essencial de la societat i dels poders públics preservar aquesta riquesa col·lectiva i trans-
metre-la en les millors condicions a les generacions futures.

Per assolir el deure constitucional de conservació, promoció i difusió del patrimoni històric, cultural i artístic 
el Govern ha de dotar-se dels mecanismes que aportin les garanties suficients per tal que aquest patrimoni 
pugui ser salvaguardat. Ultra la protecció, la conservació i la restauració, les obligacions adquirides per les 
administracions públiques i els instruments amb els quals es doten aquestes institucions tenen per objecte 
la conservació integrada, el coneixement, el foment i la difusió del patrimoni cultural d’Andorra.

La política lingüística del Govern ha de garantir una interacció real entre llengua i territori al servei de la 
ciutadania, que enforteixi la presència i el coneixement de la llengua catalana, que vetlli per la seva promo-
ció pedagògica, li atorgui recursos per a la investigació i el reconeixement internacional i la impulsi en els 
àmbits de les noves tecnologies.

Cal desenvolupar el que ha de constituir el sistema públic de la lectura i per això cal impulsar acords marcs 
de col·laboració entre les administracions públiques per portar a terme plans d’actuació que assegurin els 
estàndards en serveis bibliotecaris fixats per les organitzacions internacionals.

El ministeri encarregat de la cultura vol impulsar polítiques de suport a les empreses culturals per reforçar 
el teixit industrial en aquest àmbit, des de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el sector editorial.

El ministeri encarregat de la cultura s’estructura a partir de dos àmbits diferenciats pel que fa a la res-
ponsabilitat i la tipologia d’actuació, que s’organitzen en dos departaments: el Departament de Promoció 
Cultural i Política Lingüística i el Departament de Patrimoni Cultural, que rebran el suport administratiu 
d’Administració Central.

La joventut

Una bona mostra que les societats evolucionen amb rapidesa és la realitat de la joventut en els nostres dies. 
Es constata un retard en l’edat d’emancipació dels joves, conseqüència de la pressió de factors econòmics 
i socioculturals, que fa que s’allargui l’etapa juvenil. Les persones joves es veuen afectades pels mateixos 
problemes i necessitats que el conjunt de la població, però s’hi enfronten des d’una realitat vital en procés.

Aquest fet obliga a una reflexió per part dels poders públics i dels agents socials. És una responsabilitat de 
la societat en el seu conjunt vetllar per garantir un pas de la infància a la vida adulta dels joves que sigui el 
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menys costós possible, ja que el procés maduratiu comporta una dificultat intrínseca, per se, a l’individu 
que l’enfronta.

S’ha d’entendre l’etapa juvenil com a fonamental per a la formació de la personalitat adulta definitiva. La 
condició juvenil és la ideal per a l’enriquiment personal mitjançant les experiències i cal garantir els mecanis-
mes per facilitar, en la mesura que sigui possible, l’adquisició d’experiències sobre les quals es construeixi 
el propi projecte de vida.

L’objectiu és doble i paral·lel. D’una banda, afavorir els mecanismes que asseguren l’emancipació individual 
dels joves perquè siguin capaços de desenvolupar un projecte de vida independent mitjançant l’exercici de 
la plena ciutadania. I de l’altra, facilitar als joves la participació dins la societat, de manera que puguin dur 
a terme un projecte de vida com a membres de l’estructura col·lectiva de la qual formen part.

Es consideren persones joves les persones censades a Andorra d’edats compreses entre els 16 i els 29 anys, 
ambdues incloses. No obstant això, s’habilita el Pla Nacional de la Joventut d’Andorra per establir eventuals 
excepcions a la franja d’edat donada, en cas que sigui necessari. El Departament de Joventut es relaciona 
amb les persones físiques i jurídiques que porten a terme activitats que afecten els joves andorrans dins 
el territori nacional.

L’esport

L’esport exerceix una funció social que afavoreix el desenvolupament integral i harmònic de l’ésser humà; 
és important practicar-lo per mantenir la salut, i té una transcendència singular en la millora de la qualitat 
de vida en tots els aspectes, en la sana utilització del temps lliure i, en definitiva, en la conformació de la 
cultura dels pobles.

L’esport forma o ha de formar part de l’activitat de l’home i de la dona des de l’escola fins a la vida de la gent 
gran. És un element fonamental en el sistema educatiu; és també un factor corrector de desequilibris soci-
als que crea hàbits afavoridors de la inserció social. Finalment, practicar-lo en equip fomenta la solidaritat.

El ministeri encarregat de l’esport té entre les seves prioritats el foment, el desenvolupament, la millora i 
la protecció de l’esport i dels seus protagonistes per donar compliment als preceptes que marca la Llei de 
l’Esport, del 1998. Així com el reconeixement i el tracte específic a l’esport i l’esportista i l’atenció especial 
als nens, als joves, als minusvàlids i a la gent gran; la importància que cal donar, ateses les peculiaritats del 
nostre país, a les activitats esportives en el medi natural; i la constatació de la indiscutible vocació turística 
del Principat d’Andorra.

A proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió del 31 d’agost del 2016, 
aprova aquest Decret d’estructuració i de delimitació de les competències del Ministeri de Cultura, Joventut 
i Esports amb el contingut següent:

Article 1
1.1. Corresponen al Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística les funcions següents:

a) Coordinar l’elaboració de la proposta d’avantprojecte de pressupost del Departament de Patrimoni 
Cultural i el Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística, i la gestió d’aquest pressupost i les 
institucions que en depenen.

b) Supervisar l’elaboració d’estudis, resums i estadístiques de la informació en relació amb les funcions 
que té atribuïdes.

c) Coordinar la tramitació i el seguiment de les propostes de contractació administrativa i subvencions 
promogudes per les diverses àrees dels departaments de Patrimoni Cultural i de Promoció Cultural i Po-
lítica Lingüística.

d) Realitzar l’estudi, l’avaluació i el seguiment de les propostes de convenis i disposicions normatives pro-
moguts pels òrgans del Departament de Patrimoni Cultural i el Departament de Promoció Cultural i Po-
lítica Lingüística en col·laboració amb el Gabinet Jurídic.
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e) Dirigir la tasca d’Administració Central que dóna servei a les direccions de Patrimoni Cultural i Promo-
ció Cultural i Política Lingüística.

f) La planificació i l’execució (en coordinació amb les administracions comunals) del control i l’avaluació 
dels programes necessaris per desenvolupar una política lingüística per garantir i millorar l’ús de la llen-
gua oficial, així com protegir-la, promocionar-la i difondre-la, tant en l’àmbit intern com a l’exterior.

g) La promoció del coneixement, la difusió i l’ús de la llengua catalana entre les persones adultes.

h) Assegurar el compliment de la legislació lingüística vigent, així com coordinar el desplegament regla-
mentari de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial.

i) La programació, l’execució, el desenvolupament i el manteniment de les infraestructures culturals.

j) La gestió dels serveis culturals públics que depenen del Govern.

k) La gestió de la Biblioteca Pública.

l) El desenvolupament de programes de cooperació amb institucions i entitats per al foment i la difusió 
culturals, i l’organització d’activitats de promoció en qualsevol de les seves manifestacions.

m) El desenvolupament de programes de foment i difusió de la creació artística en tots els vessants.

n) El desenvolupament de programes de foment i difusió de la producció editorial.

o) La promoció i la difusió del patrimoni cultural andorrà, amb el suport institucional que requereixi i la 
projecció en els àmbits nacional i internacional, amb la col·laboració adequada dels agents: empreses, 
institucions i universitats.

p) El foment a la creació de noves col·leccions patrimonials, així com l’obertura de noves instal·lacions 
culturals.

q) La participació activa en l’estímul del turisme cultural.

r) La gestió i la promoció de les instal·lacions museístiques que estan sota la tutela del Govern, i la con-
servació de les col·leccions que presenten.

s) El foment del dret d’accés del ciutadà al patrimoni cultural.

t) La col·laboració activa en projectes relacionats amb altres instal·lacions museístiques o altres instal·la-
cions culturals, tant nacionals com estrangeres.

u) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la ministra encarregada de la cultura.

Article 2
Corresponen al Departament de Patrimoni Cultural les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar el desplegament normatiu i reglamentari de la Llei de Patrimoni Cultural.

b) Supervisar la tramitació dels expedients de declaració BIC i els entorns de protecció.

c) Elaborar informes i propostes en relació amb la gestió de recursos humans.

d) Coordinar i assegurar la transversalitat de projectes entre el Departaments de Patrimoni Cultural i el 
Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística.

e) Elaborar i efectuar el seguiment del Pla de formació del personal dels departaments de Promoció Cul-
tural i Política Lingüística i de Patrimoni Cultural.

f) Efectuar el seguiment de la reserva del 0,5% cultural, la gestió de l’aplicació correcta dels fons i la co-
ordinació dels convenis per a la seva aplicació.

g) Coordinar els sistemes d’informació i tractament de dades del Departament de Patrimoni Cultural i el 
Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística.
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h) Sistematitzar i transferir els coneixements relatius a àrees d’interès del Departament de Patrimoni 
Cultural i el Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística a fi de garantir la difusió adequada 
al públic del patrimoni cultural.

i) Planificar i gestionar activitats d’informació i difusió de l’acció del Ministeri en el seu àmbit d’actuació, 
en coordinació i d’acord amb les directrius que estableixi l’àrea competent del Ministeri.

j) Coordinar la planificació i l’execució de projectes singulars d’infraestructures culturals, especialment 
els que requereixin la col·laboració d’altres ministeris, administracions públiques, agents socials i enti-
tats públiques o privades.

k) Elaborar, conjuntament amb les altres àrees del Departament de Patrimoni Cultural i el Departament 
de Promoció Cultural i Política Lingüística, els indicadors de funcionament, gestió, producció i difusió re-
llevants per a la mesura i l’avaluació dels resultats de l’activitat.

l) Elaborar, aplicar i fer el seguiment de la planificació dels departaments d’acord amb la planificació es-
tratègica del Ministeri.

m) Aplicar als departaments els plans transversals del Govern, d’acord amb la resta d’àrees del Ministeri.

n) Impulsar i valorar els nous projectes del Ministeri aplicats als departaments.

o) Vetllar per la conservació i la protecció dels béns materials i immaterials que integren el patrimoni cul-
tural d’Andorra així com dels seus entorns de protecció.

p) Definir els entorns de protecció dels monuments i dels altres béns d’interès cultural.

q) Realitzar l’inventari general del patrimoni cultural.

r) Restaurar i conservar els béns culturals mobles i immobles que estan sota la tutela del Govern.

s) Treballar, en col·laboració amb altres ministeris, amb els comuns o altres institucions, en l’establiment 
de mecanismes per promoure el respecte col·lectiu del patrimoni cultural, urbà i paisatgístic.

t) Desenvolupar projectes de recerca històrica com a eina de referència per a l’estudi i la contextualitza-
ció del patrimoni cultural d’Andorra.

u) Afavorir la recuperació del patrimoni cultural andorrà que es troba a l’estranger.

v) Aplicar els convenis internacionals ratificats per Andorra sobre el patrimoni cultural.

x) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la ministra encarregada de la cultura.

Article 3
Corresponen al Departament de Joventut les funcions següents:

a) Liderar les polítiques de joventut en l’àmbit nacional, i vetllar per corregir els desequilibris territorials.

b) Dirigir la coordinació institucional.

c) Assumir la representació internacional en matèria de joventut.

d) Fomentar l’estudi i la recerca en polítiques de joventut, així com establir instruments de recollida d’in-
formació i tractament estadístic.

e) Gestionar els equipaments nacionals destinats als joves.

f) Atorgar ajuts a entitats públiques i/o privades que desenvolupin accions en matèria de joventut, sem-
pre que estiguin degudament inscrites al Cens d’Entitats Juvenils i atenent criteris preestablerts en unes 
bases reguladores creades amb aquesta finalitat.

g) Estudiar i investigar les necessitats i les demandes a fi de proporcionar assessorament tècnic i infor-
mació a les entitats juvenils.
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h) Presidir la Taula Permanent de Joventut, així com les taules tècniques que se’n deriven.

i) Coordinar la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut.

j) Exercir la interlocució governamental amb el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra.

k) L’orientació educativa i professional dels joves.

l) Elaborar i gestionar el pressupost governamental en matèria de joventut.

m) Impulsar i valorar els nous projectes del Ministeri aplicats al Departament.

Article 4
Funcions en matèria de voluntariat:

a) Fomentar la participació de les persones i dels grups en la vida comunitària.

b) Coordinar i orientar l’activitat dels voluntaris, tot respectant la seva independència i autonomia.

c) Promoure la formació dels voluntaris i reconèixer, dins el marc legal, les activitats formatives que les 
entitats de voluntariat hagin desenvolupat.

d) Establir els criteris per a la concessió equitativa d’ajuts i subvencions a les entitats de voluntariat així 
com els requisits mínims per obtenir-los.

e) Facilitar suport tècnic a les entitats de voluntariat, en la mesura del que sigui possible.

f) Promoure convenis de col·laboració destinats al foment i a la promoció del voluntariat.

g) Acreditar els voluntaris oficialment, a instància pròpia o de les entitats.

h) Registrar les entitats de voluntariat.

Article 5
El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports s’estructura en:

a) Administració Central (adscrita al Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística)

b) Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística

c) Departament de Patrimoni Cultural

d) Secretaria d’Estat d’Esports

e) Departament de Joventut

f) Departament de Voluntariat (adscrit al Departament de Joventut)

Article 6
El Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística s’estructura de la manera següent:

a) Administració Central (Administració i Gestió Pressupostària)

b) Unitat d’Acció Cultural

c) Àrea de Política Lingüística

d) Àrea de Llengua Catalana

e) Unitat de Lectura Pública i Biblioteques (Biblioteca Pública)

f) Àrea de Museus i Monuments
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Article 7
El Departament de Patrimoni Cultural s’estructura de la manera següent:

a) Àrea de Béns Immobles

b) Àrea de Béns Mobles

c) Àrea d’Arxius i Gestió de Documents

d) Biblioteca Nacional d’Andorra

Article 8
El Departament de Joventut s’estructura de la manera següent:

a) Àrea de Joventut i Voluntariat

b) El Centre d’Orientació Educativa i Professional (COEP)

Article 9
La Secretaria d’Estat d’Esports s’organitza a l’entorn de quatre serveis, que són els següents:

a) Suport a Federacions i Entitats Esportives
Ajudes a Federacions i Entitats Esportives

b) Promoció Esportiva
Esport i Salut

c) Instal·lacions Esportives
Consergeria
Manteniment

d) Administració i Pressupost
Secretaria
Tràmits Administratius
Gestió Pressupostària

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest De-
cret; concretament, el Decret del 26-8-2015 d’estructuració i de delimitació de competències del Ministeri 
de Cultura, Joventut i Esports.

Disposició final primera
Es faculta el ministre de Finances perquè faci les adaptacions pressupostàries necessàries per complir el 
que estableix aquest Decret.

Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 31 d’agost del 2016

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern
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