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Ordre 
ministerial relativa a 
la convocatòria i a la 
publicació de les bases de 
la fira concurs nacional de 
mascles de la raça Bruna 
d’Andorra 2012

Exposició de motius:
Atès que durant l’any 2011, dins el 

marc de la fira concurs de bestiar, es va 
celebrar el 8è concurs Nacional de la 
Raça Bruna d’Andorra

Vist que per tal d’impulsar el progra-
ma de selecció genètica de la raça Bruna 
d’Andorra, la selecció dels mascles és un 
dels punts més importants,

Vist l’article 16 de la Llei de Govern, 
del 15 desembre del 2000

El Ministre d’Economia i Territori, en 
virtut de les competències que té assig-
nades legalment,

Disposa
Article 1

Convocar la fira concurs nacional de 
mascles de la raça Bruna d’Andorra, que 
tindrà lloc el proper dimarts 13 de març 
del 2012, a la parròquia d’Andorra la 
Vella.

Article 2
Publicar les bases que regiran la fira 

concurs (Veure document Annex)

Disposició final
Aquesta ordre ministerial entrarà en 

vigor d’endemà de ser publicada al But-
lletí Oficial del Principat d’Andorra.

Andorra la Vella, 15 de febrer del 2012
Jordi Alcobé Font 
Ministre d’Economia i Territori

BASES 
FIRA CONCURS 
NACIONAL DE MASCLES 
DE LA RAÇA BRUNA 
D’ANDORRA 2012
CAPÍTOL 1. DATA

Article 1
La Fira concurs de mascles de la raça 

Bruna d’Andorra, organitzada pel Depar-
tament d’Agricultura, sota la presidència 
del seu ministre, i amb la col·laboració 
de l’Associació de Pagesos i Ramaders, 
tindrà lloc el dimarts 13 de març del 
2012 a Andorra la Vella.

CAPÍTOL 2. CONDICIONS DE 
PARTICIPACIÓ I D’EXPOSICIÓ

Article 2
El concurs és obert a tots els rama-

ders o grups de ramaders de les valls 
d’Andorra que presentin animals de les 
característiques següents:

1er CONCURS NACIONAL DE MASCLES 
DE LA RAÇA BRUNA D’ANDORRA

1a secció - Vedells de 6 a 12 mesos
2a secció - Anolls de 13 a 24 mesos
3a secció - Braus sementals de més 
de 24 mesos

NOTA: Per poder participar els ani-
mals han d’estar inscrits en el pro-
grama de selecció genètica de la raça 
bruna d’Andorra.

Article 3
Una secció que no tingui la participa-

ció d’un mínim de 3 caps de bestiar de 2 
propietaris diferents queda deserta.

Article 4
Els animals participants han d’haver 

nascut al Principat. El propietari concur-
sant els ha de tenir d’alta com a mínim 
un mes abans de la celebració de la fira. 
Es realitzarà la comprovació dels orí-
gens dels animals (mitjançant les fitxes 
individuals).

Fora de la participació al concurs i 
només a títol d’exposició, es poden pre-
sentar animals de la raça Bruna d’An-
dorra.

Article 5
Els caps de bestiar participants han 

de ser reconeguts i admesos pel Comitè 
Organitzador.

No s’admet la participació dels animals 
que durant l’any 2012 han estat al centre 
de selecció genètica de Villeneuve de 
Paréage.

Article 6
Els animals presents a la fira poden ser 

venuts al recinte de la mateixa fira.

CAPITOL 3. CONDICIONS 
SANITÀRIES

Article 7
Els animals han d’estar inscrits al Pa-

dral en un ramat qualificat com a oficial-
ment indemne de tuberculosi, brucel·losi 
i leucosi enzoòtica bovina.

CAPÍTOL 4. PREMIS

Article 8
Per a cada secció d’animals

1r premi 280 euros
2n premi 120 euros
3r premi 90 euros

Tots els participants reben un distintiu 
commemoratiu.

Article 9
Es prima la participació en la fira con-

curs de la manera següent: 46,20 euros 
per cap de bestiar fins a la quantitat de 
quatre caps de bestiar (és a dir, 184,80 
euros al ramader que dugui més de tres 
caps)

CAPÍTOL 5. TRANSPORT

Article 10
El transport dels animals participants, 

de la cort o de l’explotació fins al lloc 
de la fira, és a càrrec del propietari del 
bestiar.

CAPÍTOL 6. DECLARACIÓ

Article 11
Per participar i/o exposar en aquesta 

fira concurs, la persona interessada ha 
d’adreçar, abans del dimarts 6 de març, 
una sol·licitud d’inscripció degudament 
signada al Departament d’Agricultura. 
Adjuntar les fitxes individuals corres-
ponents.

Aquestes sol·licituds poden retirar-se 
al despatx del Departament d’Agricul-
tura, Carrer de la Grau, edifici Prat del 
Rull, primera planta.
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Article 12
Es considera nul·la tota declaració tra-

mesa després de la data fixada a l’article 
11, així com tota declaració il·legible o 
incompleta.

Article 13
Les persones concursants són respon-

sables de les seves declaracions i en par-
ticular de la indicació de les seccions 
dins de les quals han de concórrer els 
seus animals.

El Comitè Organitzador exclou del 
concurs els animals per als quals aquesta 
indicació sigui voluntàriament errònia.

CAPÍTOL 7. RECEPCIÓ DELS 
ANIMALS

Article 14
Els animals han d’anar proveïts de 

dues cordes fortes, llargues i en bon 
estat. Els bovins mascles de més de 12 
mesos han de portar, si és necessari, una 
anella nasal.

L’arribada dels animals s’efectua a les 
9 hores del matí. Els animals han d’estar 
col·locats a les 10 hores.

CAPÍTOL 8. JURAT

Article 15
El Jurat està format pels membres 

següents:

- un veterinari del Departament d’Agri-
cultura que participa en el programa 
de selecció genètica de la raça bru-
na d’Andorra;

- un tècnic acreditat pel Departament 
d’Agricultura;.

- un tècnic del Groupe Gascon, or-
ganisme assessor del programa de 
selecció genètica de la raça bruna 
d’Andorra.

Decret 
pel qual s’aprova la 
modificació del Pla 
general de comptabilitat

Exposició de motius
La Llei 26/2011, del 29 de desembre, 

de modificació de la Llei 30/2007, del 
20 de desembre, de la comptabilitat 
dels empresaris modificada per la Llei 
8/2010, del 22 d’abril, inclou una sèrie 

de modificacions en matèria comptable 
i de presentació de la informació que 
incideixen en el Pla general de compta-
bilitat. En aquest sentit, s’elimina la xifra 
de 250.000 euros per poder-se acollir 
al règim simplificat de presentació dels 
comptes anuals, i se’n deixa la determi-
nació a la via reglamentària, amb l’ob-
jectiu que el Govern pugui adaptar els 
models de comptes anuals a l’evolució 
del teixit empresarial del país.

D’altra banda, es modifica un dels con-
ceptes utilitzats per calcular el llindar 
per sota del qual es poden presentar els 
models abreujats de comptes anuals, de 
manera que se substitueix el concepte de 
“xifra anual del negoci” pel de “xifra total 
anual d’ingressos”. I així, s’estableix per 
via reglamentària que es poden acollir 
al model anual de comptes simplificats 
els empresaris que tinguin una xifra to-
tal anual d’ingressos inferior a 600.000 
euros.

A més, des de l’entrada en vigor de 
la Llei 30/2007 de la comptabilitat dels 
empresaris, l’1 de gener del 2009, han 
transcorregut dos exercicis comptables 
complets, en què s’han aplicat les dis-
posicions de la Llei esmentada, així com 
el Pla general de comptabilitat, del 23 
de juliol de 2008. En aquest sentit, s’ha 
constatat la necessitat d’ampliar i inclou-
re nous continguts en el Pla general de 
comptabilitat, per tal d’adaptar-lo a la 
nova realitat econòmica i al nou marc 
impositiu establert al Principat d’An-
dorra.

Per aquest motiu, la modificació del 
Pla general de comptabilitat inclou una 
referència als impostos sobre beneficis 
empresarials, regula la pràctica compta-
ble dels impostos indirectes, preveu les 
pràctiques comptables en relació amb 
les grans reparacions dels immobilitzats 
seguint el criteri comptable de l’enfoca-
ment per components, i també amplia el 
contingut de l’epígraf d’ajustaments per 
periodificació; tot plegat de conformitat 
amb l’establert en les normes internaci-
onals de comptabilitat i en les normes 
internacionals d’informació financera 
(NIC i NIIF).

Amb aquest nou contingut i d’acord 
amb les modificacions dels llindars per 
acollir-se a cadascun dels models de 
comptes anuals, s’ha adaptat la informa-
ció que s’ha d’incloure en el Balanç, en 

el Compte de pèrdues i guanys, en l’Estat 
de canvis en el patrimoni net, en l’Estat 
de fluxos d’efectiu i en la Memòria.

Una de les principals novetats introdu-
ïdes en el Pla general de comptabilitat és 
la modificació íntegra dels comptes anu-
als del règim simplificat, que inclou un 
balanç de situació simplificat, modifica el 
compte de pèrdues i guanys simplificat i 
adapta les notes explicatives a la realitat 
andorrana i a les necessitats d’informació 
econòmica que requereix el país.

Per raons de seguretat jurídica i a 
fi d’oferir als empresaris un accés àgil 
a la normativa comptable, es publica 
íntegrament el Pla general de compta-
bilitat.

A proposta del ministre d’Economia i 
Territori, el Govern, en la sessió del 15 
de febrer del 2012, ha aprovat el Decret 
següent:

Article 1 
Aprovació

S’aproven les modificacions del Pla 
general de comptabilitat, que s’annexa 
a aquest Decret.

Article 2 
Àmbit d’aplicació

Aquest Pla general de comptabilitat és 
aplicable a la formulació dels comptes 
anuals de tots els empresaris, d’acord 
amb el que preveu la Llei 30/2007, 
del 20 de desembre, de la comptabili-
tat dels empresaris, modificada per la 
Llei 8/2010, del 22 d’abril, i per la Llei 
26/2011, del 29 de desembre, excepte als 
de les entitats bancàries i altres entitats 
operatives del sistema financer.

Disposició transitòria
Els empresaris que en el moment 

de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
no hagin formulat els comptes anuals 
de l’exercici comptable iniciat després 
de l’1 de gener del 2011 i tancat abans 
de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i 
que d’acord amb aquest Pla general de 
comptabilitat compleixin els requisits del 
règim simplificat, poden presentar els 
comptes anuals d’acord amb els models 
d’aquest règim simplificat.




