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4. En ratificar el Conveni, el Govern
de Nova Zelanda va notificar al secretari
general el següent:
“De conformitat amb l’estatut constitucional de Tokelau i tenint en compte el
seu compromís de treballar per a l’assoliment de la seva autonomia per un acte
d’autodeterminació en virtut de la Carta
de les Nacions Unides, aquesta ratificació només s’aplicarà a Tokelau quan el
Govern neozelandès hagi dipositat una
declaració en aquest sentit prop del dipositari després d’haver fet la consulta
apropiada a aquest territori”.
5. Per a la regió europea i la regió
caribenya (illes Bonaire, Sint Eustatius
i Saba).

Acord
entre el Principat
d’Andorra i la República
de Polònia per a
l’intercanvi d’informació
en matèria fiscal
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 18 d’octubre del 2012 ha
aprovat la ratificació al següent:
Acord entre el Principat d’Andorra i la
República de Polònia per a l’intercanvi
d’informació en matèria fiscal
D’ençà de la declaració del 10 de març
del 2009, signada a París, Andorra havia
manifestat la voluntat de conformar-se
als estàndards de l’OCDE pel que fa a
l’intercanvi d’informació en matèria fiscal. Aquesta declaració comportava el
compromís afegit de fer evolucionar el
marc legal andorrà amb la finalitat de
modificar la regulació del secret bancari
per fer possible l’intercanvi d’informació
fiscal.
En la reunió del 2 d’abril del 2009 a
Londres, els Estats membres del G-20
van expressar la voluntat de protegir el
sistema financer mundial front a les jurisdiccions no cooperadores i no transparents que presentaven un risc d’activitat
financera il·legal.
Aquesta voluntat va comportar la publicació de l’anomenada “llista grisa”.
Andorra figurava en aquesta llista fins
al dia 25 de febrer del 2010, data en la

qual l’OCDE ha situat el nostre país en
la llista blanca de les jurisdiccions que
han donat un compliment substancial
dels compromisos internacionals en la
matèria, després d’haver signat un total
de disset acords bilaterals d’intercanvi
d’informació fiscal amb sol licitud prèvia.
Això ha estat possible després que, per
assumir el compromís establert a París
el 10 de març, el Consell General va
aprovar el 7 de setembre del 2009 la Llei
d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia que integra les
disposicions de l’OCDE que han esdevingut dret comú de la cooperació internacional en matèria fiscal. Aquesta Llei recull
en l’articulat l’evolució dels estàndards
internacionals en matèria de cooperació internacional en la transparència de
l’activitat financera i la cooperació en
l’àmbit de la lluita contra l’evasió fiscal,
i estableix les modalitats dels intercanvis
d’informació a la demanda amb regles
estrictes de confidencialitat.
A partir del marc general establert en
la Llei 3/2009 i amb la voluntat ferma de
mantenir amb l’OCDE i els seus Estats
membres una relació fonamentada en el
respecte i la confiança mútua, Andorra
ha negociat acords bilaterals per a l’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud
prèvia.
I és en el marc d’una voluntat compartida d’avançar vers la positiva consolidació dels seus sectors financer i bancari
que els Governs del Principat d’Andorra
i de la República de Polònia han volgut
reforçar i estrènyer les seves relacions
bilaterals i la cooperació ja existent en
diversos àmbits amb aquest Acord en
matèria d’intercanvi d’informació fiscal,
per adaptar-se als estàndards internacionals en matèria de transparència de
l’activitat financera.
Aquest Acord consta de 12 articles els
quals preveuen l’objecte i l’àmbit d’aplicació, la competència, els impostos coberts per l’Acord, les definicions dels
diversos conceptes emprats en l’Acord,
els intercanvis d’informació mitjançant
una sol·licitud, els controls fiscals a l’estranger, la possibilitat de denegar una
sol·licitud, la confidencialitat de les dades, les costes, el procediment d’amigable composició, l’entrada en vigor i
la denúncia.
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Aquest Acord entrarà en vigor trenta
dies després de la data de recepció de
la darrera notificació i tindrà efecte per
als períodes impositius que comencin
en aquesta data o posteriorment a l’1
de gener de l’any que segueix a la data
d’entrada en vigor de l’Acord, o quan
no hi hagi període impositiu, per a les
obligacions que es generin a aquesta
data o posteriorment.
Ateses les consideracions exposades
i tenint en compte que l’Acord es va
signar a Andorra la Vella el 15 de juny
del 2012,
s’aprova:
La ratificació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la República de Polònia per a l’intercanvi d’informació en
matèria fiscal.
El Ministeri d’Afers Exteriors donarà
a conèixer la data d’entrada en vigor
d’aquest Acord.
Casa de la Vall, 18 d’octubre del 2012
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem
el consentiment de l’Estat per obligar
a través d’ell, n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i autoritzem que a partir d’aquell
moment es pugui lliurar l’instrument de
ratificació corresponent.
Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

François Hollande
President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra

Acord
entre el Principat
d’Andorra i la República
de Polònia per a
l’intercanvi d’informació
en matèria fiscal
El Principat d’Andorra i la República
de Polònia,
amb el desig de facilitar l’intercanvi
d’informació en matèria fiscal,
acorden el següent:
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Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació de l’Acord
Les autoritats competents de les parts
contractants es presten assistència per a
l’intercanvi d’informació que sigui previsiblement pertinent per a l’administració
per executar i aplicar la legislació interna
de les parts contractants relativa als impostos coberts per aquest Acord, inclosa
la informació que sigui previsiblement
pertinent per determinar, establir o recaptar impostos pel que fa a les persones
subjectes a aquests impostos, per cobrar
i executar deutes tributaris o per investigar i enjudiciar delictes fiscals d’aquestes
persones. La informació s’intercanvia
d’acord amb les disposicions d’aquest
Acord i és tractada de forma confidencial, en la forma prevista en l’article 8.
Els drets i les garanties atorgats a les
persones per les lleis o la pràctica administrativa de la part requerida continua
sent aplicable.
Article 2
Competència
La part requerida no està obligada a
proporcionar informació que no estigui
en possessió de les seves autoritats ni
en possessió o sota el control de persones subjectes a la seva competència
territorial.
Article 3
Impostos coberts
1. Aquest Acord s’aplica als impostos
següents establerts per les parts contractants:
a) Pel que fa a Andorra:
(i) l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries;
(ii) l’impost sobre les plusvàlues en
les transmissions patrimonials immobiliàries i els impostos directes
vigents establerts per la legislació
d’Andorra;
b) Pel que fa a Polònia:
(i) l’impost sobre la renda de les
persones físiques;
(ii) l’impost sobre les societats.
2. Aquest Acord també s’aplica a qualsevol impost de naturalesa idèntica o
substancialment anàloga que s’estableixin després de la signatura d’aquest
Acord i que complementin o substitueixin els impostos vigents. Les autoritats

competents de les parts contractants notifiquen a l’altra part les modificacions legislatives substancials que puguin afectar
les obligacions de la part contractant de
conformitat amb aquest Acord.
Article 4
Definicions
1. En aquest Acord:
a) el terme “Andorra” vol dir el Principat d’Andorra i quan s’utilitza en un
sentit geogràfic, vol dir el territori sobre el qual, de conformitat amb la legislació andorrana i d’acord amb el
dret internacional, Andorra exerceix
la seva jurisdicció o els seus drets de
sobirania.
b) el terme “Polònia” vol dir la República de Polònia i quan s’utilitza en un
sentit geogràfic, vol dir el territori de
la República de Polònia, incloses totes
les àrees adjacents a les aigües territorials de la República de Polònia sobre
els quals, de conformitat amb la legislació de Polònia i el dret internacional,
Polònia exerceix els drets sobre l’exploració i l’explotació dels recursos naturals del fons i subsòl marins;
c) el terme “part contractant” vol dir
Andorra o Polònia, segons ho requereixi el context;
d) el terme “autoritat competent” vol
dir:
(i) en el cas d’Andorra, el ministre
encarregat de les finances o el seu
representant autoritzat;
(ii) en el cas de Polònia, el ministre
de Finances o el seu representant
autoritzat;
e) el terme “persona” inclou a les persones físiques, les societats i qualsevol
altre agrupament de persones;
f) el terme “societat” vol dir qualsevol
persona jurídica o qualsevol entitat que
estigui considerada com una persona
jurídica a efectes tributaris;
g) el terme “societat que cotitza en borsa” vol dir qualsevol societat la classe
principal d’accions de la qual cotitzi en un mercat de valors reconegut,
sempre que el públic pugui comprar
o vendre les accions fàcilment. Les accions poden ser adquirides o venudes
“pel públic” si la compra o la venda
de les accions no està restringida im-
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plícitament o explícitament a un grup
limitat d’inversors;
h) el terme “classe principal d’accions”
vol dir la classe o les classes d’accions
que representin la majoria dels drets
de vot i del valor de la societat;
i) el terme “mercat de valors reconegut” vol dir qualsevol mercat de valors
acordat per les autoritats competents
de les parts contractants;
j) el terme “fons públic d’inversió col·
lectiva o pla” vol dir qualsevol fons o
pla d’inversió col·lectiva en què les
unitats, les accions o altres participacions no estiguin restringides implícitament o explícitament a un grup
limitat d’inversors;
k) el terme “impost” vol dir qualsevol impost al qual se li aplica aquest
Acord;
l) el terme “part requeridora” vol dir
la part contractant que sol·licita informació;
m) el terme “part requerida” vol dir la
part contractant a la qual se sol·licita
proporcionar informació;
n) el terme “mesures de recopilació
d’informació” vol dir les lleis i els procediments administratius o judicials
que permeten a una part contractant
obtenir i proporcionar la informació
sol·licitada;
o) el terme “informació” vol dir qualsevol fet, declaració o document, amb
independència de la seva forma;
p) el terme “matèria fiscal penal” vol
dir qualsevol qüestió fiscal que comporti una conducta intencionada susceptible de ser enjudiciada d’acord
amb la legislació penal de la part requeridora;
q) el terme “dret penal” vol dir el conjunt de disposicions penals qualificades
com a tal en el dret intern, independentment que figurin en la legislació
fiscal, el Codi penal o altres lleis.
2. Pel que fa a l’aplicació d’aquest
Acord en qualsevol moment per una
de les parts contractants, qualsevol terme que no hi estigui definit, tret que el
context ho requereixi, s’interpreta en
aquell moment d’acord amb la legislació
d’aquesta part, i preval el significat donat
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per les lleis fiscals aplicables per damunt
del significat donat al terme per altres
lleis d’aquesta part.
Article 5
Intercanvi d’informació mitjançant
sol·licitud
1. L’autoritat competent de la part requerida proporciona informació, quan
ho sol·licita l’autoritat competent de la
part requeridora, per a les finalitats previstes en l’article 1. Aquesta informació
ha de ser intercanviada independentment de si la part requerida necessita
aquesta informació per a finalitats fiscals
pròpies o de si la conducta investigada
constituís un delicte segons la legislació
de la part requerida, si aquesta conducta
hagués tingut lloc en el territori de la
part requerida.
2. Si la informació de què disposa l’autoritat competent de la part requerida
no és suficient per donar compliment a
la sol·licitud d’informació, aquesta part
utilitza a totes les mesures rellevants de
recopilació d’informació per proporcionar a l’autoritat competent de la part
requeridora la informació sol·licitada,
malgrat la part requerida no necessiti
aquesta informació per a finalitats fiscals
pròpies.
3. Si l’autoritat competent de la part
requeridora ho sol·licita expressament,
l’autoritat competent de la part requerida proporciona informació en virtut
d’aquest article, en la mesura que ho
permeti el seu dret intern, en forma de
declaracions de testimonis i de còpies
autenticades de documents originals.
4. Cada part contractant garanteix que,
en virtut de l’article 1 d’aquest Acord,
les seves autoritats competents estiguin
autoritzades a obtenir i proporcionar,
prèvia sol·licitud:
a) informació en poder de bancs, altres institucions financeres o qualsevol persona que actuï en nom d’una
societat o en la seva capacitat de fiduciari, inclosos representants i administradors;
b) informació relativa a la titularitat
legal o als beneficiaris de les societats,
societats de persones, plans públics
d’inversió col·lectiva, fideïcomisos,
fundacions i altres persones, inclosa
informació relativa a totes aquestes

persones quan formen part d’una cadena de propietat, en particular:
(i) en el cas de fons públics d’inversió col·lectiva o plans, informació
sobre les accions, unitats i altres
participacions;
(ii) en el cas de fundacions, informació sobre els fundadors, els membres del consell de la fundació i els
beneficiaris;
(iii) en el cas de fideïcomisos, informació sobre els fideïcomitents,
els fiduciaris, els fideïcomissaris i
els beneficiaris;
(iv) en el cas de persones que no
formen part de cap pla d’inversió
col·lectiva, fideïcomís o fundació,
informació equivalent a la informació de les lletres (i) a (iii).
5. Aquest Acord no obliga les parts
contractants a obtenir o proporcionar
informació relativa a la titularitat de societats que cotitzen en borsa o de fons
públics d’inversió col·lectiva o plans, tret
que aquesta informació pugui ser obtinguda sense que això comporti dificultats
desproporcionades.
6. Qualsevol sol·licitud d’informació es
formula per escrit, amb el màxim possible de detalls, i ha d’incloure:
a) la identitat de la persona que és
objecte d’una inspecció o d’una investigació;
b) el període de temps sobre el qual
se sol·licita la informació;
c) el tipus d’informació sol·licitada;
d) la finalitat tributària per la qual se
sol·licita la informació;
e) els motius que fan pensar que la
informació sol·licitada es troba en
possessió de la part requerida o en
possessió o sota el control d’una persona sotmesa a la jurisdicció de la
part requerida;
f) en la mesura que sigui conegut, el
nom i l’adreça de qualsevol persona
de la qual es pugui pensar que disposa de la informació sol·licitada;
g) una declaració que certifiqui que
la sol·licitud és conforme a la legislació i als procediments administratius
de la part requeridora, i que si la informació sol·licitada es trobés sota la
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jurisdicció de la part requeridora, l’autoritat competent de la part requeridora podria obtenir-la d’acord amb la
seva legislació interna o mitjançant la
pràctica administrativa convencional
i que tot això és de conformitat amb
aquest Acord;
h) una declaració que certifiqui que
la part requeridora ha esgotat tots els
mitjans disponibles en el seu territori per obtenir la informació, excepte
aquells que comportarien dificultats
desproporcionades.
7. L’autoritat competent de la part requerida envia la informació sol·licitada
a la part requeridora tan aviat com sigui
raonablement possible. A fi de garantir
una resposta ràpida, l’autoritat competent de la part requerida ha de:
a) confirmar la recepció de la sol·licitud
d’informació per escrit a l’autoritat
competent de la part requeridora immediatament i en qualsevol cas abans
de deu (10) dies hàbils després de la
recepció, i notifica a l’autoritat competent de la part requeridora qualsevol
mancança en la sol·licitud dins dels 60
dies de la recepció de la sol·licitud; i
b) si l’autoritat competent de la part
requerida no pot obtenir ni proporcionar la informació dins dels 120 dies
de la recepció de la sol·licitud, perquè
sorgeixin obstacles que impedirien
proporcionar la informació, o perquè
es negui a proporcionar-la, n’informa immediatament la part requeridora explicant la raó per la qual no
pot proporcionar la informació, la natura dels obstacles, o les raons de la
denegació.
Article 6
Controls fiscals a l’estranger
1. Si ho notifica amb l’antelació suficient, la part requeridora pot sol·licitar a
la part requerida que autoritzi a representants de l’autoritat competent de la
part requeridora a entrar en el territori
de la part requerida, en la mesura que ho
permeti el seu dret intern, per entrevistar
persones físiques i examinar documents.
L’autoritat competent de la part requeridora notifica a l’autoritat competent
de la part requerida el moment i el lloc
de l’entrevista a les persones físiques
concernides.
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2. A petició de l’autoritat competent de
la part requeridora, l’autoritat competent
de la part requerida pot autoritzar als
representants de l’autoritat competent
de la part requeridora a assistir a una
inspecció fiscal en el territori de la part
requerida.
3. Si s’atorga la petició prevista en
l’apartat 2, l’autoritat competent de la
part requerida que dugui a terme la
inspecció notifica, al més aviat possible, a l’autoritat competent de la part
requeridora el moment i el lloc de la
inspecció, l’autoritat o la persona autoritzada per dur a terme la inspecció,
i els procediments i les condicions necessàries per la part requerida per dur a
terme la inspecció. La part requerida que
duu a terme la inspecció pren totes les
decisions relatives al desenvolupament
de la inspecció fiscal.
Article 7
Possibilitat de denegar una sol·licitud
1. L’autoritat competent de la part requerida pot denegar l’assistència:
a) quan la sol·licitud no estigui formulada de conformitat amb aquest
Acord;
b) quan la part requeridora no hagi
esgotat tots els mitjans de què disposa en el seu territori per obtenir la informació, tret que recórrer-hi comporti
dificultats desproporcionades, o
c) quan la divulgació de la informació sol·licitada seria contrària a l’ordre públic.
2. Aquest Acord no obliga la part
requerida a proporcionar informació
relativa a secrets de caire mercantil,
empresarial, industrial, comercial o professional, o tràmits mercantils, sempre
que la informació descrita en l’apartat
4 de l’article 5 no sigui tractada per raó
només d’aquest fet com un secret o un
tràmit mercantil.
3. Les disposicions d’aquest Acord no
obliguen cap part contractant a obtenir
o proporcionar informació que pugui revelar comunicacions confidencials entre
un client i un advocat, un procurador o
qualsevol altre representant legal autoritzat, si aquestes comunicacions:

a) es produeixen amb l’objectiu de
sol·licitar o proporcionar assessorament legal, o
b) es produeixen per ser emprades
en procediments legals existents o
en previsió.
4. Una sol·licitud d’informació no pot
ser denegada pel fet que la reclamació
fiscal que motiva la sol·licitud sigui objecte de litigi.
5. La part requerida no està obligada
a obtenir i proporcionar informació que
l’autoritat competent de la part requeridora no pogués obtenir de conformitat
amb la seva legislació o mitjançant les
pràctiques administratives habituals en
cas que aquesta informació es trobés sota
la jurisdicció de la part requeridora.
6. La part requerida pot denegar una
sol·licitud d’informació si la part requeridora sol·licita la informació per aplicar o
fer executar una disposició de la legislació fiscal de la part requeridora, o qualsevol obligació relativa, que discrimini
un nacional de la part requerida respecte
a un nacional de la part requeridora en
les mateixes circumstàncies.
Article 8
Confidencialitat
1. Qualsevol informació proporcionada i rebuda per les autoritats competents
de les parts contractants és tractada com
a confidencial.
2. La informació únicament pot ser
revelada a les persones o autoritats (inclosos tribunals i òrgans administratius)
implicades en les finalitats establertes
en l’article 1, i emprada per aquestes
persones o autoritats únicament per a
les finalitats esmentades, incloses les
decisions sobre recursos. A aquest efecte,
la informació pot ser revelada en audiències públiques de tribunals o en decisions judicials.
3. Aquesta informació no pot ser
emprada per a altres finalitats que les
esmentades en l’article 1 sense el consentiment formal i per escrit de l’autoritat competent de la part requerida.
4. La informació proporcionada a la
part requeridora de conformitat amb
aquest Acord no pot ser revelada a cap
altra jurisdicció.
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Article 9
Costes
Tret que les autoritats competents de
les parts acordin altrament, les costes
ordinàries que derivin de l’assistència
prestada van a càrrec de la part requerida. Les autoritats competents respectives
es consulten periòdicament en relació
amb aquest article, i, en concret, l’autoritat competent de la part requerida
consulta l’autoritat competent de la
part requeridora quan prevegi que les
despeses que comporti proporcionar la
informació en resposta a una sol·licitud
concreta puguin ser importants.
Article 10
Procediment d’amigable composició
1. Davant de qualsevol dificultat o
dubte que sorgeixi entre les parts contractants pel que fa a l’aplicació o a la
interpretació d’aquest Acord, les autoritats competents s’esforcen a resoldre la
situació de mutu acord.
2. A banda dels acords previstos en
l’apartat 1, les autoritats competents de
les parts contractants poden decidir de
mutu acord els procediments a seguir
en els articles 5, 6 i 9.
3. Les parts contractants procuren
acordar, quan sigui necessari, altres formes d’arranjament de controvèrsies.
4. Les comunicacions formals, incloses
les sol·licituds d’informació, relacionades
o de conformitat amb les disposicions
d’aquest Acord es fan per escrit i s’adrecen directament a l’autoritat competent
de l’altra part contractant, a les adreces
que cada part contractant notifiqui a
l’altre. Les comunicacions subsegüents
d’aquestes sol·licituds d’informació es
fan per escrit o de forma verbal, segons
sigui més pràctic, entre les autoritats
competents esmentades o els seus representants autoritzats.
Article 11
Entrada en vigor
1. Cada part contractant ha de notificar
per escrit per via diplomàtica a l’altra
part, el compliment dels procediments
exigits per la seva legislació necessaris per a l’entrada en vigor d’aquest
Acord.
2. Aquest Acord entrarà en vigor trenta
dies després de la data de recepció de
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la darrera d’aquestes notificacions i, acte
seguit, tindrà efecte per als períodes impositius que comencin en aquesta data o
posteriorment a l’1 de gener de l’any que
segueix a la data d’entrada en vigor de
l’Acord, o quan no hi hagi període impositiu, per a les obligacions que es generin
a aquesta data o posteriorment.
Article 12
Denúncia
1. Aquest Acord es conclou per un
període il·limitat. Cada part contractant
pot denunciar aquest Acord mitjançant
una notificació a l’altra part contractant.
En aquest cas, l’Acord deixa de ser vigent tres mesos després de la data de
recepció de la notificació de l’altra part
contractant.
2. Les sol·licituds rebudes per les parts
contractants fins a la data efectiva de la
denúncia són tractades de conformitat
amb les disposicions d’aquest Acord.
3. Després de la denúncia de l’Acord,
les parts contractants segueixen obligades per les disposicions de l’article 8
pel que fa a la informació obtinguda en
aplicació d’aquest Acord.
A aquest efecte, els sotasignats,
degudament autoritzats pels governs
respectius, signen aquest Acord.
Andorra la Vella, 15 de juny del 2012,
fet en dos exemplars en les llengües
catalana, polonesa i anglesa. Els tres
textos són igualment fefaents. En cas
de divergència preval el text en llengua
anglesa.
Pel Principat d’Andorra

Per la República de Polònia

Lleis
ordinàries
Llei 20/2012,
del 18 d’octubre, de
modificació de la Llei de
la radiodifusió i televisió
pública i de creació de la
societat pública Ràdio i
Televisió d’Andorra SA,
del 13 d’abril del 2000
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 18 d’octubre del 2012 ha
aprovat la següent:
llei 20/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de la radiodifusió i
televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra
SA, del 13 d’abril del 2000

Exposició de motius
Tal com estableix la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació
de la societat pública Ràdio i Televisió
d’Andorra SA, del 13 d’abril del 2000 a
l’article primer, la planificació, l’ordenació i la gestió de les xarxes de radiocomunicacions i telecomunicacions, així
com la seva adscripció funcional a les
emissions de ràdio i televisió, queden
reservades al Govern segons els acords
internacionals i la legislació vigent.
Amb aquesta disposició, aquesta Llei
limita el Consell Andorrà de l’Audiovisual a un organisme assessor i consultiu
del Govern i de la societat de gestió Ràdio i Televisió d’Andorra SA, endemés
d’intervenir en el dret de rectificació.
En l’actualitat, atenent el context econòmic i la necessitat de contenció de la
despesa pública, es fa necessari suprimir
el Consell Andorrà de l’Audiovisual.
Resulta doncs imprescindible la modificació de la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat
pública Ràdio i Televisió d’Andorra SA,
per suprimir tot el capítol IV de la llei
assenyalada, el que significa la supressió
dels articles sisè, setè i vuitè de dita Llei.
Es modifica també pel que fa al dret
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de rectificació l’article novè, del capítol
V, per suprimir la resolució del Consell
Andorrà de l’Audiovisual i atorgar el dret
de rectificació davant la jurisdicció ordinària en cas de recurs davant la decisió
del director general de la societat Ràdio
i Televisió d’Andorra SA. Finalment es
modifica ensems l’apartat d) de l’article
dotzè, suprimint la menció que el dit
article efectua del Consell Andorrà de
l’Audiovisual.
Òbviament, totes aquestes modificacions, motivades per la supressió del
Consell Andorrà de l’Audiovisual, no
afecten en absolut les funcions de control parlamentari que queden garantides
per les disposicions de l’article desè de
la Llei vigent, que atorga a una Comissió
Legislativa Permanent del Consell General, l’exercici del control de les activitats
de la societat pública Ràdio i Televisió
d’Andorra, SA.
Amb aquests objectius es modifica la
Llei de la radiodifusió i televisió pública
i de creació de la societat pública Ràdio
i Televisió d’Andorra SA, del 13 d’abril
del 2000.
Article 1
Modificació de l’article 9
Es modifica l’article novè de la Llei
de la radiodifusió i televisió pública i
de creació de la societat pública Ràdio
i Televisió d’Andorra SA, que queda redactat de la manera següent:
“Article novè
1. Qui es consideri perjudicat per la
difusió de dades o per fets contraris a
la veritat que l’al·ludeixin pot sol·licitar
al director general de la societat Ràdio
i Televisió d’Andorra SA que, dins dels
set dies següents a la difusió, es difongui
la rectificació corresponent.
2. La sol·licitud ha de ser motivada. El
director general ha d’acceptar o denegar la petició dins dels tres dies hàbils
següents si el programa és diari, i en el
termini màxim de set dies hàbils en els
altres supòsits. Si no dóna cap resposta,
la petició es considera denegada.
3. Contra la decisió del director general es pot presentar directament una
demanda dins els tretze dies següents,
davant la Secció Civil de la Batllia, la qual
es tramita per procediment abreujat.

