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Edicte 
 
Vist que l'Estatut de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO va ser aprovat pel 
Govern el 23 de febrer de 1996 i publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra el 28 de 
febrer de 1996; 
 
Vista la disposició que faculta l'Assemblea General de la Comissió Nacional Andorrana per a la 
UNESCO per proposar al Govern l'aprovació de la modificació de l'Estatut de la Comissió 
Nacional Andorrana per a la UNESCO; 
 
Vist que el Govern a la sessió del 13 d'abril del 2005 va aprovar la modificació de l'Estatut de la 
Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO presentada per l'Assemblea General; 
 
Vistes les disposicions esmentades, es fa públic l'Estatut de la Comissió Nacional Andorrana per 
a la UNESCO modificat, que queda redactat de la manera següent: 
 
Preàmbul 
 
Vista l'adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, 
la Ciència i la Cultura (UNESCO) per acord del Consell General de data 30 de juny de 1994; 
 
Vist el Conveni de constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la 
Ciència i la Cultura (UNESCO), del 16 de novembre de 1945; 
 
Vist l'article VII del Conveni esmentat sobre les comissions nacionals de cooperació relatiu a 
l'obligació de creació d'una comissió nacional; 
 
Vista la Carta de les comissions nacionals per a la UNESCO aprovada per la Conferencia 
General de la UNESCO en la seva XX sessió; 
 
Vista l'aprovació de Govern de l'estatut de la Comissió Nacional andorrana per a la UNESCO, 
del 23 de febrer del 1996; 
 
Vist, però, que la seva aplicació ha deixat palesa la inadaptació de l'Organització formalment 
prevista pel text al funcionament efectiu de la Comissió Nacional; 
El Govern aprova la modificació de l'Estatut de la Comissió Nacional Andorrana per a la 
UNESCO, en virtut de la seva disposició final primera, i queda redactat de la manera següent: 
 



Títol I. La constitució, la seu i els objectius de la Comissió Nacional 
 
Article 1 
Constitució 
Es constitueix la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) en tant que entitat 
dotada de personalitat jurídica i capacitat d'obrar dins dels àmbits en què s'exerceixen les seves 
funcions. 
 
Article 2 
Seu 
La seu de la Comissió Nacional es troba a Escaldes-Engordany. La Comissió Nacional pot 
acordar el seu trasllat a un altre indret del Principat. 
 
Article 3 
Objectius 
D'acord amb els principis generals de la UNESCO, la Comissió Nacional té l'objectiu de 
promoure les activitats relacionades amb el món de l'educació, la ciència, la cultura i la 
comunicació, i impulsar la cooperació entre les persones que treballen en pro del progrés en 
aquests camps, els òrgans de l'Administració i la UNESCO. 
En aquest sentit la Comissió Nacional: 
a) Coopera amb el Govern i en particular amb el ministeri encarregat de la política exterior, 
responsable davant de la UNESCO, les entitats, les organitzacions, les institucions, les 
associacions i les persones interessades en  
les qüestions que són competència de la UNESCO. 
b) Estimula la seva participació en l'elaboració, la planificació i l'execució dels programes de la 
UNESCO en la realització dels quals contribueix com a òrgan d'execució. 
c) Estudia a escala nacional les modalitats d'execució de les decisions adoptades a la Conferència 
General de la UNESCO. 
d) Difon la informació relativa als programes i a les activitats de la UNESCO, i sensibilitza 
l'opinió pública sobre els seus objectius. 
e) Col·labora amb altres comissions nacionals d'altres estats membres en les qüestions d'interès 
per a la UNESCO. 
f) Participa en la recerca de candidats per als càrrecs i les beques de la UNESCO. 
g) Impulsa la formació general dels estudiants i de les persones de ciència, mitjançant beques i 
estades. 
h) Emprèn per iniciativa pròpia, sempre en coordinació amb el ministeri encarregat de la política 
exterior, altres activitats vinculades amb els objectius generals de la UNESCO. 
 
Títol II. Els òrgans 
 
Article 4 
Composició de la CNAU 
Els òrgans de la Comissió Nacional són els següents: 
L'Assemblea General 
La Presidència 
El Secretariat 
El Comitè Executiu 
 
Article 5 
Assemblea General 
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de la Comissió Nacional. 



Està constituïda per: 
un (1) membre del Consell General nomenat pel síndic general; quatre (4) membres nomenats ex 
oficio pels ministeris encarregats de la política exterior, del medi ambient, la cultura i l'educació; 
dos (2) representants dels comuns; personalitats designades pel Comitè Executiu, prèvia proposta 
de l'Assemblea General, d'entre el món 
educatiu, científic, cultural, de la comunicació del país, un representant del món turístic, un 
representant de la defensa del medi ambient i un representant del patrimoni físic i cultural, 
representants d'associacions significatives que actuïn dins del camp de l'educació, de la ciència, 
de la cultura i de la comunicació; els representants d'Andorra a la Conferència General de la 
UNESCO, al Consell Executiu de la UNESCO i als comitès intergovernamentals de la  
UNESCO i/o el delegat permanent d'Andorra a la UNESCO o el seu adjunt(a). 
Els membres de l'Assemblea General són nomenats, a títol honorífic, per una  
durada de quatre anys, renovables tàcitament, i no són retribuïts. 
L'Assemblea General: 
a) Exerceix una funció consultiva prop del Govern, i en particular, del ministeri encarregat de la 
política exterior, en relació amb el programa i amb les activitats de la UNESCO; 
b) Dóna el seu parer i formula recomanacions sobre totes les qüestions plantejades pel Comitè 
Executiu; 
c) Es reuneix tantes vegades com el/la seu/seva president/a ho consideri necessari i és convocada 
pel secretari/ària general; 
d) Es reuneix un mínim de dues vegades l'any; 
e) El quòrum el constitueix la majoria absoluta dels membres. Si l'Assemblea no assoleix aquest 
quòrum, es convoca novament i les decisions es prenen per majoria simple dels membres 
presents i votants. 
El/la president/a té un vot de qualitat; 
f) Coneix la memòria anual, estableix el programa d'activitats i aprova el pressupost de la 
Comissió Nacional. 
 
Article 6 
La Presidència 
El/la president/a és proposat/ada per l'Assemblea General d'entre els seus membres i és 
nomenat/ada pel Govern. 
El/la president/a, en nom de l'Assemblea General, té la facultat de contractar. 
El/la president/a convoca i presideix les sessions de l'Assemblea General i les del Comitè 
Executiu. 
El/la president/a, en nom de l'Assemblea General, orienta les activitats del/de la secretari/ària 
general. 
 
Article 7 
Secretariat 
El Secretariat General està dirigit pel/per la secretari/ària general 
El/la secretari/ària general és nomenat pel Govern, a proposta de l'Assemblea General. 
El càrrec de secretari/ària general és retribuït. 
El/la secretari/ària general és revocat de les seves funcions pel Govern o a proposta de 
l'Assemblea General per majoria de 2/3.  
Les funcions del/de la secretari/ària general són les següents: 
a) Assistir a les sessions de l'Assemblea General i responsabilitzar-se del seguiment de les seves 
decisions. 
b) Executar les decisions de l'Assemblea General, sota l'autoritat del/de la president/a i prendre 
les mesures necessàries per fer-les efectives. 
c) Assegurar les relacions entre la CNAU i el Secretariat de la UNESCO en estreta coordinació 



amb el ministeri encarregat de la política exterior i la Delegació Permanent a la UNESCO; 
l'Administració nacional en estreta coordinació amb el ministeri encarregat de la política 
exterior; els col·lectius científics, culturals i intel·lectuals i les comissions nacionals dels altres 
estats membres de l'Organització. 
d) Respondre a la sol·licitud de consulta del Govern. 
e) Estudiar els requeriments i respondre a les demandes d'informació presentades pel Secretariat 
de la UNESCO, i segons el cas trametre-les a les autoritats competents, sempre en estreta 
coordinació amb el ministeri  
encarregat de la política exterior i amb la Delegació Permanent a la UNESCO. 
f) Organitzar i estimular la cooperació al voltant de les activitats i els programes de la UNESCO. 
g) Administrar els fons de què disposa la Comissió Nacional, dins del marc del pressupost 
aprovat per l'Assemblea General i elaborar un informe d'execució pressupostària. 
h) Consultar qualsevol membre de la Comissió Nacional mitjançant circular. 
i) Elaborar la memòria anual de la CNAU. 
 
Article 8 
Comitè Executiu 
El Comitè Executiu es compon de tres (3) membres, 
el/la president/a de la Comissió Nacional; 
el/la secretari/ària general; 
un/a representant del ministeri encarregat de la política exterior. 
Està presidit pel/per la president/a de la Comissió Nacional, assistit pel secretari/ària general de 
la Comissió Nacional. 
Es reuneix a convocatòria de qualsevol dels tres membres com a mínim un cop al mes. 
Executa la política de la Comissió Nacional determinada per l'Assemblea General. 
Exerceix les funcions de l'Assemblea General durant l'interval de les seves sessions. 
 
Títol III. El finançament i les càrregues 
 
Article 9 
Pressupost 
El pressupost de la Comissió Nacional es nodreix bàsicament de les aportacions de l'Estat. 
 
Article 10 
Finançament 
Els fons de la Comissió Nacional provenen igualment de les activitats d'autofinançament que 
adopti, en els camps de competència de la UNESCO, i també de les donacions, els llegats i altres 
tipus d'ajuts que pugui rebre. 
 
Article 11 
Control financer 
La verificació dels comptes i el control financer de les despeses ho realitza l'òrgan competent del 
ministeri de Govern encarregat de les finances. 
Disposicions finals 
Primera 
Les disposicions d'aquest Estatut poden ser modificades pel Govern a proposta de l'Assemblea 
General per majoria de 2/3. 
Segona 
Aquest Estatut entra en vigor al cap de quinze dies naturals de ser publicat al Butlletí Oficial del 
Principat d'Andorra. 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 



Andorra la Vella, 13 d'abril del 2005 
Marc Forné Molné 
Cap de Govern 
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