
 

 

Competències i Transferències, una necessària evolució 

Ponent : Marc Calvet  

L’actual model institucional del país depèn directament de la constitució del 1993 i 

del seu subseqüent desenvolupament legislatiu i molt especialment de les lleis 

qualificades de delimitació de competències dels Comuns i de transferències als 

Comuns del 4 de novembre del 1993. Després de més de vint anys el model ha 

mostrat tenir una sèrie de disfuncions que s’han vist agreujades per l’actual 

conjuntura econòmica. En aquest sentit, cal destacar: la dificultat de finançar 

competències que s’han anat assumint al llarg dels anys, existència de diferents 

interpretacions referent al manteniment de carreteres, la complexitat de mantenir 

les regles d’inversió associades a les transferències i una important modificació de 

l’estructura dels ingressos degut a la modificació de les principals figures fiscals del 

país. Aquests elements s’emmarquen a més en una conjuntura econòmica difícil que 

exigeix de les diferents administracions una optimització en la gestió d’uns recursos 

públics finits. 

D’aquest context neix la necessitat de redefinir unes noves bases que enforteixin el 

nostre marc institucional clarificant i corregint les mancances observades. Des de la 

seva formació un dels objectius de Demòcrates per Andorra ha estat la modernització 

d’Andorra. En aquest sentit, ja durant la present legislatura els Comuns i el Govern 

han avançat en aquesta línia. S’ha encetat un important procés de reflexió en el que 

entre d’altres temàtiques es considera oportú avaluar individualment els serveis 

desenvolupats pels Comuns i valorar-ne la seva potencial evolució emprant 

mecanismes com la cessió, la negociació de transferències concretes associades al 

servei o la  seva gestió mancomunada. És evident que aquest procés és feixuc i no 

exempt de dificultats però cal remarcar l’acord assolit el passat 28 d’abril en que es 

van aportar solucions a problemes concrets entre els que podem recordar la definició 

de les diferents responsabilitats en el manteniment de les carreteres, l’ordenació de 

les cessions en l’àmbit urbanístic, la distribució dels ingressos del ITP i l’establiment 

d’imports fixos temporals de les transferències. Tot i ser passos en la bona direcció 

cal seguir avançant. Per aquest motiu, des de Demòcrates per Andorra volem que la 

propera legislatura es caracteritzi per l’assoliment d’un pacte institucional que 



 

 

permeti garantir uns serveis als ciutadans tot i optimitzant la gestió dels recursos 

públics. Evitar duplicitats, generar sinergies i la millora de l’eficiència han de ser les 

claus d’un marc institucional dissenyat per aportar als ciutadans el recolzament i els 

serveis que necessiten. 

Proposta de resolucions: 

- Durant el principi de la propera legislatura s’ha d’impulsar la Llei creant la 

Taula Nacional de Competències. 

- La Taula Nacional de Competències s’ha de constituir al principi del proper 

mandat parroquial. 

- Durant la propera legislatura del consell general s’ha d’impulsar la modificació 

de la Llei de delimitació de competències dels Comuns i de transferències als 

Comuns. 


