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simple dels consellers presents, sense perjudici de les majories
especials determinades per la Constitució.
3. Les lleis qualificades previstes per la Constitució requereixen
per a la seva aprovació el vot final favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell General, llevat de les lleis qualificades electoral i de referèndum, de competències comunals, i de
transferències als Comuns, que requereixen per a la seva aprovació el vot final favorable de la majoria absoluta dels consellers elegits en circumscripció parroquial i de la majoria absoluta dels
consellers elegits en circumscripció nacional.

Capítol II. Del procediment legislatiu
Article 58
1. La iniciativa legislativa correspon al Consell General i al
Govern.
2. Tres Comuns conjuntament o una desena part del cens electoral nacional poden presentar proposicions de llei al Consell
General.
3. Els projectes i les proposicions de llei han d’ésser examinats
pel Ple i per les comissions en la forma que determini el reglament.
Article 59
Mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa al Govern, la qual en cap cas podrà ésser subdelegada. La llei de delegació determina la matèria delegada, els prin-
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Títol IV. Del Consell General

cipis i les directrius sota els quals haurà de regir-se el corresponent
decret legislatiu del Govern, així com el termini dintre del qual
haurà d’ésser exercida. L’autorització preveurà les formes parlamentàries de control de la legislació delegada.
Article 60
1. En casos d’extrema urgència i necessitat, el Govern podrà presentar al Consell General un text articulat perquè sigui aprovat
com a llei, en una votació de totalitat, en el termini de quarantavuit hores.
2. Les matèries reservades a llei qualificada no poden ésser objecte de delegació legislativa ni del procediment previst a l’apartat 1
d’aquest article.
Article 61
1. La iniciativa del Projecte de llei del pressupost general correspon exclusivament al Govern, que ha de presentar-lo per a l’aprovació parlamentària, com a mínim, dos mesos abans de l’expiració dels pressupostos anteriors.
2. El Projecte de llei del pressupost general té preferència en la
seva tramitació respecte a d’altres qüestions i es tramitarà d’acord
amb un procediment propi, regulat en el reglament.
3. Si la Llei del pressupost general no és aprovada abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, es considera
automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici anterior fins
a l’aprovació del nou.
4. La Llei del pressupost general no pot crear tributs.
5. La Comissió de Finances del Consell General revisarà anualment el compliment de l’execució pressupostària.
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Article 62
1. Els consellers i els grups parlamentaris tenen dret d’esmena als
projectes i a les proposicions de llei.
2. El Govern podrà sol·licitar que no es debatin aquelles esmenes
que comportin increment de despeses o disminució d’ingressos
en relació amb els previstos a la Llei del pressupost general. El
Consell General, per majoria absoluta de la cambra, podrà oposar-se a aquella sol·licitud amb una moció motivada.
Article 63
Aprovada una llei pel Consell General, el síndic general en donarà
compte als coprínceps perquè, entre els vuit i quinze dies
següents, la sancionin, promulguin i n’ordenin la publicació en el
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Capítol III. Dels tractats internacionals
Article 64
1. Els tractats internacionals han d’ésser aprovats pel Consell
General per majoria absoluta de la cambra en els casos següents:
a) Tractats que vinculin l’Estat a una organització internacional.
b) Tractats relatius a la seguretat interior i a la defensa.
c) Tractats relatius al territori d’Andorra.
d) Tractats que afectin els drets fonamentals de la persona regulats al títol II.
e) Tractats que impliquin la creació de noves obligacions per a la
hisenda pública.
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