
 

Any 20 Núm. 92 (24 de desembre de 2008) 

Govern 
Legislació delegada 
 

Decret 
legislatiu del 17 de desembre del 2008, de publicació del text refós del Codi  
penal 
Vist l'article 59 de la Constitució andorrana, que estableix que, mitjançant llei, el  
Consell General pot delegar l'exercici de la funció legislativa al Govern; 
Vista la disposició final primera de la Llei 15/2008, del 3 d'octubre, qualificada  
de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal,  
que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini  
de tres (3) mesos a partir de la data d'entrada en vigor de la Llei publiqui al  
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra el text refós de la Llei 9/2005, del 21 de  
febrer, qualificada del Codi penal, incloses totes les modificacions realitzades; 
A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 17 de  
desembre del 2008, ha aprovat el Decret següent: 
Article únic 
S'ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra del text refós del  
Codi penal, incloses totes les modificacions realitzades fins avui. 
Disposició final 
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del  
Principat d'Andorra. 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
Andorra la Vella, 17 de desembre del 2008 
Albert Pintat Santolària 
Cap de Govern 
Llei 
9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal 
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Capítol quart. Crims de guerra i d'agressió 
 
... 
 
Article 469 
Delictes relatius a institucions socials, sociosanitàries o sanitàries i a signes  
distintius 
Ha de ser castigat amb pena de presó de tres a set anys, sense perjudici de la  
pena que correspongui pels resultats produïts, el qui, en ocasió de conflicte  
armat: 
Violi la protecció deguda a instal·lacions, hospitals, material, unitats i mitjans de  
transport sanitari, camps de presoners, zones i localitats sanitàries i de  



seguretat, zones neutralitzades, llocs d'internament de població civil, localitats  
no defensades i zones desmilitaritzades, donades a conèixer pels signes  
distintius apropiats. 
Exerceixi violència sobre personal sanitari o religiós o que integri la missió  
mèdica, o de les societats de socors o contra personal habilitat per usar els  
signes distintius dels convenis de Ginebra, d'acord amb el dret internacional. 
Maltracti, injuriï greument, privi de l'aliment indispensable o de l'assistència  
mèdica necessària qualsevol persona protegida, ometi o demori informar-la  
injustificadament de la seva situació, imposi càstigs col·lectius per actes  
individuals o violi les prescripcions sobre allotjament de dones i famílies o sobre  
protecció especial de dones i infants establertes en els tractats internacionals  
dels quals Andorra sigui part. 
Usi indegudament o de manera que pugui induir a error els signes distintius de  
la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja o altres signes protectors o distintius,  
emblemes o senyals establerts i reconeguts en els tractats internacionals dels  
quals Andorra és part. 
Utilitzi indegudament o de manera que pugui induir a error bandera, uniforme,  
insígnia o emblema distintiu d'estats neutrals, de les Nacions Unides o d'altres  
estats que no siguin part en el conflicte o de parts adverses, durant els atacs o  
per cobrir, afavorir, protegir o obstaculitzar operacions militars, llevat dels casos  
exceptuats expressament segons els tractats internacionals dels quals Andorra  
sigui part. 
Utilitzi indegudament o de manera que pugui induir a error bandera de  
parlament o de rendició, atempti contra la inviolabilitat o retingui indegudament  
un parlamentari o qualsevol de les persones que l'acompanyin, personal de la  
potència protectora o qui el substitueixi o un membre d'una comissió  
internacional d'enquesta. 
Sostregui els efectes d'un cadàver, ferit, malalt, nàufrag, presoner de guerra o  
persona civil internada. 
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