
Ateses les disposicions de l’article 3 de
la Llei qualificada de transferències als
comuns del 4 de novembre de 1993;

Atès que la liquidació del 30% dels in-
gressos liquidats l’any 1997 en concepte
d’impost de mercaderies indirecte, de
taxes d’entrada de mercaderies i de la
devolució de la tarifa exterior comuna
(TEC), ha estat de 8.097.209.899 pesse-
tes;

Atès que l’import liquidat als comuns
ha estat per a l’any 1997 de 6.600.000.000
pessetes;

Vista la necessitat de fer-se càrrec de
les despeses esmentades;

Atès que la partida pressupostària vi-
gent és insuficient;

El Govern, amb l’informe previ de la
Intervenció General ha acordat la pre-
sentació de la següent:

llei

Article 1r
S’aprova un suplement de crèdit per

un import de 1.497.209.898 pessetes,
destinat a la regularització de les transfe-
rències als comuns de l’exercici 1998, a
la part ida pressupostàr ia 900-
76200-PROJ-0001.

Article 2n
Aquest suplement de crèdit es finan-

çarà mitjançant endeutament.

Article 3r
La present Llei entrarà en vigor el ma-

teix dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 13 d’abril del 2000

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Jacques Chirac Joan Marti Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de modificació de l’article
2 del Reglament
d’aplicació núm. 5 de la
Caixa Andorrana de
Seguretat Social

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 13 d’abril del 2000 ha apro-
vat la següent:

llei de modificació de l’article 2 del
Reglament d’aplicació núm. 5 de la Caixa
Andorrana de Seguretat Social

Exposició de motius

La Caixa Andorrana de Seguretat So-
cial, d’acord amb l’article 2 del Regla-
ment d’aplicació núm. 5, fins ara ha
actualitzat el valor del punt de vellesa i
de la resta de tarifes en funció del salari
mitjà, calculat a partir de l’import total de
les remuneracions que figuren sobre les
declaracions nominatives mensuals divi-
dit pel nombre d’assalariats indicat en les
declaracions de cotitzacions a la mateixa
Caixa Andorrana de Seguretat Social.

El dia 16 de desembre de 1998, el Go-
vern va aprovar el Decret d’oficialització
de l’índex de preus de consum i s’ha
considerat oportú substituir l’actual indi-
cador de les tarifes de la Caixa Andorra-
na de Seguretat Social per l’IPC, ja que
s’adequa a l’increment real dels preus a
Andorra per un període determinat.

A efectes tècnics, aquest canvi serveix
de base per a l’aplicació del mateix in-
crement a totes les tarifes de tots els
reglaments d’aplicació que es modifi-
quen anyalment d’acord amb l’article 2
del Reglament d’aplicació núm. 5.

D’acord amb l’article 3 del Reglament
d’aplicació núm. 6 i l’article 5 del Regla-
ment d’aplicació núm. 10, els avantatges
materials que fixa l’article 2 del Regla-
ment d’aplicació núm. 6 i el valor de les
tarifes de cotització dels no assalariats i
del punt de vellesa que fixen, respectiva-
ment, els articles 3 i 4 del Reglament
d’aplicació núm. 10, es revaloren en un
percentatge equivalent al salari mitjà de
la Caixa Andorrana de Seguretat Social
regulat per la present Llei.

L’índex de preus de consum es publica
la tercera setmana del mes de gener de
cada any i a partir d’aquell moment es
podrà establir el salari mitjà de la CASS
per a l’any i el Govern podrà publicar les
tarifes de l’article 2 del Reglament d’apli-
cació número 6 i dels articles 3 i 4 del
Reglament d’aplicació número 10 al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra,
atenent aquest increment.

Article 1
Actualització del salari mitjà de la
Caixa Andorrana de Seguretat Social

1. L’article 2 del Reglament d’aplicació
núm. 5 de la Caixa Andorrana de Segure-
tat Social queda redactat de la manera
següent:

“La Caixa Andorrana de Seguretat So-
cial aplica al salari mitjà de l’any anterior
l’increment anyal de l’índex de preus de
consum que aprova el Govern anyal-
ment per decret publicat al Butlletí Ofi-
cial del Principat d’Andorra.

La xifra obtinguda s’arrodoneix a la
pesseta superior".

2. Totes les referències al salari mitjà
fetes en els reglaments d’aplicació de la
Caixa Andorrana de Seguretat Social,
s’entendran en relació amb el salari mitjà
regulat a l’apartat 1 d’aquest article.

3. La base de càlcul del salari mitjà es-
tablert per la Caixa Andorrana de Segu-
retat Social és el salari mitjà de l’any
1999, de 176.000 PTA/mes.

Article 2
Increments anyals de les tarifes

Els increments de les tarifes determi-
nades en els reglaments d’aplicació
número 6, article 2, i número 10, articles
3 i 4, de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social es fan d’acord amb l’article 1 de la
present Llei.

Article 3
Publicació de les tarifes

El Govern publicarà al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra les tarifes men-
cionades a l’article anterior després de la
publicació de l’índex general de preus
de consum de l’any, aplicant l’establert a
l’article 1 de la present Llei.
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Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera
El Govern haurà de publicar a partir

de l’entrada en vigor d’aquesta Llei les ta-
rifes de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social per a l’any 2000, aplicant l’índex
de preus de consum de l’any 1999, del
2,68%.

Disposició transitòria segona
L’aplicació de les tarifes modificades

de l’article 2 del Reglament d’aplicació
núm. 6 de la Caixa Andorrana de Segure-
tat Social es farà segons correspongui
l’endemà, la setmana o el mes següent a
l’entrada en vigor de la present Llei.

Disposició transitòria tercera
L’aplicació de les tarifes modificades

de l’article 3 del Reglament d’aplicació
núm. 10 es farà el mes següent a l’entra-
da en vigor de la present Llei.

Disposició transitòria quarta
Els increments del preu de compra i

venda del punt de vellesa de l’article 4
del Reglament d’aplicació núm. 10 s’apli-
caran, pel que fa al preu de compra el
mes següent a l’entrada en vigor de la
present Llei, i pel que fa al preu de ven-
da, és a dir la regularització de les pen-
sions de vel lesa, de reversió i
d’invalidesa, retroactivament des de l’1
de gener del 2000.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposi-
cions anteriors que s’oposin a allò que
s’estableix en aquesta Llei, i específica-
ment la Llei de modificació de l’article 2
del Reglament d’aplicació núm. 5; de
l’article 2 del Reglament d’aplicació núm.
6, i dels articles 3 i 4 del Reglament
d’aplicació núm. 10, de la Caixa Andor-
rana de Seguretat Social, de 16 de de-
sembre de 1999, publicada al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra núm. 2,
de 12.1.2000.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 13 d’abril del 2000

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Jacques Chirac Joan Marti Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de la radiodifusió i
televisió pública i de
creació de la societat
pública Ràdio i Televisió
d’Andorra, SA

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 13 d’abril del 2000 ha apro-
vat la següent:

llei de la radiodifusió i televisió públi-
ca i de creació de la societat pública
Ràdio i Televisió d’Andorra, SA

Exposició de motius

D’ençà la primera Llei de radiodifusió i
televisió d’Andorra, aprovada pel Con-
sell General el dia 12 d’octubre de 1989, i
de la modificació d’aquesta Llei, aprova-
da el 13 de juliol de 1992, s’han produït
canvis de gran importància tant en l’àm-
bit andorrà com a escala internacional.
D’una banda, durant aquest període, An-
dorra ha esdevingut un estat de dret,
amb tot el que aquest fet implica. D’altra
banda, amb les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació s’han
produït canvis fonamentals no solament
en el funcionament, la gestió i l’emissió
de la ràdio i la televisió, sinó també en la
manera d’entendre la societat, ja que han
aparegut nous reptes i oportunitats per a
tots els que sàpiguen aprofitar-los.

A Europa s’ha obert un procés de revi-
sió de la legislació sobre l’audiovisual,
que aquests canvis esmentats havien
convertit en obsoleta. Dins d’aquest pro-
cés, la legislació andorrana no és una ex-
cepció.

L’objectiu de la present Llei és situar la
legislació andorrana sobre ràdio i televi-
sió dins d’aquest procés d’adaptació del
marc legal a les noves tecnologies de la
informació, reforçar-ne el caràcter de
servei públic competitiu amb el nou en-

torn audiovisual global, establir nous òr-
gans de supervisió i control que vetllin
perquè els principis generals establerts
per la present Llei es respectin, i consoli-
dar un sistema de gestió i finançament
que la faci competitiva amb el seu entorn
mediàtic.

La Llei regula el sistema de radio i tele-
visió, que es declara de servei públic es-
tatal i que podrà emetre per qualsevol
sistema de radiocomunicació o teleco-
municació. La regulació abasta la de co-
bertura estatal actualment existent, però
també preveu la possibilitat que, una ve-
gada estiguin implantats sistemes tec-
nològics que ho permetin, pugui
configurar-se un sistema de radio i tele-
visió de gestió indirecta mitjançant con-
cessió administrativa. La planificació,
l’ordenació i la gestió de les xarxes de
transport i difusió queda reservada al
Govern, com a òrgan que representa
l’Estat davant les instàncies internacio-
nals de radiocomunicacions i telecomu-
nicacions.

Finalment, la present Llei crea una so-
cietat pública per accions denominada
Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, que és la
societat pública a la qual s’atorga la ges-
tió directa del servei públic de la radiodi-
fusió i la televisió.

Títol I. Estatus de la
radiodifusió i la televisió
pública

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article primer
1. La present Llei té per objecte la re-

gulació dels serveis de radiodifusió i de
televisió, que es declaren serveis
públics, amb caràcter essencial, de titula-
ritat estatal.

2. La difusió del servei públic de radio-
difusió i televisió pot fer-se pel sistema
analògic o digital per mitjà de les ones
hertzianes, el satèl·lit o el cable, i pot
comprendre emissions de caràcter gene-
ral o temàtiques, obertes o codificades,
de prestació gratuïta o de pagament, in-
closos els serveis de telecomunicació in-
teractiva, com el sistema de pagar per
veure, el vídeo sota demanda i d’altres
que es puguin desenvolupar en un futur.
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