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recte sobre la prestació de serveis
bancaris i de serveis financers.
Per aquests motius, es modifica el tipus de gravamen de l’impost indirecte
sobre la prestació de serveis bancaris i
de serveis financers, del 7 al 12 per cent.
Atès que si la Llei no entra en vigor l’1
de gener, hi haurà dos períodes amb tipus de gravamen diferents durant el seu
primer any d’aplicació, la Llei preveu, en
una disposició transitòria, un mecanisme
de prorrateig lineal de la quota de liquidació de l’impost en funció del període
d’aplicació de cada tipus de gravamen.
Aquesta Llei consta d’un article únic,
que estableix el nou tipus de gravamen,
d’una disposició transitòria, que determina el mecanisme de càlcul de la quota
de liquidació durant el primer any d’aplicació de la Llei, i d’una disposició final,
que estableix l’entrada en vigor de la
Llei.
Article únic
Es modifica l’article 8 de la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, del
14 de maig del 2002, que queda redactat
de la forma següent:
“Article 8
Tipus de gravamen
El tipus de gravamen aplicable és del
12 per cent.”

Disposició transitòria
En cas que aquesta Llei entri en vigor
en dia diferent de l’1 de gener, la quota
de liquidació de l’impost corresponent al
primer any d’aplicació d’aquesta Llei es
determina donant a la variable t (tipus de
gravamen) regulada als articles 8 i 14 de
la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, el valor resultant de la suma de
les dues magnituds següents:
a) 0,07 multiplicat pel quocient resultant de dividir el nombre de dies que
hi ha entre l’1 de gener i l’entrada en
vigor d’aquesta Llei per 365, i
b) 0,12 multiplicat pel quocient resultant de dividir el nombre de dies que
hi ha entre l’entrada en vigor d’aquesta
Llei i el 31 de desembre per 365.

Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor el primer
dia natural del mes de l’any 2005 següent
a la seva publicació al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 21 de febrer del 2005
Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Jacques Chirac
President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Llei 6/2005,
del 21 de febrer, de
modificació de l’article 14
de la Llei general de les
finances públiques i de
l’article 63 de la Llei
10/2003, del 27 de juny, de
les finances comunals
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 21 de febrer del 2005 ha
aprovat la següent:
Llei 6/2005, del 21 de febrer, de modificació de l’article 14 de la Llei general de
les finances públiques i de l’article 63 de
la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals

Exposició de motius
En el Projecte de llei del pressupost
per a l’exercici 2005 s’hi inclou una disposició final que modifica l’article 14 de
la Llei general de les finances públiques,
de 19 de desembre del 1996.
Es considera que, de fer-se, la modificació de la Llei ha de ser amb vocació de
perennitat, no només per l’execució
pressupostària d’un any, i per tant
mitjançant llei separada, de manera que
no calgui renovar-la cada any en la llei
del pressupost. També ha de considerar
totes les institucions incloses els comuns.
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En vista a aquestes consideracions i a
l’opinió manifestada pel Tribunal de
Comptes, en la seva compareixença del
27 d’octubre del 2004 per davant de la
Comissió de Finances i Pressupost, el
Consell General adopta la modificació
de criteri quant a poder liquidar drets i
obligacions als que fa referència l’article
14 de la Llei general de les finances
públiques, de 19 de desembre de 1996,
en els apartats 2)A)b) i 2)B)b), i l’article
63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de
les finances comunals, en els apartats
2)A)b) i 2)B)b).
Article únic
Es modifica l’article 14 de la Llei general de les finances públiques, de 19 de
desembre de 1996, que queda redactat
com segueix:
“Article 14
Principi d’anualitat
1. El pressupost general s’aprova cada
any, abans del 31 de desembre, per regir
durant l’any següent, sense perjudici del
que preveu l’article 22.
2. L’exercici pressupostari coincideix
amb l’any natural i li són imputats:
A) A l’estat d’ingressos:
a) Els drets liquidats durant l’exercici
de què es tracti, qualsevol que sigui el
període del que derivin. Als efectes
d’aquest apartat es podran practicar
actes administratius de liquidació fins
al 31 de gener següent, sempre que
corresponguin a drets generats fins al
31 de desembre de l’exercici que s’està
liquidant.
b) Els drets cobrats fins al 31 de gener
següent, encara que s’hagin liquidat
en exercicis anteriors.
B) A l’estat de despeses:
a) Les obligacions liquidades durant
aquell mateix exercici, encara que
procedeixin de despeses autoritzades
en exercicis anteriors. Als efectes d’aquest apartat es podran practicar actes
administratius de liquidació fins al 31
de gener següent, sempre que corresponguin a despeses efectuades fins al
31 de desembre de l’exercici que s’està
liquidant.
b) Les obligacions pagades fins al 31
de gener següent, sempre que corres-
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ponguin a despeses liquidades abans
d’acabar l’exercici pressupostari.
3. El romanent de qualsevol crèdit
pressupostari queda anul·lat en finalitzar
l’exercici pressupostari, salvat allò que
estableix l’article 15.4.”.
Es modifica l’article 63 de la Llei
10/2003, del 27 de juny, de les finances
comunals, que queda redactat com segueix:
“Article 63
Principi d’anualitat
1. El pressupost comunal s’aprova
cada any, abans del 31 de desembre, per
regir durant l’any següent, sense perjudici del que preveu l’article 70.
2. L’exercici pressupostari coincideix
amb l’any natural i li són imputats:
A) A l’estat d’ingressos:
a) Els drets liquidats durant l’exercici
de què es tracti, sigui quin sigui el
període del qual derivin. Als efectes
d’aquest apartat es podran practicar
actes administratius de liquidació fins
al 31 de gener següent, sempre que
corresponguin a drets generats fins al
31 de desembre de l’exercici que s’està
liquidant.
b) Els drets cobrats fins al 31 de gener
següent, encara que s’hagin liquidat
en exercicis anteriors.
B) A l’estat de despeses:
a) Les obligacions liquidades durant el
mateix exercici, encara que procedeixin de despeses autoritzades en
exercicis anteriors. Als efectes d’aquest apartat es podran practicar actes
administratius de liquidació fins al 31
de gener següent, sempre que corresponguin a despeses efectuades fins al
31 de desembre de l’exercici que s’està
liquidant.
b) Les obligacions pagades fins al 31
de gener següent, sempre que corresponguin a despeses liquidades abans
d’acabar l’exercici pressupostari.
3. El romanent de qualsevol crèdit
pressupostari queda anul·lat en finalitzar
l’exercici pressupostari, salvat allò que
estableix l’article 64.3.”.

Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 21 de febrer del 2005
Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Jacques Chirac
President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Llei 7/2005,
del 21 de febrer, de
designació de carreteres
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 21 de febrer del 2005 ha
aprovat la següent:
Llei 7/2005, del 21 de febrer, de designació de carreteres

Exposició de motius
Mitjançant les ordinacions del Consell
General, especialment l’Ordinació II de
4 de juliol de 1969, l’Ordinació I de 13 de
juliol de 1987 i l’Ordinació I de 13 de juliol de 1990, es van establir de forma més
o menys precisa la designació i la classe
dels diferents trams de les carreteres generals i secundàries del país.
La important evolució que han experimentat l’ordenació urbana i el tràfic automobilístic des del moment en què
quedà establert quines són les vies mereixedores de la categoria de carretera
general i de carretera secundària, l’any
1969, aconsellen procedir de forma inajornable a una adequació més conforme
a la realitat de la circulació i a la importància respectiva dels vials situats en
diferents llocs d’Andorra.
El Consell General ja constatà la necessitat de canviar la nomenclatura quan
es van aprovar, l’any 1993, la Llei qualificada de delimitació de competències
dels comuns i la Llei qualificada de transferències als comuns. Les noves atribucions i competències definides havien
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de portar a situacions en què el Govern
no pot actuar invertint en la millora de
carreteres que, malgrat tenir un caràcter
nacional, mantenen la categoria oficial
de secundàries i, de la mateixa manera,
els comuns no poden actuar sense l’acord del Govern en l’ordenació de vies
que han perdut tot caràcter interurbà i
han passat a ser exclusivament urbanes,
encara que mantenen la categoria de carreteres generals.
Durant l’aprovació del pressupost de
l’any 1993 el Consell General va acordar
-acord que va ser renovat l’any següent
en aprovar el pressupost del 1994- encomanar al Govern la requalificació de totes les carreteres del Principat. La
previsió d’aprovar de forma immediata
un Pla general de carreteres que havia
d’incloure les requalificacions va deixar
de facto en suspens aquell acord.
Tot i que el Pla de carreteres no ha arribat a veure la llum, el 14 de maig del
2003 el Govern va aprovar un Pla sectorial de noves infraestructures viàries en
el que s’estableix amb suficient precisió
el previsible desenvolupament de les
vies de comunicació de caire nacional
durant els propers anys. L’esmentat Pla
sectorial ha estat tingut en compte en el
moment de redactar aquesta Llei.
Les modificacions bàsiques contingudes en el text normatiu abasten diferents
aspectes: es reordena l’estructura general de les carreteres, que deixa de ser radial; s’eviten les dobles o triples
designacions per a una mateixa via i, sobretot, es fa possible el canvi de traçat de
les carreteres generals al seu pas per l’interior dels nuclis urbans, en aquells
supòsits en què existeix un vial alternatiu
que pugui assegurar avantatjosament la
indispensable continuïtat d’aquelles i,
sempre que existeixi l’acord del comú,
per al canvi de titularitat de la via que
passarà a ser carretera general. Així mateix, es crea el Directori de carreteres generals, tot preveient els mecanismes per
mantenir-lo actualitzat mitjançant la incorporació de les carreteres previstes en
el Pla sectorial de noves infraestructures
viàries, a mesura que es vagin obrint al
trànsit, i també la modificació del traçat
de les carreteres que es dugui a terme
com a conseqüència dels canvis de titularitat de vies acordats amb els comuns.

