Diari Oficial
del
Consell General
Núm.17/2012 - 18 pàgines
Sessió ordinària del dia 18 d’octubre del 2012

El dia 17 d’octubre 2012,dijous , es reuneix a la Casa
de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell General,
en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que
estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre
del dia que figura en el Butlletí del Consell General
núm. 60/2012, que és el següent:

7. Examen i votació del Projecte de llei de creació
del Col·legi Oficial de Logopedes d’Andorra.
8. Examen i votació del Projecte de llei de creació
del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra.
9. Examen i votació del Projecte de llei de creació
del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra.

1. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de
l’adhesió al Conveni sobre les municions de
dispersió, adoptat a Dublín el 30 de maig del
2008.

10. Examen i votació del Projecte de llei de
creació del Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra.
11. Examen i votació del Projecte de llei de
modificació de la Llei del joc del bingo, del 28 de
novembre de 1996, modificada per la Llei del 15
de novembre del 2001.

2. Examen i votació de la Proposició de llei 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.

12. Examen i votació del Projecte de llei de
modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de
l’impost general indirecte.

3. Examen i votació del Projecte de llei de
suplement de crèdit per fer front a les despeses
d’inversió derivades de l’adequació de la nova seu
del Tribunal Constitucional i de modificació del
pressupost d’ingressos del Tribunal Constitucional
contingut a la Llei 22/2011, del 29 de desembre,
del pressupost per a l’exercici del 2012.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell
Tuset, Síndic General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:

4. Examen i votació del Projecte de llei de
suplement de crèdit per fer front a les despeses
derivades de l’adequació del nou local d’atenció al
públic dels departaments de Tributs i de Duana i
per finançar els treballs de disseny operatiu i
funcional per a la creació d’un sol òrgan que
gestioni tots els processos associats a la gestió i la
supervisió dels nous tributs.

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M. I Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Roser Bastida Areny

5. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de
la ratificació de l’Acord entre el Principat
d’Andorra i la República de Polònia per a
l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.
6. Examen i votació del Projecte de llei de creació
del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra.
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M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit
M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M.I. Sr. Xavier Montané Atero
M.I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
El M.I.Sr. Síndic General ha excusat l’absència del
M. I. Sr. Pere Altimir Pintat, del M. I. Sr. Ladislau
Baró Solà, del M.I. Sr. Aleix Varela González i de la
M.I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló

La proposta d’aprovació fou publicada en el Butlletí
núm. 41/2012 del 25 de juny i no s’hi ha formulat
cap esmena.

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Sr. Jordi Cinca
Mateos, Ministre de Finances i Funció Pública; M.I. Sr.
Jordi Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori;
M.I. Gilbert Saboya Sunyé, Ministre d’Afers Exteriors;
M.I. Sr. Xavier Espot Zamora, Ministre de Justícia i
Interior; M.I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, Ministra
de Salut i Benestar; M.I. Sra. Roser Suñé Pascuet,
Ministra d’Educació i Joventut i M.I. Sr. Francesc
Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient.

El Conveni constitueix un nou esglaó en el
desarmament humanitari i anuncia compromisos
importants en l’àmbit de l’assistència a les víctimes,
de la neteja de les zones contaminades i de la
destrucció dels estocs. Es tracta del primer tractat
internacional que té per objectiu prohibir tota una
categoria d’armes convencionals. El Conveni va
entrar en vigor l’1 d’agost del 2010 i actualment 108
Estats l’han signat i 77 en són part.

Alguna intervenció per part de Govern?
Sr. Gilbert Saboya, teniu la paraula.
El Sr. Gilbert Saboya:
Al mes de febrer del 2007, Noruega va convocar una
primera reunió a l’època amb l’objectiu que un grup
d’Estats, i organitzacions de les Nacions Unides,
juntament amb el Comitè internacional de la Creu
Roja, i la Cluster Munitions Coalition i algunes
organitzacions humanitàries busquessin una solució
per dirigir de forma efectiva els problemes
humanitaris causats per les bombes de dispersió i van
prendre el compromís de concloure un instrument
internacional tant de prohibició de l’ús, com de
producció i emmagatzematge d’aquests artefactes i
d’establiment d’un marc per la cooperació i
l’assistència a les víctimes supervivents.
Després de diverses reunions (Lima, maig 2007;
Viena, desembre 2007; Wellington, febrer 2008 i
Dublín, maig 2008), es va acordar un nou text per
aquest nou conveni.

L’adhesió d’Andorra a aquest conveni obeeix
clarament a una voluntat de compromís vers la
comunitat internacional. Ha de ser vist com un gest
de solidaritat vers aquesta comunitat internacional.
Així mateix, dona compliment a una voluntat
expressada de forma reiterada en el temps, en el
passat, i renovada per aquest mateix Govern l’any
passat durant la ministerial de l’Organització per la
Seguretat i la Cooperació a Europa a Vilnius el
desembre de l’any passat com deia.

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(El M. I. Sr. David Rios Rius, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 16.00h)

El Sr. síndic general:

Avui demanem el suport del Consell General per
aprovar aquesta adhesió. I no ho podíem fer probablement- en una millor data, ja que aquest
matí, avui mateix, hem acusat recepció d’una carta
signada pel secretari General de les Nacions Unides,
el Sr. Ban Ki-Moon, de data 24 de setembre
adreçada al cap de Govern, invitant Andorra a
adherir-s’hi. Per tant, no podríem escollir millor el
dia per donar compliment als nostres compromisos
internacionals adquirits i segurament, aquesta serà la

Gràcies.
Passem doncs al primer dels punts de l’ordre del dia.

1. Examen i votació de la Proposta
d’aprovació de l’adhesió al Conveni
sobre les municions de dispersió,
adoptat a Dublín el 30 de maig del 2008.
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millor manera de consolidar la confiança de la
comunitat internacional vers Andorra.
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adhesió a aquest tractat i s’apliqui de manera
generalitzada, contribuirà a posar fi al patiment
ocasionat per les municions de dispersió i a garantir
que aquestes armes no s’utilitzin en el futur.

Gràcies.

L’adhesió a aquest Conveni evidencia la commoció
mundial davant el dolor de les víctimes d’aquest
tipus de munició, donant una resposta eficaç per part
de la comunitat internacional per evitar més
patiments.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Intervencions per part dels grups parlamentaris.
Pel Grup Socialdemòcrata, té la paraula la Sra. Sílvia
Eloïsa Bonet.

Andorra no pot tancar els ulls al sofriment terrible
humanitari causat per aquestes municions, tot i que
sigui lluny de les nostres fronteres, l’adhesió al
conveni sobre les municions de dispersió adoptat a
Dublín el 30 de maig del 2008, constitueix un
important pas en els esforços mundials per protegir
els civils i la propagació nociva d’armes mortals i
inhumanes.

La Sra. Sílvia Eloïsa Bonet:
Gràcies Sr. síndic.
Avui es sotmet a l’aprovació d’aquesta Cambra la
proposta d’aprovació de l’adhesió al conveni sobre
les municions de dispersió adoptat a Dublín el 30 de
maig
del
2008.
El
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata li donarà suport com no pot ser
d’una altra manera.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Les municions de dispersió també anomenades de
fragmentació, són projectils de caiguda lliure o
dirigida que poden ser llençats des de terra, mar o
aire i que s’obren durant la seva trajectòria deixant
caure centenars de càrregues explosives que es
fragmenten en submunicions i es dispersen en el
moment de l’impacte.

Gràcies.
Pel Grup Parlamentari Demòcrata, no hi ha
intervenció...
Alguna altra intervenció...
Bé, si no hi ha més intervencions i si no hi ha
objeccions tampoc, proposo l’aprovació de la
proposta per assentiment.

Des de que es van començar a usar-se les municions
de dispersió en el deseni de 1940, les persones civils
han pagat un alt preu per la manca de fiabilitat i
imprecisió d’aquestes armes causant la mort i
mutilació entre milers de persones civils en països
assolats per la guerra: principalment a l’Àsia, Europa
i a l’Orient Mitjà.

Declaro aprovada la proposta.
Passem doncs, al segon punt de l’ordre del dia.

2. Examen i votació de la Proposició de
llei 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.

Desgraciadament, aquesta setmana hem hagut de
llegir en els mitjans de comunicació que el règim
sirià ha utilitzat bombes de dispersió que actualment
estan prohibides en 77 països en bombardejos contra
civils en diferents localitats de Síria. Amb el Conveni
sobre les municions de dispersió, el dret
internacional humanitari disposa d’un marc general
per prevenir i acabar amb el sofriment de la població.

La proposició de llei fou publicada en el Butlletí
núm. 35/2012 del 5 de juny i no s’hi ha formulat cap
esmena.
Alguna intervenció per part de Govern?

La convenció que prohibeix les mines antipersona de
1997, el Protocol sobre les restes explosives de guerra
de 2003 i el Conveni sobre les municions de
dispersió de 2008, constitueixen en el seu conjunt
una resposta de gran abast a les conseqüències
humanitàries dels explosius abandonats i sense
esclatar. El Conveni prohibeix la utilització,
l’emmagatzematge, la producció i la transferència de
municions de dispersió, compromet a més als Estats a
netejar les àrees contaminades, a destruir les seves
reserves i a prestar l’assistència a les víctimes de les
municions de dispersió quan hi hagi una àmplia

Sr. Jordi Alcobé, teniu la paraula.
El Sr. Jordi Alcobé:
Gràcies Sr. síndic.
Molt breument.
El Govern tal com es va manifestar en el seu criteri,
després d’examinar la Proposició de llei de
modificació de la Llei de la Radiodifusió i Televisió
pública i de creació de la societat pública Radio i
Televisió d’Andorra, SA comparteix l’objecte previst
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de la Proposició de llei que es basa en la necessitat de
racionalitzar la despesa pública en aquest cas amb la
supressió d’organismes les funcions dels quals poden
ser substituïdes per altres institucions sense que això
representi un menyscapte dels drets dels ciutadans i
de les garanties democràtiques.
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L’abril de l’any 2008 el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata ja va presentar una proposició de
llei d’independència i qualitat de la radiodifusió i la
televisió públiques. En el debat de la seva presa en
consideració ja dèiem que l’experiència dels darrers
anys havia demostrat que el Consell Andorrà de
l’Audiovisual no havia estat un organisme operatiu
ni que hagués permès fer cap pas endavant en
defensa de la independència i el pluralisme dels
mitjans de comunicació públics. En aquesta
proposició de llei es donava un paper rellevant al
Consell General a través de la Comissió Legislativa
Permanent d’Economia. Lamentablement, aquesta
proposició de llei no va estar presa en consideració
en el si del Consell General.

Aquest és el cas del Consell Andorrà de
l’Audiovisual, les funcions del qual seran assumides
per Comissió Permanent del Consell General, així
com per la garantia de procediment abreujat davant
de la secció civil de la Batllia.
El Govern reitera també el seu agraïment en la feina
feta fins al present pel Consell Andorrà de
l’Audiovisual, durant aquests més de 12 anys de
servei, i especialment els seu darrers membres els Srs.
Joan Font Lluis Rodriguez, Joan Vidal, Joan Manel
Guerra i Josep Agell pel compromís i la tasca
realitzada durant els seus anys de servei vetllant pel
compliment dels principis en matèria de continguts
audiovisuals.

La modificació de la llei que avui es debat, reprèn els
arguments de la nostra proposició de llei del 2008 i
promou la desaparició del Consell Andorrà de
l’Audiovisual responent a la necessitat d’optimitzar
recursos i d’actuar per promoure la contenció de la
despesa que suposa mantenir el Consell composat
per 5 membres. En tot cas, la supressió del Consell
Andorrà de l’Audiovisual que proposa la modificació
no malmet -com ha dit el Sr. ministre- cap dels drets
en matèria de radiodifusió pels quals vetlla la llei
originària.

Finalment el Govern agraeix aquesta iniciativa
legislativa i valora positivament la Proposició de llei.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:

Les funcions de control i de garantia de l’exercici del
dret a rectificació no desapareixen. La modificació
de la Llei proposa que les tasques de control les
exerceixi la Comissió Legislativa Permanent
d’Economia del Consell General. El dret a la
rectificació que es pot exercir en cas que algú es
consideri perjudicat per la difusió de dades o per fets
contraris a la veritat s’atorga a exercir-lo davant la
jurisdicció ordinària en cas de recurs davant de la
decisió del director general de RTVA, SA.

Gràcies.
Intervencions per part dels grups.
Per part del Grup Socialdemòcrata, Sr. David Rios.
El Sr. David Rios:
Gràcies Sr. síndic.
El Projecte de llei 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, té per objectiu fonamental
eliminar el Consell Andorrà de l’Audiovisual i
assignar les seves funcions a organismes ja existents.
Tal com menciona l’exposició de motius del projecte
de llei que avui debatem, la Llei del 13 d’abril del
2000 limitava al Consell Andorrà de l’Audiovisual
com un organisme assessor consultiu del Govern i
d’RTVA, SA.

Per altra banda, com ja he comentat, aquesta
modificació pretén actuar per eliminar despeses
supèrflues i optimitzar els recursos de l’estat. Res a
veure amb el projecte de Ràdio Televisió d’Andorra
pel 2013 que ha presentat el Govern fa uns dies. No
podem estar fent esforços per una banda mentre que
per l’altra es torna a tirar la casa per la finestra,
incrementant el pressupost en 300.000 respecte l’any
passat tot i rebaixar la plantilla en 30 persones.

Després de 12 anys des de la seva creació, avui
s’accepta que el Consell Andorrà de l’Audiovisual
està pràcticament buit de contingut a diferència de
consells audiovisuals d’altres països on l’enorme
oferta d’emissions audiovisuals requereix d’un
organisme especialitzat en el control de la difusió
dels continguts, del compliment legislatiu en matèria
de radiodifusió i televisió i de garantia de l’exercici
del dret a rectificació.

Avui és un primer pas en la millora de la nostra
legislació en matèria de radiodifusió. Encara hi ha
molta feina per fer. Cal adaptar la Llei de
radiodifusió i televisió pública al present i al futur.
Entre altres aspectes, cal considerar que actualment
els continguts audiovisuals no només viatgen per
ones sinó que es trameten per internet a infinitat de
dispositius mòbils. Avui en dia, i cada vegada més, es
consumeixen continguts independentment del
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moment de l’emissió. El consum de continguts no
està determinat ni pel mitjà, ni pel lloc, ni pel temps.

aquest àmbit que ens acaba de fer el conseller David
Rios.

Avui avanço que el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, amb molta feina feta, es posa a
disposició d’aquesta Cambra per treballar
conjuntament amb el Grup Parlamentari Demòcrata
sobre un nou model de la radiodifusió i televisió
pública.

Abans de finalitzar, voldria aprofitar també per agrair
els membres de l’actual Consell Andorrà de
l’Audiovisual per la tasca que han anat desenvolupat
fins ara.
I de fet, em penso que el debat sobre la televisió i el
sobre el pressupost del 2013, Sr. Rios, ja el tindrem
quan s’escaigui, tot just tenim el pressupost a tràmit
parlamentari i per tant, ara ens toca treballar i
analitzar aquest pressupost i fer el debat quan
correspongui.

És per tot l’exposat que donarem suport favorable a
la modificació de la llei que avui es debat.
Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Sr. síndic general:

Pel Grup Parlamentari Demòcrata intervé la Sra.
Sílvia Calvó.

Gràcies.
Alguna altra intervenció per part de Govern...

La Sra. Sílvia Calvó:

Per part d’algun altre grup parlamentari...

Gràcies Sr. síndic.

Bé, si no hi ha més intervencions i si no hi ha
objeccions tampoc, proposo l’aprovació de la
Proposició de llei per assentiment.

El passat 5 de juny, es va admetre a tràmit la
Proposició de llei 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, presentada pel Grup
Parlamentari Demòcrata.

Declaro aprovada la Proposició de llei.
Passem al tercer punt de l’ordre del dia.

3- Examen i votació del Projecte de llei
de suplement de crèdit per fer front a les
despeses
d’inversió
derivades
de
l’adequació de la nova seu del Tribunal
Constitucional i de modificació del
pressupost d’ingressos del Tribunal
Constitucional contingut a la Llei
22/2011, del 29 de desembre, del
pressupost per a l’exercici del 2012.

Durant el debat de la seva presa en consideració el
12 de juliol, ja vam explicar la motivació i els
objectius d’aquesta proposició de llei que es cenyeix
únicament a suprimir el Consell Andorrà de
l’Audiovisual, emmarcant-se en una voluntat de
contenció de la despesa pública. Aquesta supressió
ha imposat determinades modificacions com el dret
de rectificació i el procediment de nomenament del
director general de la societat que ja es van explicar
detalladament durant la sessió del 12 de juliol i que
per tant no tornaré a repetir. Vull recalcar però que
les modificacions preserven els principis fundadors
de la llei i que les funcions de control de l’activitat
de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra
SA -com ja han dit els interventors abans- queden
garantides per una Comissió Legislativa Permanent
del Consell General, que en aquest cas és la
Comissió d’Economia. Voldria recordar també que
no hi han hagut esmenes al text presentat i agrair
doncs, el suport del Grup Socialdemòcrata, en
aquest cas.

El Projecte de llei fou publicat en el Butlletí núm.
50/2012 del 24 de juliol i no s’hi ha formulat cap
esmena.
Alguna intervenció per part de Govern...
Sr. Jordi Cinca, teniu la paraula.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
El Projecte de llei que avui es sotmet a consideració
d’aquesta Cambra té un doble objectiu. D’una part
aprovar un suplement de crèdit de 18.000 euros per
poder fer front a les despeses derivades del trasllat a
les seves noves dependències del Tribunal
Constitucional. Així, com del seu condicionament i
la seva adequació, una quantitat que no va estar
prevista en el pressupost de l’any 2012, aquest

Ara ens tocarà fer una reflexió més global sobre la
Llei de Radiodifusió i Televisió Pública, i encetar un
treball, que ha de permetre fer les modificacions
necessàries per assegurar la missió del servei públic
de radiodifusió i televisió, en el marc dels principis
que marca l’article 2 de la Llei, i per tant recullo
l’oferta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata en
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suplement de crèdit es proposa que es financi amb el
romanent de tresoreria del propi tribunal.
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racionalització i optimització que el Govern va
endegar a l’inici de la legislatura, amb un important
estalvi tant pel que és la rebaixa dels lloguers com
també per reubicar en espais públics, doncs,
institucions. Amb aquesta línia, doncs, es justifica el
canvi del Tribunal Constitucional.

Aquesta quantitat com deia, no va estar prevista en
el pressupost del 2012 i bàsicament no ho va estar
perquè els membres del Tribunal Constitucional en
aquell moment, en el moment d’elaboració del
pressupost, no sabien que durant aquest any 2012 es
produiria aquest canvi de seu. Un canvi que cal
emmarcar la política impulsada des del Govern
d’intentar optimitzar la utilització d’espais de
propietat de l’Estat en detriment d’espais de lloguer,
amb el conseqüent estalvi per les finances públiques.

I doncs, manifestar el nostre vot favorable al
suplement de crèdit, primer, per donar recolzament a
aquest esforç d’optimització, doncs, dels recursos
públics, i en segon lloc, doncs, com ha dit el
ministre, el fet de no ser un increment de deute per
utilitzar, doncs, el romanent que la institució té,
doncs, el motiu suplementari per donar el nostre vot
favorable.

Deia, doncs, que el Projecte té dos objectius, i el
segon és el de modificar el propi pressupost del
Tribunal Constitucional per poder aprofitar el
romanent de tresoreria que disposa aquesta institució
o que disposava aquesta institució, a tancament de
l’exercici 2011.

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

Així és proposa finançar les inversions previstes en el
pressupost per a l’any 2012 amb aquest romanent en
lloc de fer-ho mitjançant transferència de capital
com estava inicialment previst.

Alguna altra intervenció?
Bé, si no hi ha més intervencions, i si no hi ha
tampoc objeccions, proposo l’aprovació del Projecte
de llei per assentiment.

Sembla raonable que tots el organismes que es
financen parcial o totalment amb transferències del
pressupost general, utilitzin el romanents que
disposen en lloc d’acumular tresoreria al mateix
temps que reben transferències.

Declaro aprovat el Projecte de llei.
Passem doncs al quart punt de l’ordre del dia.

4- Examen i votació del Projecte de llei
de suplement de crèdit per fer front a les
despeses derivades de l’adequació del
nou local d’atenció al públic dels
departaments de Tributs i de Duana i
per finançar els treballs de disseny
operatiu i funcional per a la creació d’un
sol òrgan que gestioni tots els processos
associats a la gestió i la supervisió dels
nous tributs.

Finalment deixar palès que el propi Tribunal
Constitucional mitjançant carta del seu president
adreçada al cap de Govern, el passat mes de junt, va
posar de relleu la necessitat d’aquest suplement de
crèdit i la possibilitat de canviar el finançament de
les inversions previstes per a l’any 2012.
Gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

El Projecte de llei fou publicat en el Butlletí núm.
50/2012, del 24 de juliol, i no s’hi ha formulat cap
esmena.

Intervencions per part dels grups parlamentaris?
Per part del Grup Socialdemòcrata no hi ha
intervenció...

Alguna intervenció per part del Govern?

Per part del Grup Demòcrata té la paraula el Sr.
Xavier Montané.

Sr. Jordi Cinca teniu la paraula.
El Sr. Jordi Cinca:

El Sr. Xavier Montané:

Gràcies Sr. síndic.

Moltes gràcies Sr. síndic.

Com és ben sabut i s’ha debatut en aquesta Cambra
en diverses ocasions, la progressiva implantació del
nou marc fiscal implica necessàriament una
reorganització dels serveis que avui intervenen en la
gestió dels diferents impostos i taxes vigents. Una
reorganització que culminarà en la fusió dels actuals
departaments de Duana i de Tributs de Govern, i

De manera molt breu i per no allargar més aquest
punt de l’ordre del dia, doncs, més que res per
manifestar la nostra intenció de vot.
En primer lloc, doncs, recalcar que el trasllat del
Tribunal Constitucional a la nova seu s’emmarca o
s’engloba dintre del que seria un esforç de
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que donarà peu a l’Agència Andorrana Fiscal i de
Fronteres.

finalment no seran aplicades a la partida on s’havia
inicialment previst.

Alhora, i a banda de reorganitzar tant des de la
vesant operativa com funcional aquest servei, cal
potenciar les accions de divulgació del nou marc
fiscal, les obligacions que genera els ciutadans i el seu
funcionament. I encara dins aquesta necessitat de
millorar el servei, també es fa evident la necessitat de
reforçar els espais d’atenció al públic per tal de donar
un servei que s’avingui a l’increment d’obligats
tributaris que provocarà el nou marc fiscal així com
l’increment del nombre de gestions que aquests
hauran de complimentar davant de l’Administració.

Abans d’acabar, deixi’m que reiteri la importància
per a Andorra de culminar amb èxit tot aquest
procés de posada en funcionament del nou marc
fiscal. Per moltes raons: per fer d’Andorra un país
més competitiu, situar els ingressos de l’Estat al
nivell necessari per garantir uns servis propis d’un
Estat modern i solidari, per reforçar la credibilitat
internacional del País, per ser un país més equitatiu i
per garantir que ningú defuig les seves obligacions.
Aspectes, tots ells, que entenem justifiquen que es
posin a disposició tots els mitjans necessaris per
garantir un bon funcionament del nou marc fiscal i
per garantir que una peça clau, una peça angular
d’aquest bon funcionament, també disposi de tots els
mitjans com és el cas de l’Agència Andorrana Fiscal
i de Fronteres.

El Projecte de llei de suplement de crèdit que avui se
sotmet a consideració de vostres M. I. Senyories,
pretén precisament disposar dels fons per avançar en
aquesta línia. Efectivament es destinen 63.893,66
euros per millorar l’atenció al públic i fomentar la
divulgació dels nous impostos. Així s’han
condicionat uns nous espais d’atenció al públic
ubicats a la parròquia d’Andorra la Vella,
concretament a la Baixada del Molí núm. 26, un
local que fins ara ocupava la Ràdio i Televisió
d’Andorra i del qual en podia prescindir optimitzant
l’ús dels espais dels quals ja disposa.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Entrem en el temps d’intervencions dels grups
parlamentaris.
Pel Grup Socialdemòcrata no hi ha intervenció?

Per tant, aquesta decisió ha premés obrir el servei
sense incrementar els lloguers, i per tant les despeses
corrents. Uns espais que ja han mostrat la validesa
pel seu comés durant el passat mes de setembre amb
l’atenció de totes les persones que han anat a fer la
liquidació a compte de l’impost de societats, de
l’impost d’activitats econòmiques, o a fer consultes
sobre aquests dos impostos.

Pel part del Grup Demòcrata, Sr. Xavier Montané
teniu la paraula.
El Sr. Xavier Montané:
Gràcies Sr. síndic.
També de forma molt breu, doncs, recollint els
comentaris del Sr. ministre sobre la importància de
la modernització del nostre sistema fiscal, tant per
aconseguir els recursos necessaris perquè Andorra
sigui un país pròsper i un país socialment just, doncs,
també destacar la importància de poder
homogeneïtzar el nostre sistema fiscal a l’exterior de
cara a obrir la nostra economia. I vista aquesta
necessitat d’implementar aquests canvis fiscals, no
hauríem d’oblidar tampoc que potser arriben en un
moment inoportú donada la conjuntura econòmica.
Malgrat, doncs, podem tenir el consens en aquesta
necessitat, doncs, de modernitzar, i també d’incloure
noves figures fiscals, doncs, també hem de tenir
compte de la situació en la qual el País es troba.

Així mateix, aquesta quantitat de 63.000 euros,
també ha servit per impulsar campanyes d’informació
dels nous espais, de les noves dependències, i per
recordar el calendari fiscal. D’una altra banda, el
suplement de crèdit també incorpora 158.508,50
euros, que es destinen a la contractació dels serveis
d’una empresa especialitzada per al disseny i
l’estructuració de la nova Agència Andorrana Fiscal
i de Fronteres, tant des de la vessant orgànica,
operativa com funcional, i alhora coordina els
treballs d’implementació de l’Agència i la
implementació dels nous suports informàtics, així
com la fusió dels dos departaments.
Aquests treballs van ser ja adjudicats a l’empresa
KPMG i s’estan duent a terme en aquests moments.

Abans de l’entrada en vigor de tant de l’impost de
societats com de l’impost d’activitats econòmiques,
tant el Grup Parlamentari Demòcrata com el Govern
vam incloure una sèrie de canvis legislatius per
intentar simplificar la interpretació d’aquests nous
tributs, d’aquests nous impostos, com també, doncs,
per aportar exempcions fiscals que permetessin,

Així doncs, fruit de la suma de les dues quantitats
esmentades el suplement de crèdit que es presenta a
consideració de la Cambra és per un total de
222.402,16 euros, quantitat que no suposarà nou
endeutament i que es finançarà amb partides
previstes en el pressupost de l’any 2012 i que
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recomanacions del Global Tax Forum, entitat
encarregada de la supervisió de l’aplicació i la posada
en pràctica correcta d’aquests convenis, de la qual
Andorra és membre des de l’any 2009.

Malgrat els canvis legislatius, doncs, el Govern ha
cregut oportú d’agilitzar i sobretot donar millor
servei al ciutadà, el qual s’explica aquest nou local
que han hagut d’ubicar, i per tant, doncs, el
suplement de crèdit, per al nostre entendre s’explica
i es justifica sobradament, per aquesta voluntat de
voler donar un suport al ciutadà, i sobretot també,
doncs, per gestionar de forma més eficient, tots
aquests nous tributs en un país, malauradament amb
una cultura fiscal encara, doncs, molt verda.

En aquest sentit el Govern ha conclòs també la
negociació de tres nous acords amb la República
Txeca, amb Corea i amb Itàlia, que esperem poder
signar properament i sotmetre també a aprovació per
part del Consell General.
L’Acord entre el Principat d’Andorra i la República
de Polònia per a l’intercanvi d’informació en matèria
fiscal estableix i segueix el model de l’OCDE i consta
de 12 articles on s’estableix primer l’objecte i l’àmbit
d’aplicació, on també consta la competència, els
impostos coberts, les definicions dels termes que hi
apareixen, l’intercanvi d’informació mitjançant
sol·licitud, els controls fiscals a l’estranger, la
confidencialitat de les dades, la possibilitat de
denegar una sol·licitud, les costes, el procediment
d’amigable composició, l’entrada en vigor i finalment
la denúncia.

Per tant, doncs, des del Grup Demòcrata donem
suport al suplement de crèdit.
Moltes gràcies.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra intervenció?
Bé, si no hi més intervencions i si no hi ha tampoc
objeccions, proposo l’aprovació del Projecte de llei
per assentiment.

Vaig procedir a la signatura d’aquest Acord -seguint
les instruccions del Govern- el passat 15 de juny del
2012 a Andorra amb l’ambaixador acreditat a
Andorra, l’excel·lentíssim Sr. Schnepf.

Declaro aprovat el Projecte de llei.
Passem al cinquè punt de l’ordre del dia.

La signatura d’aquest Acord, de la qual ens felicitem,
obre la porta a la negociació també futura d’un
conveni entre Andorra i Polònia, un conveni per
evitar la doble imposició segons la voluntat que
expressen ambdós governs mitjançant una declaració
adjuntada el mateix dia.

5- Examen i votació de la Proposta
d’aprovació de la ratificació de l’Acord
entre el Principat d’Andorra i la
República de Polònia per a l’intercanvi
d’informació en matèria fiscal.

Un cop ratificat, l’Acord entrarà en vigor trenta dies
després de la data de recepció de la darrera
notificació i, acte seguit, tindrà efecte per als
períodes impositius que comencin en aquella data o
posteriorment a l’1 de gener de l’any que segueix a la
data d’entrada en vigor, o quan no hi hagi període
impositiu, per a les obligacions que es generin a
aquesta data o posteriorment.

La Proposta d’aprovació fou publicada en el Butlletí
núm. 50/2012, del 24 de juliol i no s’hi ha formulat
cap esmena.
Alguna intervenció per part del Govern?
Teniu la paraula Sr. Gilbert Saboya.
El Sr. Gilbert Saboya:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Amb l’aprovació de la ratificació de l’Acord amb la
República de Polònia per a l’intercanvi d’informació
en matèria fiscal, el Consell General tindrà la
possibilitat fins ara d’adopció d’un total de vint
acords d’intercanvi d’informació en matèria fiscal.

Gràcies.
Intervencions per part dels grups...
Per part del Grup Socialdemòcrata té la paraula el
Sr. Jaume Bartumeu.

Aquesta xifra supera amb escreix el nombre mínim
d’acords que l’OCDE va establir com a necessaris per
a qualsevol estat o jurisdicció perquè deixés de ser
considerada com a no cooperant en matèria
d’intercanvi d’informació fiscal.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí, gràcies Sr. síndic.
El nostre grup parlamentari aprova, òbviament,
aquesta ratificació. Ho fem convençuts que el
Govern -ara escoltàvem al ministre d’Exteriors-...

No obstant això, el Govern continua treballant per
ampliar la xarxa d’acords en línia amb les

8

Sessió ordinària del dia 18 d’octubre del 2012

Núm. 17/2012

Diari Oficial del Consell General

que el Govern és conscient que tant l’OCDE com els
països del nostre entorn més immediat estan
observant i analitzant amb atenció el nivell
d’acompliment dels compromisos internacionals
d’Andorra. Aquesta aprovació, n’hem de ser
conscients, i les que vindran amb els altres acords
que ens acaba d’anunciar el ministre, no fan més que
augmentar
la
nostra
responsabilitat,
la
responsabilitat d’Andorra en el desenvolupament de
les seves relacions econòmiques exteriors i, per tant,
volem creure i ens creiem que entre tots ho sabrem
assumir.

per aquests organismes a fi i efecte de seguir
mantenint el Principat en el rànquing dels països
transparents, seriosos, cooperadors i generadors de
confiança arreu del món.

Gràcies Sr. síndic.

Alguna altra intervenció?

Així, el Grup Parlamentari Demòcrata, es felicita per
aquesta nova signatura i com no pot ser d’una altra
manera li donarà ple suport.
Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Bé, si no hi ha més intervencions, si no hi ha tampoc
objeccions, proposo l’aprovació de la Proposta per
assentiment.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

Declaro aprovada la Proposta.

Per part del Grup Demòcrata té la paraula la Sra.
Meritxell Mateu.

Bé, respecte als cinc propers punts de l’ordre del dia,
i vist que la seva tramitació en comissió s’ha dut a
terme de forma conjunta nomenant un únic ponent
pels cinc projectes de llei, els proposo, si no hi ha
objeccions al respecte, de procedir al debat conjunt
dels cinc projectes de llei i posteriorment procedir a
la seva votació, si és el cas, per assentiment,
-conjunta- i si no, si es vol votació, doncs
separadament.

La Sra. Meritxell Mateu:
Gràcies Sr. síndic.
Ens trobem avui davant una nova proposta de
ratificació d’un acord d’intercanvi d’informació.
Aquest cop, concerneix l’Acord entre el Principat
d’Andorra i la República de Polònia per l’intercanvi
d’informació fiscal signat a Andorra la Vella, com
acaba de dir el ministre, per ell mateix i l’ambaixador
de Polònia al Principat d’Andorra el darrer 15 de
juny.

Alguna objecció?
Bé, si no hi ha objeccions procedirem al debat
conjunt de:

Amb aquesta ratificació Andorra ja tindrà, com
també ha dit el ministre, vint acords d’intercanvi
d’informació signats i ratificats, el que supera amb
escreix els mínims exigits per l’OCDE.

6. Projecte de llei de creació del col·legi
oficial de farmacèutics d’Andorra.
7. Projecte de llei de creació del col·legi
oficial de logopedes d’Andorra.

Ben segur que d’altres seguiran i que la llista anirà
augmentant estenent així al mapa internacional la
imatge del Principat en tant que país cooperador,
solidari i transparent en matèria financera i fiscal.

8. Projecte de llei de creació del col·legi
oficial d’economistes d’Andorra.

Som conscients que la transparència i la cooperació
són avui en dia els estàndards indispensables per una
economia desenvolupada, pròspera i generadora de
riquesa tot i la crisi sense precedents que envolta el
món occidental, però també sabem que la feina no
s’atura aquí amb aquesta o les anteriors ratificacions.

9. Projecte de llei de creació del col·legi
oficial d’enginyers d’Andorra.
10. Projecte de llei de creació del col·legi
oficial de geòlegs d’Andorra.

Assumim que l’aplicació i la implementació efectiva
dels compromisos adquirits per part del Principat és
un deure cabdal i essencial per assolir tota la
credibilitat en aquesta matèria.

Els informes de la Comissió Legislativa d’Interior han
estat publicats en el Butlletí núm. 59/2012, del 10
d’octubre.
Intervé per exposar els informes de la Comissió la
Sra. Sílvia Riva González nomenada ponent per part
de la Comissió.

Som conscients, alhora, que el món canvia i que les
directrius d’instàncies com l’OCDE evolucionen i
ens obliguen a romandre alertes i eficients. En aquest
sentit confiem plenament en la tasca del Govern per
tal de tenir cura dels avenços i de les pautes dictades
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professionals, sinó la societat andorrana en pes, fan
un salt endavant en la dignificació i en el
reconeixement d’aquestes professions. És la millor
manera de reafirmar la seva presència i el seu rol en
l’organització ciutadana i en l’economia del País tant
des de les persones que les exerceixen com des dels
àmbits professionals empresarials amb una projecció
justament valorada i se’n congratula.

Gràcies Sr. síndic.
El passat dia 3 d’octubre, la Comissió Legislativa
d’Interior em va nomenar ponent dels següents
projectes de llei que, malgrat ens tornem a repetir,
són: el Projecte de llei de creació del col·legi oficial
de farmacèutics d’Andorra, el Projecte de llei de
creació del col·legi oficial de logopedes d’Andorra, el
Projecte de llei de creació del col·legi oficial
d’economistes d’Andorra, el Projecte de llei de
creació del col·legi oficial d’enginyers d’Andorra i el
Projecte de llei de creació del col·legi oficial de
geòlegs d’Andorra.

Els projectes de llei de creació d’aquests col·legis
professionals que avui arriben al Consell General
donaran a les professions concernides la base
necessària per treballar i avançar amb seguretat
jurídica.
Tant l’exigència legal com l’interès corporatiu fan
indispensable la creació per llei dels col·legis
professionals oficials, i des del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata volem felicitar l’impuls de les
professions de logopedes, geòlegs, farmacèutics,
enginyers i economistes, que si bé ja tenien ferma,
decidida i qualitativa presència en l’àmbit andorrà
ara la podran acabar de consolidar tot regulant i
ordenant de manera vinculant l’exercici de la seva
activitat professional i fent valer arreu les seves
competències en els marcs i funcions que els són
propis.

Com a ponent, doncs, exposo avui davant del
Consell General i de forma conjunta, els cinc
informes realitzats per la Comissió.
La Comissió d’Interior va examinar en les reunions
mantingudes el 3 i el 8 d’octubre els cinc projectes
de llei i les esmenes que s’hi havien presentat: dues
esmenes a cadascun dels projectes de llei, a excepció
del Projecte de llei del col·legi oficial d’enginyers al
qual s’hi havia presentat tres esmenes.
De les dues esmenes presentades a cadascun dels
cinc projectes, una havia estat presentada una per
part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i l’altra
per part del Grup Parlamentari Demòcrata, totes
dues a la mateixa disposició transitòria quarta.
Aquestes esmenes van ser retirades per ser
transaccionades i es van aprovar per unanimitat

Per aquestes raons el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata es complaurà en donar suport a tots
els projectes de llei de creació dels respectius col·legis
oficials mencionats mitjançant els seu vot positiu.
Gràcies Sr. síndic.

En el cas de l’esmena presentada per part del Grup
Parlamentari Demòcrata a l’article 4 del Projecte de
llei de creació del Col·legi d’Enginyers, va ser
aprovada per unanimitat. En el resultat de la votació
de les esmenes se’n desprenen els cinc informes de la
comissió publicats, els quals se sotmeten avui a
consideració d’aquesta Cambra.

El Sr. síndic general:
Gràcies.
Intervé per part del Grup Parlamentari Demòcrata,
la Sra. Sílvia Riva.
La Sra. Sílvia Riva:

Gràcies Sr. síndic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Avui debatem en aquesta Cambra l’aprovació, si
s’escau, d’aquests cinc projectes de llei que exposem
i defensem de forma conjunta, sense que per aquest
motiu deixin de merèixer tota la nostra consideració
singular.

Gràcies.
Passaríem doncs, ara a la intervenció per part dels
grups parlamentaris.
Per part del Grup Socialdemòcrata té la paraula el
Sr. Gerard Barcia.

Avui aquesta Cambra, -i així ho desitjo-, donarà
llum verda a la creació per llei dels col·legis
d’economistes, d’enginyers, de farmacèutics, de
geòlegs i de logopedes.

El Sr. Gerard Barcia:
Gracies Sr. síndic.

Però, més enllà de la llei de creació, vull posar de
manifest avui que els col·legis són i han estat ja una
realitat de la nostra societat des de fa anys. I aquesta
realitat, històrica, ha estat tractada de forma dispar a
ulls del legislador ja que col·legis com el de metges,

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata entén que,
amb la creació per llei dels col·legis oficials
d’Andorra de: economistes, enginyers, farmacèutics,
geòlegs i logopedes, no només els respectius
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sistema creat ara fa 4 anys i modificat darrerament
per la Llei 10/2012 del 21 de juny, d’inversió
estrangera al Principat d’Andorra, que confiava
l’impuls legislatiu als col·lectius interessats en
promoure la creació del seu propi col·legi, i havent
doncs el Govern de presentar, en aquest cas la llei, el
corresponent projecte, previ acompliment i respecte
de les disposicions allí contingudes.

Aquest va ser el fet real que va impulsar al legislador
a l’aprovació l’any 2008 de la Llei 6/2008, del 15 de
maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i
associacions professionals. El fet era fer possible la
regulació per llei d’uns col·lectius que de facto ja
agrupen als professionals titulats de cada àmbit, i fins
a l’actualitat, molts d’ells estaven organitzats
jurídicament com una associació, a l’empara per
tant, de les previsions de la llei d’associacions.

I no m’agradaria acabar aquesta intervenció sense
posar l’èmfasi en què aquesta aprovació dels
projectes de llei de creació no marca un punt d’inici
que no sigui només aquest legal, sinó que la
trajectòria dels col·legis ja n’és una, i que tampoc
marca la fi ja que les disposicions transitòries
estableixen certes obligacions i certa feina de cara als
col·legis, i que després d’entrada en vigor, tenen sis
mesos per a obtenir la col·legiació de titulats
d’aquests sectors, s’ha de procedir a la convocatòria
de l’assemblea constituent per tal d’aprovar de forma
definitiva els seus estatuts, s’han d’elegir els seus
representants. En definitiva, seguir avançant en el
camí de la defensa conjunta i legítima dels interessos
del col·lectiu a la vegada que s’aposta de forma
decidida en la projecció i qualitat dels professionals
que agrupen.

Al mateix temps, aquesta Llei 6/2008 defineix què
ha de ser el marc legal dels col·legis, la seva
naturalesa jurídica, els drets i obligacions dels seus
col·legiats, finalitats, incompatibilitats, prestacions
obligatòries així com mesures de detecció i acció
contra l’intrusisme.
Voldria fer dues breus al·lusions més a aquesta Llei
6/2008 que ens permetran contextualitzar millor el
debat que avui ens ocupa.
La primera que és que amb aquesta finalitat i vocació
de ser una llei marc i pionera a Andorra en la
regulació d’aquest àmbit, la llei és un marc no només
pels col·legis sinó també per als professionals liberals
que atesa la nostra dimensió de país, doncs no tenen
l’amplitud suficient per crear un col·legi, però no
només aquest fet de la dimensió feia que quedessin
exempts i exclosos de la llei, per tant la Llei 6/2008,
també els hi donava cobertura.

Tant de bo aquests siguin els primers projectes de llei
de creació de col·legis, d’altres que han de venir, fet
que voldrà dir que Andorra acull noves professions
amb projecció laboral i implantació que faran
necessària la seva organització al tomb d’un eix
comú.

La segona, més estretament vinculada als projectes
de llei que avui ens ocupen i, en concret amb les
disposicions transitòries quartes, que hem vist que
han sigut objecte d’esmena, gira al tomb de
l’obligatorietat de col·legiació de tot aquell
professional que exerceixi tasques pròpies de la seva
professió, situant aquesta obligació més enllà del
règim jurídic de prestació del servei (és a dir ja sigui
per compte propi o com assalariat).

Entretant des del Grup Parlamentari Demòcrata es
donarà suport als projectes de llei de creació del
col·legi oficial d’economistes, d’enginyers, de
farmacèutics, de logopedes i de geòlegs.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

En aquest sentit, i recuperant l’esperit de la Llei
6/2008, ambdós grups parlamentaris hem volgut
clarificar les cinc referides disposicions transitòries i
des d’aquí en nom dels consellers de DA, vull agrair
al Grup Parlamentari Socialdemòcrata i en particular
al membre de la comissió, al Sr. Barcia i a la
consellera Mariona González, la ràpida entesa que ha
regnat a la comissió no només en la transacció
d’aquesta esmena sinó també en l’acceptació de dos
petits canvis de nomenclatura, que DA va recollir a
petició dels propis impulsors dels col·legis, i així
permetent assolir una major exactitud i propietat en
la redacció del projecte de llei.

Per part del Govern té la paraula el Sr. Xavier Espot.
El Sr. Xavier Espot:
Gràcies Sr. síndic.
L’article 15 de la Llei 6/2008, del 15 de maig,
d’exercici de professions liberals i de col·legis i
associacions professionals, preveu que la creació dels
col·legis professionals s’ha de fer per llei, i és en
compliment d’aquesta disposició que en el dia d’avui
se sotmeten per primera vegada a l’aprovació del
Consell General, si s’escau, els cinc projectes de llei
de creació dels Col·legis Oficials de Farmacèutics
d’Andorra, de Logopedes d’Andorra, d’Economistes
d’Andorra, d’Enginyers d’Andorra i de Geòlegs

L’aprovació avui d’aquests cinc projectes de llei,
suposa la confirmació del correcte funcionament del
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d’Andorra, la qual cosa d’altra banda obre la via, a
partir d’ara, a la creació per llei d’altres col·legis
professionals.
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en la professió corresponent i la titulació dels quals
estigui reconeguda. Igualment, l’article 5, en
concordança amb els principis informadors i el propi
contingut material de la Llei 6/2008, recorda que
l’estructura interna i el funcionament dels col·legis
han de ser democràtics, i alhora llista quines són les
normes reguladores de l’activitat d’aquests col·legis.
Pel que fa a l’article 6, assenyala quins són els
ministeris del Govern d’Andorra competents en
ordre a relacionar-se amb els col·legis.

Concretament, els apartats 2 i 3 de l’article 15 de la
Llei disposen que per iniciar els tràmits de creació
d’un col·legi professional, els interessats s’han de
dirigir al Govern per presentar el projecte d’estatuts
i, eventualment, les altres normes de funcionament
intern del col·legi professional que es pretén crear.
Que el Govern ha d’emetre un informe sobre el
projecte d’estatuts, després d’haver-ne efectuat el
control de legalitat; i que si l’informe és positiu, el
Govern ha de trametre al Consell General el projecte
de llei de creació del col·legi referit.

D’altra banda, els projectes de llei consten de quatre
disposicions transitòries que preveuen un termini de
sis mesos per convocar l’assemblea constituent del
col·legi que ha d’aprovar els estatuts, que s’hauran de
remetre al registre corresponent, i per escollir els
càrrecs dels òrgans de Govern, a la data de la
constitució dels quals el col·legi obtindrà plena
capacitat d’obrar. Igualment, es contempla
l’obligació de les persones que a la data d’entrada en
vigor de la llei estiguin treballant en les tasques
pròpies corresponents i estiguin en possessió de la
titulació universitària exigida, de col·legiar-se en el
col·legi escaient.

Així doncs, en el seu dia, les persones interessades i
que pretenen constituir els col·legis professionals que
ens ocupen, varen presentar els projectes d’estatuts i,
en el seu cas, una vegada fetes les modificacions
requerides i oportunes, per tal que aquests projectes
fossin conformes a la Llei 6/2008, tal com ha estat
modificada per la disposició addicional primera de la
Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al
Principat d’Andorra, pel que fa en concret als
requisits d’accés per a l’exercici de les professions
liberals, el Govern va emetre un informe positiu
respecte de l’adequació dels projectes d’estatuts a la
normativa esmentada i alhora, va aprovar els
projectes de llei de creació dels col·legis
corresponents.

Finalment, els projectes de llei conclouen amb una
disposició final que preveu l’entrada en vigor
d’aquests projectes de llei l’endemà de la seva
publicació al BOPA.
Acabo la meva intervenció prenent nota del fet que
la disposició transitòria quarta de tots cinc projectes
de llei ha estat objecte de sengles esmenes de
modificació per part dels grups parlamentaris
socialdemòcrata i demòcrata, les quals han estat
transaccionades i posteriorment aprovades per
unanimitat, la qual cosa, a criteri del Govern i més
enllà de les precisions terminològiques pròpies de
cada professió que també per via d’esmena s’han
incorporat a demanda dels interessats, concretament
pel que fa als farmacèutics i als enginyers, ha permès
millorar i clarificar el redactat d’aquesta disposició de
contingut equivalent en els cinc projectes. En efecte,
de conformitat amb la Llei 6/2008, respecte de la
qual s’ha afegit, amb bon criteri, una remissió
expressa, s’ha contemplat l’obligació de col·legiació
de les persones que exerceixen tasques pròpies de la
professió, i s’ha anat per tant, més enllà de la figura
dels professionals prestadors de serveis, per compte
propi o per compte aliè.

Aquests projectes de llei de creació dels Col·legis
Oficials de Farmacèutics, Logopedes, Economistes,
Enginyers i Geòlegs d’Andorra segueixen una
mateixa sistemàtica genèrica i contenen aquells
extrems que preveu de forma expressa l’article 15
apartat 4 de la Llei 6/2008, si bé en cap cas pretenen
regular l’exercici de les professions liberals
mencionades, la qual cosa és objecte de la llei i serà
objecte dels estatuts que cada col·legi professional
aprovi properament.
En efecte, es tracta de donar carta de naturalesa als
cinc col·legis oficials i conferir-los per tant,
personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al
compliment de les finalitats que tindran atribuïdes
ope legis, i segons es prevegi en els seus estatuts tal
com en davalla de l’article 1, i definir l’objecte
professional en el qual s’emmarquen aquests
col·legis, que consisteix en la regulació i l’ordenació
de l’exercici de l’activitat professional corresponent, i
en vetllar pel compliment dels principis ètics,
deontològics i jurídics que s’escaiguin, segons preveu
l’article 2. Ensems, l’article 3 defineix l’àmbit
territorial d’actuació dels col·legis, que no és altre
que el Principat d’Andorra, i l’article 4 enumera els
requisits exigits per a la inscripció dels professionals
en aquests col·legis, a saber els titulats universitaris

Així doncs, si el Consell General aprova els cinc
projectes de llei de creació dels Col·legis Oficials de
Farmacèutics, Logopedes, Economistes, Enginyers i
Geòlegs d’Andorra, tal com han anunciat els
consellers que m’han precedit en la paraula, la qual
cosa agraeixo en el cas que així sigui, es conferirà
empara legal a entitats d’origen associatiu amb
funcions públiques paleses que, de facto, ja existien
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moltes d’elles en la realitat social i econòmica
d’Andorra, la qual cosa ha de permetre l’assumpció
definitiva de llur condició de corporacions de dret
públic, i alhora quedaran equiparats a tots els efectes
a aquells col·legis preexistents i creats ja no
mitjançant la Llei marc 6/2008, sinó en mèrits
d’anteriors normes jurídiques específiques.

Diari Oficial del Consell General

Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Intervenen per part dels grups parlamentaris...

Gràcies senyor síndic.

Per part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, té
la paraula el conseller David Rios.

El Sr. síndic general:

El Sr. David Rios:

Gràcies.

Gràcies Sr. síndic.

Alguna altra intervenció...

El Projecte de llei de modificació de la de la Llei del
joc del bingo, del 28 de novembre de 1996,
modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001
té diversos aspectes a destacar.

Bé, acabades les intervencions doncs, i si no hi ha
objeccions, els proposaria l’aprovació dels cinc
projectes de llei per assentiment.

Per una banda, es possibilita que el sector es pugui
modernitzar, oferint un nou suport de joc del bingo
mitjançant la regulació de l’ús de màquines de vídeo
bingo i de bingo tradicional que només es podran
instal·lar en sales autoritzades amb la limitació d’una
màquina per cada cinc llocs de bingo tradicional.

Si no hi ha objeccions doncs, declaro aprovats els
cinc projectes de llei.
Passem al següent punt de l’ordre del dia:

11- Examen i votació, del Projecte de
llei de modificació de la Llei del joc del
bingo, del 28 de novembre de 1996,
modificada per la Llei del 15 de
novembre del 2001.

Per altra banda, es modifica la llei originària per
incorporar un control d’admissió a potencials
jugadors. Es prohibeix o es limita l’accés a les sales
del joc del bingo a, entre altres:
- menors d’edat excepte si a la sala es juga al bingo
tradicional,

L’informe de la Comissió Legislativa d’Economia ha
estat publicat en el Butlletí núm. 59/2012, del 10
d’octubre.

- a persones declarades per decisió judicial incapaces,
pròdigues, insolvents o declarades en suspensió de
pagament o fallida mentre no es rehabilitin,

Intervé per exposar l’informe de la comissió, la Sra.
Olga Gelabert Fàbrega, nomenada ponent per part
de la comissió.

- persones en condicions de llibertat condicional per
delictes econòmics o sotmeses a mesures de
seguretat,

La Sra. Olga Gelabert:

- persones sota els efectes de la ingestió de begudes
alcohòliques o estupefaents,

Gràcies Sr. síndic.
La Comissió Legislativa d’Economia ha analitzat el
Projecte de llei de modificació de la Llei del joc del
bingo i les tres esmenes presentades al seu articulat.
Les tres esmenes totes elles presentades per part del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata han estat
tingudes en compte. En concret, la primera esmena
presentada a l’article 4, ha estat aprovada per
unanimitat. La segona esmena presentada a l’article
6, ha estat transaccionada i aprovada per
unanimitat. I la tercera i darrera esmena, presentada
a l’article 10, ha estat transaccionada i aprovada per
unanimitat.

- persones beneficiàries d’ajudes socioeconòmiques
que Govern haurà de determinar reglamentàriament.
El Govern també haurà de determinar
reglamentàriament de quina manera es desenvolupa
la comunicació de les dades entre l’organisme
encarregat del joc i les entitats sotmeses a aquesta
regulació. En aquest sentit, caldrà que es garanteixi
la seguretat i la confidencialitat de la informació amb
tots els mecanismes i tecnologia disponibles per la
seva transmissió a les entitats autoritzades.
També s’incorpora la necessitat que el personal al
servei de les sales del bingo hagin de superar una
formació sobre les conductes patològiques del joc.
Així com que el personal administratiu tingui
competència per detectar i conèixer la normativa
relacionada amb el blanqueig de capital i el
finançament del terrorisme.

Així mateix, comentar que per coherència amb el
contingut del Projecte de llei i en concret amb
l’article 7 del Projecte de llei, per unanimitat s’ha
acordat canviar en l’article 13 del Projecte de llei,
“taxa del joc del bingo” per “impost sobre el joc del
bingo”.
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Finalment, es revisa el Títol V que tracta sobre
l’impost sobre el joc del bingo, actualitzant els fets
imposables, la base de tributació i el tipus de
gravamen a les noves modalitats del joc del bingo.

Sessió ordinària del dia 18 d’octubre del 2012

servei amb cartrons electrònics i diferents modalitats
que permet aquest joc, mantenint sempre l’esperit
inicial d’aquest joc d’atzar.
L’oferta turística del País ha d’ésser variada, tenint
en compte la davallada dels darrers últims anys, i pel
fet que els turistes són cada vegada més exigents. El
joc del bingo i la incorporació de les seves modalitats
electròniques, representen un element més d’aquesta
oferta, igualant així les ofertes dels bingos dels
nostres països veïns.

El grup parlamentari tal i com s’ha comentat, va
presentar tres esmenes al text, que gràcies al bon
treball en comissió, i la bona entesa amb les
conselleres demòcrates, una va ser acceptada i les
altres dues transaccionades en la línia proposada per
les esmenes.
Una primera esmena proposava a Govern que
determinés reglamentàriament quins són els ajuts
socioeconòmics que poden arribar o a limitar o a
prohibir l’accés a les sales de joc del bingo per a les
persones que les percebin, entenent que això
permetrà aportar més claredat a les limitacions o
prohibicions d’accés a les sales.

Vull recalcar el treball positiu que s’ha fet en la
Comissió d’Economia, aprovant una de les esmenes
presentades
pel
Grup
Socialdemòcrata
i
transaccionant les dues altres per millorar el text.
Des del grup parlamentari valorem positivament el
treball fet des de Govern i en particular la
modificació de l’article 8, en el sentit de millorar el
control de l’admissió de jugadors amb l’objectiu de
protegir els col·lectius més sensibles, com els menors
i les persones amb discapacitat psíquica entre altres.

De les dues esmenes transaccionades, la primera
proposava fer el text més clarificador i la segona
permetrà actualitzar el tipus de gravamen i la quota
anual a pagar per a cada màquina de vídeo bingo via
llei del pressupost general.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari
Demòcrata votarà a favor del Projecte de llei de
modificació de la Llei del joc del bingo.

La incorporació d’aquestes noves modalitats per
jugar al bingo permetrà ampliar la base en la qual
sustenta el lleure i l’oci, tant pels nacionals com pels
nostres turistes i visitants. I alhora, augmentar la
recaptació de l’Estat via els impostos relacionats amb
el joc del bingo.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

És per tot l’exposat que el Grup Parlamentari
Socialdemòcrata donarà suport a aquest projecte de
llei.

Alguna intervenció per part de Govern...

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. Jordi Alcobé:

Sr. Alcobé teniu la paraula.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

El Projecte de llei de modificació de la Llei del joc
del bingo, que avui es debat en aquesta sala,
modifica la normativa reguladora d’aquesta activitat
de joc a Andorra vigent des de l’any 1996.

Gràcies.
És el torn del Grup Parlamentari Demòcrata.
Té la paraula la consellera Olga Gelabert.

Així podem dir, que durant tots aquests anys, -prop
de 16-, el règim jurídic del joc del bingo ha tingut
pocs canvis significatius a excepció de la reforma
duta a terme l’any 2001 arran de l’entrada en vigor
de l’euro, tot exposat àmpliament per part dels
consellers que m’han precedit, els principals aspectes
significatius d’aquest projecte de llei, per tant
únicament reafirmaré els més primordials.

La Sra. Olga Gelabert:
Gràcies Sr. síndic.
Avui se sotmet a examen i votació d’aquesta Cambra
el Projecte de llei de modificació de la Llei del joc del
bingo del 28 de novembre de 1996, modificada per la
Llei del 15 de novembre del 2001. Aquest Projecte
de llei s’emmarca en la voluntat de complir amb les
necessitats del sector i adaptar-se a les noves
tecnologies en l’entorn del joc del bingo tradicional.

Per mantenir doncs, l’atractiu d’aquest complement
de l’oferta turística i d’oci, i per no quedar desfasats
respecte a les noves tecnologies, des de fa força anys
es practiquen amb normalitat en els països veïns,
calia actualitzar la normativa vigent i adaptar-la a les
noves tecnologies que afecta també el joc del bingo.

La modificació d’aquest Projecte de llei, vista la
ràpida evolució tecnològica que vivim avui en dia, i
que també afecta al joc del bingo permetrà la
modernització de les diferents sales del país per
poder evolucionar i actualitzar-se, i oferir un nou
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Es tracta doncs, com deia la consellera d’una qüestió
de modernització i d’actualització i no d’un canvi de
joc ni de la implantació d’un joc diferent de
l’existent.

Diari Oficial del Consell General

de 200 màquines de vídeo bingo amb el nou text
legislatiu.
En definitiva, aquesta modalitat de joc nova i molt
esperada pels operadors del sector del bingo ha de
contribuir a revertir una situació de decreixement
progressiu de l’activitat de bingo a Andorra que va
assolir una facturació per venda de cartrons l’any
2003 de prop de 25 milions d’euros, i que ha passat a
unes vendes de 18 milions d’euros l’any 2011, un
25% menys. De forma il·lustrativa aquesta davallada
de la facturació es tradueix també en una reducció
dels ingressos públics via l’impost sobre el joc del
bingo, que han passat de prop de tres milions d’euros
a 2,2 milions d’euros, també una disminució d’un
25%.

Així doncs, s’afegeix a la regulació existent, la
modalitat de bingo amb màquina o vídeo bingo, que
permet jugar amb cartrons electrònics visualitzats en
pantalles i dóna una major flexibilitat i un grau més
alt de satisfacció dels usuaris respecte als cartrons
físics. El poder disposar d’un oferta més àmplia de
possibilitats de joc, com ara decidir el format visual
dels cartrons, les representacions de les
combinacions o l’import de la partida, amb la
possibilitat de jugar per un import econòmic més
reduït i amb una major agilitat.
En resum, la modificació de la Llei permet incorporar
les últimes tecnologies en els serveis d’una activitat
de joc que contribueix a l’activitat d’un sector cabdal
com el turisme, o en els secors que s’hi relacionen
directament com ara el del lleure i el de l’oci. I així
com no pot ser d’una altra manera, sense perjudici
de mantenir totes les mesures de protecció que
siguin necessàries per a l’interès general i per la
protecció dels usuaris, -com també deia el conseller
Rios-.

I diu la forma, que les dues modalitats de joc han de
permetre mantenir els 62 llocs de treball que ocupen
en l’actualitat les sales de joc de bingo, dos sales avui
en dia que operen a Andorra.
Unes modificacions legislatives, doncs, que
actualitzen i modernitzen el joc del bingo d’acord
amb l’evolució de les noves tecnologies que
incrementen la protecció dels usuaris amb major risc
social i que permeten preveure un increment de
l’activitat dels ingressos de l’Estat i sobretot un
manteniment dels llocs de treball.

Justament, atès que la participació, en apostes i jocs
d’atzar pot ocasionar problemes personals a un grup
reduït d’usuaris i en especial a les persones amb
factors de risc personal, familiar, financer,
ocupacional o social, per això les modificacions
introduïdes amplien la prevenció de l’impacte que
pugui tenir el joc, establint noves casuístiques
d’àmbit personal o social, per prohibir o limitar
l’accés a les sales de joc, com ara les persones
nacionals o residents, beneficiàries d’ajudes
socioeconòmiques provinents de l’Administració o
d’entitats subvencionades per l’Administració, com
també han ressaltat els consellers. I sense oblidar
l’imprescindible protecció dels menors d’edat de les
persones en situació de risc per efectes del joc, així
com la protecció de l’ordre públic i la prevenció dels
fenòmens de blanqueig de capitals.

Per acabar, voldria ressaltar el treball d’equip que ha
participat en l’elaboració d’aquest Projecte de llei,
format per tècnics del Departament d’Economia,
tècnics del Departament de Tributs i Joc, així com la
participació activa de la recent creada Oficina del
Joc, per part del Govern, que ha tingut un rol
essencial en la regulació dels mecanismes de
protecció dels usuaris i de les persones més
vulnerables i en situació de risc social.
També voldria agrair, particularment, les aportacions
fetes en la Comissió Legislativa d’Economia que
precisen i milloren el text a partir de les esmenes
introduïdes pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
així com la rectificació de l’error pel que fa la taxa
del bingo i no en l’impost del bingo.
Per tot això, agraeixo el suport dels grups
parlamentaris a aquest Projecte de llei.

Per altre costat, a efectes d’evitar que la introducció
de les noves modalitats del joc del bingo electrònic
pugui comportar un abandó progressiu del bingo
tradicional, el projecte de llei limita la instal·lació del
nombre de màquines a raó d’una màquina per cada
cinc llocs destinats a jugadors de bingo tradicional, i
únicament es podran instal·lar màquines de bingo
electrònic en les sales autoritzades per al joc de bingo
tradicional. Això significa a la pràctica, que en
l’actualitat, d’acord amb la capacitat de les sales de
bingo a Andorra, que poden acollir a uns mil
jugadors, en total la introducció d’un nombre màxim

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra intervenció...
Bé, si no hi ha més intervencions i si no hi ha
tampoc objeccions, proposo l’aprovació del Projecte
de llei per assentiment.
Declaro aprovat el Projecte de llei.
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Passem doncs al darrer punt de l’ordre del dia:
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competitivitat en aquests productes o senzillament
que hagin d’assumir una disminució del seu marge en
aquests productes importats abans del 2012, del
desembre del 2012.

12. Examen i votació del Projecte de llei
de modificació de la Llei 11/2012, del 21
de juny, de l’impost general indirecte.

A banda d’aquesta modificació, el projecte
n’introdueix una segona, una segona que el Govern
valora com a molt important. Amb la modificació i
ampliació de l’article 55 de la Llei, en el sentit d’obrir
la porta a què en algunes condicions concretes que
caldrà desplegar reglamentàriament es puguin
consignar separadament la quota repercutida de la
base de tributació. Aquest canvi simplifica el trasllat
de l’impost en determinades operacions, sempre que
l’entrega de béns o la prestació de serveis s’efectuï a
consumidors finals i no a empresaris o a
professionals, i per tant acaba simplificant de manera
important la traducció o la gestió de l’impost a nivell
operatiu per a molts empresaris especialment per a
empresaris que estan focalitzats en la venda al detall.

El Projecte de llei fou publicat en el Butlletí núm.
56/2012, del 28 de setembre, i no s’hi ha formulat
cap esmena.
Alguna intervenció per part de Govern...
Té la paraula el Sr. Jordi Cinca.
El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
En el transcurs del debat de la Proposició de llei de
l’impost general indirecte, el Govern va agafar el
compromís de solventar mitjançant l’entrada a
tràmit d’un projecte de modificació de la Llei, la
problemàtica no resolta finalment a la Llei sobre els
estocs adquirits i importats amb anterioritat al 31 de
desembre de l’any 2012, i no venuts fins a aquella
mateixa data. Es tracta de reforçar, tal i com vam
coincidir tots els que vam intervenir en aquell debat
la neutralitat de l’impost en el moment de la seva
entrada en vigor evitant l’important impacte
econòmic que pel comerç podia tenir que
mercaderies que ja havien suportat l’impost de
mercaderies indirecte, i l’impost indirecte sobre
activitats econòmiques es veiessin doblement gabats.

Finalment, el projecte també permet corregir alguns
errors detectats en el redactat de la llei.
No vull acabar aquesta intervenció sense agrair als
dos grups parlamentaris que amb l’absència
d’esmenes en el text hagin agilitzat i facilitat la
tramitació ràpida d’aquest Projecte de llei, i per tant
que avui ja sigui possible debatre’l i com espero
aprovar-lo i per tant també, acabi amb la incertesa
que s’hagi pogut generar en els obligats tributaris
d’aquest impost, i per tant també, acceleri els tràmits
perquè els comerciants i els empresaris en general es
puguin anar preparant per la imminent aplicació de
l’IGI a partir del gener del 2013.

Per fer-ho, el Projecte de llei preveu que els obligats
tributaris es puguin deduir, l’IMI i l’IAC de les
mercaderies que hagin estat importades amb
posterioritat al 31 de desembre del 2009 i abans del
31 de desembre del 2012. Així mateix, fixa el
projecte, les condicions i els documents que hauran
d’aportar els empresaris que es vulguin acollir en
aquesta deducció. També limita el termini, en el
qual es podrà exercir la deducció, fixant-la en el 31
de desembre del 2014, i alhora també limita l’import
deduïble per evitar que la quantitat a deduir superi
l’IGI repercutit.

Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Entrem en el torn d’intervencions per part dels grups
parlamentaris.
Per part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, té
la paraula el Sr. Jaume Bartumeu.

Les condicions i limitacions plantejades, i ara
esmentades de forma no extensiva, permeten acotar
quin és el cost que aquesta mesura tindrà per l’Estat.
I aquest és un aspecte important perquè no cal
oblidar, tal com especifica la memòria que
acompanyava el projecte de llei que tot i aquestes
acotacions, estem parlant de quantitats molt
significatives que podrien arribar fàcilment a superar
els vint milions d’euros.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí, gràcies Sr. síndic.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata votarà a favor
d’aquest projecte de llei. Ho farem en primer lloc,
per coherència amb la Proposició de llei de l’impost
sobre el valor afegit, que va presentar el nostre grup
parlamentari, i que és a l’origen de l’avui ja vigent
Llei de l’impost general indirecte.

Entenem, que alhora aquesta mesura satisfà les
expectatives i esvaeix els neguits dels comerciants
evitant que assumeixin una doble imposició, i alhora
evitant també que tinguin una pèrdua de

Recordaré que la nostra proposició de llei s’havia
previst una disposició transitòria segona, que
permetia als obligats tributaris del nou impost (IVA,
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ara IGI), poder declarar i deduir l’impost de
mercaderies indirecte, l’impost sobre la producció
interna, IPI, i també en alguns casos l’IAC, satisfets
en relació amb els béns del lliurament dels quals
queda ara, o ha quedat subjecte en l’impost general
indirecte.
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que era una proposta massa oberta, poc acotada
difícil de controlar, no era ben bé la que ens
agradava. I en aquells moments també vam dir, i
vam recordar que no havien pogut a nivell de
Govern, tancar diguéssim una proposta alternativa,
que està en vies de fer-ho, però que no hi havia una
proposta alternativa que permetés acotar una
proposta alternativa més equilibrada, més acotada.

Com tothom recordarà el Grup Parlamentari
Demòcrata va presentar una esmena de supressió de
la disposició transitòria segona i, malgrat les nostres
explicacions i intents d’aclariment en la comissió
legislativa, la va fer votar i la va fer aprovar.

Aquesta proposta estàvem a punt de tenir-la, el
Govern ja la té actualment, és la que avui estem
debatent.

Després d’haver volgut rectificar fora de temps i
només com a reacció tardana a les queixes del sector
comercial, ara arriba el projecte que examinem amb
un article nou que torni a introduir la Disposició
transitòria segona de la nostra proposició de llei tot i
fixant algunes precisions en la temporalitat, ara s’hi
ha referit el ministre. No hi tenim res a dir, en la
mesura que el què s’assoleix finalment avui és el que
volíem evitar -crec que tots- que era la supressió
inicial d’un dret a deduir impostos anteriors, la qual
cosa -a l’impedir que es poguessin deduirs’implantava una doble imposició.

Dit això, el projecte de modificació que avui
debatem, deixant de banda les correccions i les
modificacions tècniques dels articles 1 a 8, i tenint
en compte la modificació important, a la qual ha fet
referència el ministre Sr. Cinca, referent a l’article
55. Aquest projecte de llei de modificació es centra
en reintroduir la disposició transitòria segona, que es
va suprimir en la votació del 21 de juny, tot i que el
redactat sigui diferent.

Les altres modificacions puntuals en les quals s’ha fet
referència fa un moment en la intervenció del
Govern que són les que estan recollides als article 1 a
8, vénen a resoldre o a evitar qüestions
d’interpretació, i tampoc no ens mereixem cap
observació contrària, per la qual cosa no hi vam
formular en el seu moment cap esmena.

Només em limitaré a assenyalar com a fet positiu,
que no s’ha presentat cap esmena durant la seva
tramitació, fet que tal com ens ha confirmat vostè
mateix Sr. Bartumeu, es pot atribuir..., aquesta
transitòria respon a la problemàtica que s’havia
generat entorn del tractament dels estocs de
mercaderies, que figuren en els balanços, o que
figuraran, més ben dit en els balanços, i per tant en
les existències en les empreses en data 31 de
desembre del 2012.

No tornaré a entrar en aquest nou redactat que ens
ha explicat en detall el Sr. Cinca, que ha estat
àmpliament explicat en la seva intervenció.

Doncs, com he dit el nostre suport a aquest projecte.
Gràcies.

Per aquest motiu des del nostre grup parlamentari,
donarem ple suport en aquest projecte de llei.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

Aquesta llei de l’impost general indirecte haurà
doncs estat modificada avui, quatre mesos després de
la seva aprovació, i tant sols i dos mesos i poc abans
de la seva entrada en aplicació el proper primer de
gener.

És el torn de la intervenció del Grup Parlamentari
Demòcrata.
Té la paraula el Sr. Martí Salvans.
El Sr. Martí Salvans:

Tot i que doncs la modificació actual es degui a la
resolució de la problemàtica del tractament dels
estocs, potser en el futur també s’haurà de procedir a
realitzar altres modificacions puntuals d’aquesta llei.

Gràcies Sr. síndic.
Efectivament Sr. Bartumeu, té raó en una cosa que
tots volíem que aquest problema quedés finalment
resolt, i per la seva manifestació i la que ja puc
avançar, aquest problema de la transitòria segona
dels estocs quedarà definitivament resolt en el dia
d’avui, i m’imagino que serà per assentiment.

Com ja s’ha dit en reiterades ocasions en debats
anteriors, el model que ha inspirat la Llei de l’IGI és
la Directiva Europea 2006/112 sobre IVA o TVA.
Aquesta Directiva que es va aprovar el 28 de
novembre del 2006, es va veure modificada per
primer cop el desembre del 2006, és a dir pocs dies
després de la seva aprovació i també pocs dies abans
de la seva entrada en vigor el primer de gener del
2007. Des de llavors amb tan sols escassament sis

Nosaltres també ho volíem Sr. Bartumeu, però miri,
el text que teníem en aquell moment, ja li vam
explicar i potser no val la pena tornar a entrar en el
debat que vam fer el dia 21 de juny. La proposta que
vostès havien presentat en aquell moment ja vam dir
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anys deu modificacions successives, en tal sols aquest
espai de sis anys, amb les conseqüents transposicions
dins la normativa de cada un dels estats.
L’Impost General Indirecte (IGI) andorrà s’aplica a
tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis i
en el marc europeu la legislació que acabo de
comentar regula de forma molt detallada les
operacions d’importació i exportació, és a dir, totes
aquelles que es produeixen entre obligats tributaris
de països diferents.
A Andorra, degut a les reduïdes dimensions del
nostre territori així com també a l’escassa producció
interna, les operacions d’importació i exportació o
reexportació de mercaderies constitueixen una part
important de les operacions del tràfic comercial.
Això deixa entreveure que les futures modificacions
de la directiva europea sobre IVA o TVA,
modificacions que sorgeixen sovint de la
problemàtica de les importacions i exportacions
hauran de tenir la seva obligada translació -ja no
utilitzo la paraula transposició- en la nostra legislació
pròpia.
Finalment i per acabar, Sr. síndic, recordar uns mots
del Sr. Jaume Bartumeu el passat 21 de juny en
l’explicació del seu vot al text de llei. En primer lloc
vostè va dir -i cito- : “Pensem que en conjunt és una
bona llei”. Ho compartim Sr. Bartumeu... ho
compartim.
Segonament també va dir: “Esperem i ho esperem ben
sincerament que en la discussió dels nous textos tributaris
els parlamentaris sabrem, entre altres, culminar de forma
totalment positiva una feina que es mereixia un millor
resultat”. Estic convençut que avui amb l’aprovació
d’aquesta modificació de la Llei de l’IGI haurem fet
un pas en aquesta direcció.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Alguna altra intervenció per part del Govern o dels
grups parlamentaris...
Bé, si no hi ha cap més intervenció i si no hi ha
tampoc objeccions, proposo l’aprovació del Projecte
de llei per assentiment.
Declaro aprovat el Projecte de llei.
No havent-hi més punts a l’ordre del dia s’aixeca la
sessió.
(Són les 17.25h)
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