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Ajuts i beques
Edicte
Vist l’article 4 de la Llei d’ajuts a l’estudi, del 3 de juny del 2014, el Govern, en la sessió del 29 de maig del
2019, ha acordat l’obertura de la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2019-2020.
Les persones interessades han de complir el que disposa la Llei d’ajuts a l’estudi, del 3 de juny del 2014,
publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 39, any 26, del 2 de juliol del 2014, i el Reglament
d’ajuts a l’estudi, del 13 d’agost del 2014, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 49, any 26,
del 20 d’agost del 2014. La manca de qualsevol requisit dels que especifiquen la Llei i el Reglament d’ajuts
a l’estudi és motiu d’exclusió d’aquesta convocatòria.
Les sol·licituds s’han d’adreçar degudament formalitzades i acompanyades dels documents requerits per
a la seva valoració, al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici administratiu, carrer Prat de la Creu,
62-64, d’Andorra la Vella, o als diversos serveis de Tràmits dels comuns.
El termini de presentació de les sol·licituds és del 30 de maig al 28 de juny del 2019 (ambdós inclosos).
A l’annex d’aquest document es faciliten les bases de la convocatòria d’ajuts a l’estudi per al curs 2019-2020.
A més, la Unitat d’Ajuts a l’Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior facilitarà la informació i
els aclariments complementaris.
D’acord amb els articles 65.g) i 69.g) de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar
i l’apartat 2 de l’article 17 del Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del joc, del
29 de juny del 2016, l’atorgament de l’ajut comporta la prohibició de tots els membres del nucli familiar
d’entrar a les sales de joc de bingo.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 29 de maig del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Annex
Convocatòria d’ajuts a l’estudi 2019-2020
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I. Objectiu
Per garantir el dret a l’educació de manera efectiva i oferir l’oportunitat de superar els obstacles de tota mena
que puguin menyscabar-lo, els poders públics s’han dotat d’un sistema d’ajuts a l’estudi que compensa les
desigualtats econòmiques i socials i, en els nivells d’ensenyament postobligatori, incentiva la continuïtat de
l’estudi. Per desenvolupar-lo i adaptar-lo a la realitat actual, el Consell General va aprovar, el dia 3 de juny
del 2014, la Llei 9/2014, d’ajuts a l’estudi.
II. Beques
Aquests ajuts a l’estudi es destinen a:
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1. Alumnes d’educació maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior
i la seva equivalència en l’educació especial, així com per als nivells corresponents dels sistemes educatius
espanyol i francès impartits en centres públics a Andorra.
2. Alumnes de batxillerat i formació professional no superior i en la modalitat a distància.
3. Alumnes de segona ensenyança, batxillerat i de formació professional no superior a l’estranger perquè
no s’imparteixen en centres públics ubicats a Andorra.
4. Alumnes amb necessitats educatives especials de nivells de maternal, primera i segona ensenyança,
batxillerat i formació professional no superior que requereixen ser escolaritzats fora del territori andorrà.
III. Condicions dels candidats
1. Tenir la nacionalitat andorrana i ser residents al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva.
2. Per als sol·licitants no andorrans, ser residents legalment a Andorra. Per als menors d’edat, els pares o
tutors legals han de ser titulars d’una autorització de residència i treball. La residència en territori andorrà
ha de ser permanent i efectiva.
3. Que, d’acord amb els paràmetres descrits a continuació, l’ingrés per membre equivalent sigui inferior o
igual al llindar fixat per al curs 2019-2020.
- Ingrés per membre equivalent ≤ 14.763 €
a) L’import del llindar fix per al curs 2019-2020 és de 14.763 €.
b) Fórmula per calcular l’ingrés per membre equivalent:
- Ingrés anyal / coeficient d’equivalència
b1. Càlcul del coeficient d’equivalència:
- El 1r adult de la llar familiar suma 1
- La resta d’adults i els fills majors de catorze anys de la llar familiar sumen 0,7 cadascun
- Els fills menors de quinze anys sumen 0,5 cadascun
c) Concessió de l’ajut:
c1. Si el resultat de l’operació de dividir l’ingrés anyal familiar pel coeficient d’equivalència és superior
a 14.763 €, el sol·licitant no aspira a les beques sol·licitades
- Ingrés anyal familiar / coeficient d’equivalència > 14.763 € (beca denegada)
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c2. Si el resultat de l’operació de dividir l’ingrés anyal familiar pel coeficient d’equivalència és inferior o
igual a 14.763 €, el sol·licitant aspira a beneficiar-se d’una part de l’import de les beques sol·licitades, o
bé de la totalitat de l’import de les beques sol·licitades.
- Ingrés anyal familiar / coeficient d’equivalència ≤ 14.763 € (beca atorgada)
d) Determinació de l’import de l’ajut:
L’import màxim de l’ajut sol·licitat es calcula basant-se en la dotació dels imports dels ajuts a l’estudi
descrits a l’apartat VI d’aquesta convocatòria.
d1. Imports màxims per tipus d’ajut:
- Article 9 de la Llei d’ajuts a l’estudi: l’import màxim equival a la suma dels imports de la beca de menjador escolar o de manutenció, transport escolar, material i per als nivells obligatoris, l’import de la
beca d’esquí extraescolar sempre que ho avali un informe emès pel ministeri competent en matèria
de benestar social.
- Article 10 de la Llei d’ajuts a l’estudi: l’import màxim equival a la suma dels imports de la beca de material, de desplaçament, de manutenció o de residència.
- Article 11 de la Llei d’ajuts a l’estudi: l’import màxim equival a la suma dels imports de la beca de matrícula, de material, de desplaçament, de manutenció o de residència.
- Article 12 de la Llei d’ajuts a l’estudi: l’import màxim equival a la suma dels imports de la beca de
matrícula i de material.
d2. Fórmula per beneficiar-se de la totalitat de l’import de les beques sol·licitades:
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La diferència entre el llindar fix establert per al curs 2019-2020 i l’ingrés per membre equivalent ha de
ser superior o igual a l’import màxim de l’ajut sol·licitat descrit a l’apartat d1.
- Llindar fix - Ingrés per membre equivalent ≥ Import màxim de l’ajut sol·licitat
d3. Fórmula per beneficiar-se d’una part de l’import de les beques sol·licitades:
L’import atorgat correspon a la diferència entre el llindar fix establert per al curs 2019-2020 i l’ingrés
per membre equivalent.
si:
- Llindar fix - Ingrés per membre equivalent < Import màxim de l’ajut sol·licitat
aleshores:
- Llindar fix - Ingrés per membre equivalent = Import atorgat
4. Que els nivells màxims d’estalvi per membre de la llar familiar no superin els imports següents:
a) Per a nivells preobligatori, obligatori, batxillerat, formació professional no superior i la seva equivalència en l’educació especial i per a la formació professional superior a Andorra: 30.000 €
b) Per a tots els nivells d’ensenyament presencials a l’estranger: 70.000 €
c) Per a tots els nivells d’ensenyament a distància: 30.000 €
5. Que el conjunt de béns patrimonials sigui igual o superior a 50 punts segons la taula següent:
Descripció

Punts assignats

1. Dades de l’habitatge habitual:
a. De lloguer

20

b. Amb càrrega hipotecària

15

c. Sense càrrega hipotecària

10

2. Immobles de propietat (cal excloure l’habitatge habitual):
a. En disposen de més d’un

0

b. En disposen d’un

5

c. No en disposen

10

3. Finques no urbanitzables:
a. En disposen de més d’una

0

b. En disposen d’una

5

c. No en disposen

10

4. Finques urbanitzables:
a. En disposen de més d’una

0

b. En disposen d’una

5

c. No en disposen

10

5. Accions o participacions en societats mercantils:
a. En disposen

5

b. No en disposen

10

6. Vehicles no computats a les activitats econòmiques:
a. En disposen de més de dos automòbils tipus turisme

0

b. En disposen de dos automòbils de tipus turisme

5

c. En disposen d’un

10

d. No en disposen

15
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Total

6. Estar cursant estudis en un centre autoritzat amb un pla d’estudis o un currículum aprovat per l’autoritat
competent al país on es fan i al final dels quals s’obtingui un títol amb validesa acadèmica i reconeguda a
Andorra.
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IV. Convocatòria
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per sol·licitar els ajuts a l’estudi
s’obre el dia 30 de maig i es tanca el 28 de juny del 2019.
Els impresos de sol·licitud estan a disposició dels sol·licitants al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici administratiu del Govern, al carrer Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, als serveis de Tràmits dels
comuns, i a la pàgina web www.tramits.ad.
Els sol·licitants han de lliurar les sol·licituds amb la documentació com a màxim el dia 28 de juny del 2019,
al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici administratiu del Govern, al carrer Prat de la Creu, 62-64,
d’Andorra la Vella, o als serveis de Tràmits dels comuns.
Les persones que estiguin gestionant l’accés en un centre d’ensenyament o que no puguin provar els seus
resultats acadèmics també poden aspirar a aquesta convocatòria. En aquests casos els sol·licitants han
de demostrar abans del 7 d’octubre del 2019 que han estat acceptats en un centre d’ensenyament i que
compleixen els requisits acadèmics establerts. Si no és així, la seva demanda es resoldrà desfavorablement.
Excepcionalment, les sol·licituds es poden presentar fora del període d’obertura d’aquesta convocatòria
quan es requereixi suport econòmic públic per circumstàncies familiars greus sobrevingudes per causa
justificada. Aquesta demanda ha de ser avalada amb un informe del ministeri competent en matèria de
benestar social. En aquests casos, l’atorgament de l’ajut no pot comprendre mai un període de cobertura
superior al del curs escolar en què se sol·liciti l’ajuda.
Només es pot presentar una sol·licitud d’ajut a l’estudi per estudiant, sense perjudici que amb aquesta
sol·licitud es pretengui obtenir diferents tipus de beques compatibles entre si, d’acord amb el que disposa
la Llei d’ajuts a l’estudi.
V. Documentació
Tots els sol·licitants han d’adjuntar els documents que es relacionen a continuació, ordenats i identificats
de la manera següent, a més dels documents específics que figurin a cada sol·licitud:
a) Posició global de totes les entitats bancàries del país de les quals són clients tots els membres de la
llar familiar, del 31.12.2018.
b) Extractes de compte de totes les entitats bancàries del país de les quals són clients tots els membres
de la llar familiar, de l’any 2018; si escau, cal incloure-hi també els plans d’estalvi, de jubilació, d’estudiants, certificats de dipòsits i fons d’inversió.
c) En casos d’empresaris i autònoms, sol·licitud d’informació bancària de l’any 2018 (H3T007); si escau,
cal incloure-hi també els plans d’estalvi, de jubilació, d’estudiants, certificats de dipòsits i fons d’inversió.
d) En casos d’empresaris i autònoms, compte de pèrdues i guanys de l’any 2018.
e) En casos d’accionistes o participants en societats, sol·licitud d’informació bancària de l’any 2018
(H3T007); si escau, cal incloure-hi també els plans d’estalvi, de jubilació, d’estudiants, certificats de dipòsits i fons d’inversió.
f) Justificants de qualsevol tipus d’ingrés, tant salarial, com de pensions, de rendes, o altres ajuts de l’any
2018, que perceben tots els membres de la llar familiar que es detallen al punt 7 de la sol·licitud.
g) Les famílies que viuen en un pis de lloguer, contracte, així com el comprovant de l’últim rebut del lloguer del pis.
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h) Les famílies que viuen en un pis de propietat, comprovant de l’últim pagament de la taxa de béns immobles.
i) Les famílies que viuen en un pis de propietat amb càrregues hipotecàries, certificació bancària que
n’especifiqui l’import mensual.
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j) Per als estudiants de batxillerat i formació professional no superior, comprovant dels resultats acadèmics del curs 2018-2019.
k) Per als estudiants a l’estranger, matrícula d’inscripció del curs 2019-2020, així com el comprovant del
pagament.
l) Per als estudiants a l’estranger, contracte de lloguer del pis o de l’import de la residència o de l’internat
(si es tracta de pis compartit, comprovant de l’import corresponent).
m) Per als estudiants acreditats com a esportistes d’alt rendiment, certificat emès pel ministeri andorrà
encarregat de l’esport.
n) Per als estudiants amb discapacitat, dictamen oficial de la Comissió Nacional de Valoració (Conava).
o) Per als estudiants que sol·liciten un ajut a l’estudi a una altra institució, comprovant de l’import de l’ajut
concedit.
p) Targeta on consti el número de compte IBAN.
q) En casos de fills de mare soltera, certificat de naixement.
r) En casos de separacions de parella amb fills en comú, aute i conveni regulador de separació, així com
el comprovant de la pensió de manutenció.
s) En cas d’impagament de la pensió d’aliments, sol·licitud d’informació bancària de l’any 2018 (H3T007);
si escau, cal incloure-hi també els plans d’estalvi, de jubilació, d’estudiants, certificats de dipòsits i fons
d’inversió.
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots els membres de la llar familiar al Ministeri
d’Educació i Ensenyament Superior per obtenir les dades necessàries per comprovar la composició de la
llar familiar, la renda i el patrimoni del conjunt de persones que integren aquesta unitat declarats a l’efecte
d’obtenir la beca.
L’Administració pot sol·licitar documents complementaris que no s’hagin previst i que siguin necessaris
per a l’atorgament.
VI. Dotació dels ajuts a l’estudi
En la convocatòria del 2019-2020, també s’atorguen beques parcials. L’import màxim de l’ajut sol·licitat es
calcula prenent com a base els preus que es fixen a continuació, llevat dels que es paguen d’acord amb
les despeses reals degudament justificades i els previstos en aquesta mateixa convocatòria per a les demandes que són fora de termini.
1. Beca de material
Imports:
Educació maternal
1a ensenyança
2a ensenyança
Batxillerat
Formació professional
Ens. a distància

85,54 euros
155,00 euros
241,41 euros
275,79 euros
275,79 euros
129,17 euros

2. Beca de transport escolar
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Destinada als alumnes d’educació maternal, de primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior a Andorra.
L’import serà l’equivalent al preu fixat a l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i que fa
referència a les tarifes de preus del carnet de transport per a les sol·licituds presentades directament als
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serveis de tràmits entre el 20 de març i el 10 de maig del 2019, i les sol·licituds de renovació en línia entre
el 20 de març i el 30 de maig del 2019, i de l’abonament del bus lliure.
3. Beca de menjador escolar
Destinada als alumnes d’educació maternal, de primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior a Andorra.
L’import és l’equivalent al preu de soci fixat pels òrgans gestors del menjador escolar a l’inici del curs
2019-2020; per als alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries, el preu serà l’equivalent al fixat
per la cuina centralitzada. Els alumnes que s’acullen a menús especials no lligats a al·lèrgies/intoleràncies
alimentàries, el preu serà l’equivalent al preu estàndard.
En cas d’obtenció d’aquest ajut, el pagament es fa directament a l’òrgan gestor del centre on està inscrit
l’alumne.
4. Beca d’esquí extraescolar
Destinada als alumnes de primera i segona ensenyança que presenten una situació econòmica familiar
precària. És una ajuda excepcional i únicament es pot sol·licitar amb un informe del ministeri competent
en matèria de benestar social.
L’import serà equivalent al preu fixat per edicte per al curs 2019-2020.
5. Beca de matrícula
Import màxim per a l’ensenyament presencial: 1.500 euros
Import màxim per a l’ensenyament a distància: 200,53 euros
És obligatori presentar el comprovant del pagament de la matrícula, perquè en cap cas l’import rebut en
concepte de beca de matrícula no pot superar l’import realment abonat.
6. Beca de desplaçament
Destinada als alumnes de nivells de segona ensenyança, de batxillerat i de formació professional no superior
a l’estranger perquè no s’imparteixen en centres públics ubicats a Andorra.
Import: 400 euros
Als estudiants que es beneficien de l’ajut d’Abonandbus internacional se’ls modificarà l’import de la beca
de desplaçament descomptant el preu de l’abonament internacional.
7. Beca de manutenció
a. Destinada a estudiants que assisteixen a centres d’Andorra, que no disposen de menjador escolar,
sempre que totes les jornades lectives setmanals siguin fragmentades en horari de matí i tarda.
b. Destinada a estudiants que estudien fora del territori andorrà, que mengen fora però dormen a casa,
sempre que totes les jornades lectives setmanals siguin fragmentades en horari de matí i tarda.
Import: 1.007,15 euros
Aquesta beca és incompatible amb la de residència.
8. Beca de residència
Destinada als estudiants que resideixen fora del territori andorrà durant el curs acadèmic.
Import màxim: 3.874,98 euros
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És obligatori presentar el rebut del pagament de la residència o del lloguer del pis, perquè en cap cas l’import rebut en concepte de beca de residència no pot superar l’import realment abonat.
Aquesta beca és incompatible amb la de manutenció.
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VII. Ajuts als alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats a l’estranger
Destinats als alumnes amb necessitats educatives especials de nivells educatius preobligatoris, obligatoris,
de batxillerat i de formació professional no superior que han de ser escolaritzats en centres docents fora
del territori andorrà amb dictamen oficial de la Comissió Nacional de Valoració (Conava).
Aquests alumnes tenen escolarització gratuïta i, a més, poden sol·licitar les beques de material, de desplaçament, de manutenció i de residència (aquestes dos últimes són incompatibles), si compleixen els criteris
descrits a l’apartat III d’aquesta convocatòria.
Així mateix, el sol·licitant que estigui declarat legalment com a persona amb discapacitat per part de la Conava pot sol·licitar beques per a les despeses suplementàries que puguin derivar-se de la seva discapacitat
en l’àmbit educatiu fora del territori andorrà. Aquesta beca és acumulable amb les altres ajudes i beques
que estableixi la legislació en matèria de beques.
VIII. Requisits acadèmics per obtenir un ajut a l’estudi
Per obtenir un ajut a l’estudi s’ha de complir els requisits acadèmics següents:
1. Criteris de matriculació
a. En ensenyaments de batxillerat i formació professional presencials, l’alumne s’ha de matricular de totes les assignatures del curs.
b. En ensenyaments de batxillerat i de formació professional a distància, l’estudiant s’ha de matricular a
un mínim de 4 assignatures anuals.
2. Criteris de matriculació per als estudiants declarats com a persones amb discapacitat
a. Els estudiants que es vulguin acollir als criteris específics que regeixen aquest ajut han d’haver estat
declarats com a persones amb discapacitat mitjançant un dictamen oficial expedit per la Comissió Nacional de Valoració (Conava).
b. Els estudiants als quals és aplicable aquest article i que tenen un menyscabament del 33% han de
complir els criteris de matriculació següents:
b1. En ensenyaments de batxillerat i formació professional presencials, l’estudiant es pot matricular
del nombre d’assignatures que vulgui. Pot allargar la durada del cicle d’estudis un any més del que
estableix el seu itinerari formatiu.
b2. En ensenyaments de batxillerat i de formació professional a distància, l’estudiant s’ha de matricular
a un mínim de 4 assignatures anuals.
c. Els estudiants als quals és aplicable aquest article i que tenen un menyscabament del 66% han de
complir els criteris següents:
c1. En ensenyaments de batxillerat i formació professional presencial, l’estudiant es pot matricular
del nombre d’assignatures que vulgui. Pot allargar la durada del cicle d’estudis dos anys més del que
estableix el seu itinerari formatiu.
c2. En ensenyaments de batxillerat i de formació professional a distància, l’estudiant s’ha de matricular
a un mínim de 3 assignatures anuals.
3. Criteris de matriculació per als estudiants declarats com a esportistes d’alt rendiment
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a. Els sol·licitants d’ajuts a l’estudi que estiguin acreditats com a esportistes d’alt rendiment hauran de
presentar un document acreditatiu a aquest efecte emès pel ministeri andorrà encarregat de l’esport.
b. Aquests estudiants han de complir els criteris de matriculació següents:
b1. En ensenyaments de batxillerat i formació professional presencial, l’estudiant es pot matricular del
nombre d’assignatures que vulgui. Pot allargar la durada del cicle d’estudis un any més del que estableix
el seu itinerari formatiu.
b2. En ensenyaments de batxillerat i de formació professional a distància, l’estudiant s’ha de matricular
a un mínim de 4 assignatures anuals.
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4. Progressió insuficient
a. En ensenyaments de batxillerat i formació professional presencial, la progressió es considera insuficient quan l’estudiant no obté les condicions acadèmiques mínimes per passar al curs següent.
b. En ensenyaments de batxillerat i de formació professional a distància, quan l’estudiant no aprova el
100% de les assignatures a les quals s’ha matriculat.
Els supòsits de progressió insuficient són també aplicables als estudiants declarats com a persones amb
discapacitat i als estudiants acreditats com a esportistes d’alt rendiment, d’acord amb els criteris de matriculació establerts en els punts 2.b1, 2.c1 i 3.b1 d’aquest apartat.
5. Canvi d’estudis
Una persona que es beneficia d’un ajut a l’estudi per a ensenyament postobligatori pot decidir canviar d’orientació sense perdre l’ajut si ho fa immediatament després d’acabar el primer curs i reuneix les condicions
acadèmiques per considerar que ha progressat de forma suficient en aquest primer curs.
IX. Durada i renovacions
La durada de la beca és d’un any acadèmic segons el calendari escolar fixat pel Govern o pels centres
escollits fora del territori andorrà.
La beca no és renovable automàticament. A cada convocatòria s’ha de procedir a la renovació de l’expedient
mitjançant una nova sol·licitud.
X. Obligacions dels becaris
Són obligacions dels becaris:
- Destinar l’ajut a la finalitat per a la qual s’ha concedit.
- Matricular-se, assistir a classe, presentar-se als exàmens.
- Respondre amb dedicació i aprofitament a les exigències acadèmiques.
S’entendrà que els becaris no han destinat l’ajut per a aquestes finalitats quan:
a) En els nivells preobligatoris i obligatoris:
- Abandonin el centre abans de l’acabament del curs escolar.
- No assisteixin de forma habitual al centre, segons el Decret de modificació del Decret de prevenció
i tractament de l’absentisme escolar als centres educatius del Principat d’Andorra, publicat al BOPA
núm. 72, del 8 d’octubre del 2008.
b) En els nivells de batxillerat i formació professional no superior:
- Anul·lin la matrícula.
- No es presentin als exàmens.
En aquests supòsits, la beca queda revocada i els becaris han de retornar la totalitat dels imports percebuts.
XI. Incompatibilitats
Si el sol·licitant es beneficia d’un ajut d’una institució diferent de l’Administració andorrana, ho ha de comunicar a la Unitat d’Ajuts a l’Estudi en el moment de la presentació de la sol·licitud. Si l’atorgament es
produeix amb posterioritat, ho ha de notificar en el termini màxim d’un mes. Si aquest import és inferior
al que li correspon amb la beca d’Andorra, l’Administració andorrana li lliura la diferència fins a arribar a
l’import que li hauria correspost.

Govern

XII. Resolució de la convocatòria
El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior resoldrà les demandes i publicarà la relació definitiva al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra abans del 31 de desembre del 2019.
Els sol·licitants rebran la notificació conforme tenen a la seva disposició la resolució de la seva sol·licitud
al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici administratiu, carrer Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la
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Vella, o als serveis de Tràmits dels comuns. Contra aquesta decisió es pot interposar recurs al Govern en
el termini màxim d’un mes a comptar de la data de la notificació.

Govern

Si es detecta un possible ocultament o falsejament de dades, es remetrà l’expedient a l’autoritat judicial
perquè es pot incórrer en un delicte major de falsedat en document públic o privat, que pot ser castigat
amb una pena de fins a tres anys de presó, segons l’article 435 del Decret legislatiu del 25/10/2017 de
publicació del text de refós de la Llei 9/2005, del 21de febrer, qualificada del Codi penal.
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