
Títol IV. Relacions entre el
Tribunal de Comptes i el
Consell General

Article 30
1. La memòria anual del Tribunal de

Comptes i la resta d’informes de fisca-
lització de caràcter anual es presentaran
al Consell General abans del 30 de se-
tembre de cada any. La tramitació parla-
mentària es farà d’acord amb el
Reglament del Consell General.

2. El Consell General pot encarregar la
realització d’informes de fiscalització i/o
estudis tècnics sobre qualsevol dels ens
esmentats en l’article 8 d’aquesta Llei.

L’encàrrec que es trameti al Tribunal
de Comptes sobre la realització d’infor-
mes de fiscalització o d’estudis tècnics ha
de contenir els terminis de realització i
de presentació al Consell General.

3. El president i els membres del Tribu-
nal de Comptes poden ser requerits d’a-
cord amb el procediment establert en el
Reglament del Consell General, perquè
compareguin davant d’una comissió per
aclarir qualsevol dubte sobre els infor-
mes i/o les memòries del Tribunal de
Comptes relatius a afers de la seva com-
petència.

Article 31
L’examen dels comptes del Tribunal

de Comptes correspon al Consell Gene-
ral, al qual han de ser tramesos amb
aquesta finalitat com a annex de la
memòria anual.

Article 32
1. La comissió competent designada

per la Junta de Presidents elaborarà i
evacuarà l’informe al Consell General de
la memòria anual i dels informes de fis-
calització elaborats pel Tribunal de
Comptes.

2. El Consell General ha de publicar al
Butlletí del Consell General, junt amb l’a-
cord adoptat, els informes del Tribunal
de Comptes sense perjudici d’altres for-
mes de publicació que es puguin esta-
blir.

3. En les seves resolucions, el Consell
General instarà els òrgans de l’Adminis-
tració a implementar les mesures de ges-
tió proposades i dictarà les disposicions

necessàries per al seu acompliment.
D’acord amb el Reglament del Consell
General, els membres del Govern i els
responsables dels organismes públics
objecte de fiscalització, hauran de com-
parèixer davant la Comissió per a infor-
mar sobre l’acompliment de les mesures
indicades.

Disposició addicional

El Tribunal de Comptes realitzarà, a
partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, les auditories anuals a les que es re-
fereixen els articles 19 de la Llei qualifi-
cada de transferències als comuns i 34 de
la Llei general de les finances públiques.

Disposicions transitòries

Primera
El Consell General ha de nomenar,

abans de passats tres mesos de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, els membres del
Tribunal de Comptes, d’acord amb el
procediment establert al Reglament del
Consell General.

Segona
Un cop constituït, el Tribunal de

Comptes haurà d’elaborar les seves Nor-
mes internes de funcionament dins del
termini de tres mesos.

Tercera
El Consell General aprovarà abans de

la constitució del Tribunal de Comptes
una llei de crèdit extraordinari que per-
meti atendre les despeses necessàries
per a la creació i el funcionament ade-
quats del Tribunal.

Quarta
El Tribunal de Comptes no assumirà la

competència especificada en el punt 4
de l’article 3 d’aquesta Llei ni haurà d’a-
complir allò establert a l’article 9 fins que
no existeixi una regulació específica del
finançament electoral.

Disposició final

La present Llei entra en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el 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 l’impost indirecte sobre
la prestació de serveis

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

llei de l’impost indirecte sobre la pres-
tació de serveis

Exposició de motius

Tots els països moderns necessiten un
nivell d’infrastructures mínimes i un con-
junt de serveis per als ciutadans, que són
sufragats majoritàriament per la despesa
pública. Finançar aquesta despesa sense
generar dèficits que hipotequin el futur i
continuar prestant els serveis públics
oportuns esdevé difícil quan una part
important de les activitats econòmiques
no repercuteix directament o indirecta
en l’erari públic.

Els canvis estructurals dels últims de-
cennis han afectat les economies dels
països desenvolupats, i encara més l’e-
conomia andorrana, per les seves espe-
cificitats, incrementant el pes dels
serveis. Les circumstàncies canviants en
l’entorn andorrà que s’han anat eviden-
ciant des del principi dels anys 90 han
posat en relleu les limitacions del marc
fiscal actual, i la necessitat d’aportar les
modificacions oportunes per garantir la
viabilitat de les finances públiques a
mitjà termini.

La recerca dels recursos necessaris per
afrontar les necessitats creixents de fi-
nançament de l’Estat porta de manera
natural, primerament i abans de crear
noves figures impositives, a esgotar les
actuals ampliant-ne la base, per posar fi
parcialment a la manca de neutralitat
econòmica i impositiva que aquesta si-
tuació pot comportar.

Aquest impost s’aplica a la prestació
de serveis, independentment de si són
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prestats per persones físiques o jurídi-
ques, residents o no residents. En el cas
que el prestador del servei sigui un no
resident, és el mateix destinatari de la
prestació del servei qui ha de complir
amb tot el conjunt d’obligacions de de-
claració i ingrés derivades de l’aplicació
de l’impost, tot i que qui en resulta con-
tribuent és el prestador del servei. És a
dir, l’obligat que suporta la càrrega tri-
butària derivada de l’aplicació de l’im-
post és el prestador del servei no
resident, però l’obligació de declaració i
ingrés recau sobre el destinatari resident.

Aquest tractament hauria de permetre
que el cost de l’impost pugui ser deduït
en el país de residència per part del pres-
tador del servei que no resideix a Andor-
ra, i per tant que s’eviti l’efecte de
l’encariment de l’import de l’operació fi-
nal que ha de satisfer el resident andorrà.

L’impost indirecte sobre els serveis es
fixa d’acord amb un sistema de deter-
minació objectiva com a règim general,
atès que les característiques pròpies del
Principat, el seu nivell de desenvolupa-
ment legal i econòmic i la situació actual
de l’Administració central provoquen
una manca de coneixement suficient del
nivell, composició, valor i control de la
producció interna de béns i la prestació
de serveis.

Aquesta Llei marc estableix les bases
d’una imposició indirecta sobre els ser-
veis que, en el termini màxim de dos
anys, ha de ser desenvolupada a tots els
sectors. S’estableix un sistema fiscal àgil,
simple pel que fa als tràmits administra-
tius, i econòmic pel que fa a la gestió, en
què es poden tenir en compte les carac-
terístiques de cada sector per establir els
mecanismes de determinació de la base
més adequats.

Amb aquest impost es posa fi a la para-
doxa que en una economia de serveis els
impostos només afecten els béns, s’esta-
leix una correlació positiva entre l’acti -
vitat econòmica i els ingressos de l’Estat.

Una vegada acabat el desenvolupa-
ment d’aquesta figura a tots els sectors,
l’optimització tributària hauria de com-
portar la refosa de tots els impostos indi-
rectes sobre els béns i els serveis, és a dir
l’impost de mercaderies indirecte i el
que es fixa en aquesta Llei, en una sola
figura impositiva a fi de millorar per una

banda l’estructura impositiva indirecta
de l’Estat andorrà i per altra banda l’ho-
mogeneïtzació de les nostres estructures
tributàries amb les dels nostres veïns.

La Llei que regula aquest impost es de-
senvolupa a través de vint-i-tres articles,
distribuïts en cinc capítols; el primer, que
consta de tres articles, estableix les defi-
nicions generals de l’impost; el segon,
amb un total de vuit articles, desenvolu-
pa el contingut essencial d’aquest im-
post; el tercer, compost per tres articles,
estableix les obligacions dels obligats tri-
butaris; el capítol quart, format per cinc
articles, regula la gestió i la liquidació de
l’impost; i l’últim capítol es destina a la
regulació específica del règim d’infrac-
cions i sancions relatiu a aquest impost.
S’hi afegeix, també una disposició tran-
sitòria, dos disposicions addicionals i
una disposició final.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1
Naturalesa jurídica

1. L’impost general indirecte sobre la
prestació de serveis és un tribut que gra-
va les prestacions de serveis definides en
la present Llei.

2. Aquest impost és de naturalesa indi-
recta i de caràcter estatal.

3. En el marc de la Llei de bases de l’or-
denament tributari, aquest impost es re-
geix per les disposicions establertes en la
present Llei, i pels reglaments i les altres
disposicions de l’ordenament jurídic que
la desenvolupin.

Article 2

Àmbit territorial
1. Aquest impost s’aplica a les presta-

cions de serveis definides en aquesta Llei
realitzades en el territori andorrà.

2. Als efectes d’aquesta Llei, tenen la
consideració de serveis realitzats en ter-
ritori andorrà:

a) Totes aquelles prestacions realitza-
des per empresaris o professionals,
persones físiques o jurídiques, resi-
dents a Andorra, amb independència
del lloc on es formalitzen i del lloc on
s’utilitzen.

b) Tots els serveis que s’utilitzin a An-
dorra, encara que siguin prestats per

una persona física o jurídica no resi-
dent.

Article 3
Concepte de resident

Als efectes d’aquesta Llei, són resi-
dents a Andorra les persones físiques
que tenen el seu domicili a Andorra i les
persones jurídiques constituïdes segons
la legislació andorrana.

Capítol II. Elements essencials de
l’impost

Article 4
Fet generador

1. Estan subjectes a l’impost les presta-
cions de serveis realitzades per empresa-
ris o professionals, persones físiques o
jurídiques, amb caràcter habitual o oca-
sional, en el desenvolupament d’activi-
tats empresarials o professionals.

2. No es consideren prestacions de ser-
veis:

a) Els serveis públics que realitzen
obligatòriament les administracions
públiques en l’exercici de les seves
funcions públiques.

b) Els serveis prestats per les persones
físiques en règim de dependència la-
boral.

Article 5
Concepte de prestació de serveis

Als efectes d’aquesta Llei, es considera
prestació de serveis tota activitat
econòmica realitzada per empresaris o
professionals, persones físiques o jurídi-
ques, que no quedi inclosa en el camp
d’aplicació de la Llei de l’impost de mer-
caderies indirecte.

Article 6
Concepte d’empresari o professional

Als efectes d’aquesta Llei, es consi-
deren empresaris o professionals els qui
realitzen activitats que impliquin l’orde-
nació per compte propi de factors de
producció, tant materials com humans o
ambdós alhora, amb la finalitat d’interve-
nir en la realització de serveis.

Article 7
Obligat tributari

1. Són obligats tributaris d’aquest im-
post, i resten obligats al seu ingrés, els
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empresaris i professionals, persones físi-
ques o jurídiques, que presten serveis en
el marc definit en la present Llei.

2. En cas que el servei sigui prestat per
una persona física o jurídica no resident,
és obligat tributari el destinatari o benefi-
ciari del servei subjecte a gravamen, in-
closes les administracions públiques.

Article 8
Base de tributació

1. La base de tributació està constituï-
da per l’import total de la contrapresta-
ció corresponent a la prestació de serveis
determinada segons el que estableix
aquesta Llei.

2. En les operacions en les quals llur
contraprestació no consisteixi en diners
es considera base de tributació la que
s’hagués acordat en condicions normals
de mercat entre parts que fossin inde-
pendents.

Article 9
Trasllat de l’impost

1. L’obligat tributari ha de traslladar
l’impost a aquells a qui presta els serveis.

2. L’obligat tributari no està obligat a
consignar separadament l’impost a la
factura, al rebut o al document equiva-
lent, entenent-se en aquest cas comprès
en el preu de l’operació.

Article 10
Meritament

1. L’impost es merita en el moment en
què es presta o s’utilitza el servei gravat.

2. En les operacions subjectes que ori-
ginin pagaments a compte anteriors a la
realització del fet generador, l’impost es
merita en el moment del cobrament anti-
cipat, tant si és total com si és parcial, del
preu pels imports efectivament perce-
buts.

Article 11
Tipus de gravamen

1. Els tipus de gravamen aplicables
són els següents:

a) Un tipus reduït de l’1%.

b) Un tipus normal del 4%.

c) Un tipus incrementat del 7%.

2. La Llei d’aprovació de cada mòdul
estableix el tipus de gravamen que cor-
respon a cada mòdul, de conformitat
amb l’apartat 1 d’aquest article.

Capítol III. Obligacions de l’obligat
tributari

Article 12
Determinació de la base de liquidació

1. La base de liquidació es determina
pel sistema de determinació objectiva,
d’acord amb el que preveu aquesta Llei i
amb les declaracions presentades pels
obligats tributaris.

2. La determinació objectiva de les ba-
ses de liquidació es fa d’acord amb els
mòduls determinats tal com s’indica en
l’article següent.

3. L’aplicació del sistema de deter-
minació objectiva considera les adquisi-
cions de béns i serveis sotmesos a la
imposició estatal indirecta no aplicant-se
deduccions pels impostos indirectes de
caràcter estatal corresponents als béns i
serveis rebuts.

4. En els casos legalment establerts, es
pot determinar la base de liquidació per
estimació indirecta.

5. En el supòsit de falta de presentació
de la declaració-liquidació, s’aplica el
que s’especifica en l’article 20 d’aquesta
Llei en relació amb la liquidació provi-
sional d’ofici.

Article 13
Aplicació del règim de determinació
objectiva per mòduls

1. Les bases de liquidació previstes en
la present Llei, en les que es fixen els
mòduls, s’aproven per llei.

2. La fixació de les bases de liquidació
a través dels mòduls corresponents
s’ajusta a les disposicions següents:

Primera. Delimitació del contingut de
les activitats gravades d’acord amb les
característiques dels sectors econòmics
tipificant-les amb caràcter general
mitjançant elements fixos que han
d’incórrer en el moment del meritament
de l’impost.

Segona. El còmput dels mòduls que
fixen la base de liquidació de cada activi-
tat estimen el seu valor afegit, és a dir, la

diferència entre els ingressos per vendes
i els costos dels productes i serveis uti-
litzats.

Tercera. Determinació de la forma
d’aplicació de cada mòdul per tal d’obte-
nir la base de liquidació per a cada activi-
tat.

Quarta. Els mòduls a què fa referència
aquest impost, i que seran aprovats per
llei, seguiran la Classificació d’Activitats
Econòmiques d’Andorra.

Article 14
Quota tributària

1. La quota tributària és la resultant
d’aplicar a la base de liquidació deter-
minada segons el que estableix aquesta
Llei, els tipus de gravamen establerts en
l’article 11.

2. No s’apliquen deduccions de la
quota tributària pels impostos indirectes
de caràcter estatal corresponents als
béns adquirits i serveis rebuts conside-
rats en la determinació de la base de li-
quidació.

Capítol IV. Gestió i liquidació de
l’impost

Article 15
Obligacions formals

1. Els obligats tributaris de l’impost
han de complir els requisits, els límits i
les condicions que es determinen regla-
mentàriament per:

a) Presentar les declaracions relatives
a l’inici, la modificació i la finalització
de les activitats que determinen la seva
subjecció a l’impost.

b) Sol·licitar a l’Administració el núme-
ro de registre tributari i comunicar-lo i
acreditar-lo en els supòsits que s’esta-
bleixin.

c) Expedir i lliurar factures o docu-
ments equivalents.

d) Portar la comptabilitat i els registres
que s’estableixin.

e) Presentar a requeriment de l’Admi-
nistració informació relativa a les se-
ves operacions econòmiques amb
terceres persones.

f) Conservar les factures i la documen-
tació durant el termini de prescripció
d’aquest impost.
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Article 16
Gestió de l’impost

1. La gestió, la recaptació i el control
de l’impost correspon al Ministeri de Fi-
nances, que ho pot delegar en entitats
i/o institucions públiques.

2. Reglamentàriament es determinen
les garanties que resulten procedents
per assegurar el compliment de les obli-
gacions tributàries corresponents.

Article 17
Declaració tributària

1. Les declaracions tributàries són del
tipus de l’autoliquidació.

2. Els obligats tributaris han de presen-
tar la declaració tributària en el lloc, el
termini, la forma i els models que s’esta-
bleixin reglamentàriament.

Article 18
Liquidació provisional d’ofici

1. Transcorreguts trenta dies des de la
notificació a l’obligat tributari del reque-
riment de l’Administració perquè efectuï
la declaració-liquidació que no hagi fet
en el termini reglamentari, es pot iniciar
per l’Administració el procediment per a
la pràctica de la liquidació provisional de
l’impost sobre els serveis corresponents,
salvat que en aquest termini s’esmeni
l’incompliment o es justifiqui deguda-
ment la inexistència de l’obligació.

2. La liquidació provisional d’ofici es
realitza d’acord amb les dades, els ante-
cedents, els signes, l’índex, els mòduls, o
altres elements de què disposi l’Adminis-
tració i que siguin rellevants a l’efecte, i
s’ha d’ajustar al procediment que es de-
termini reglamentàriament.

3. Les liquidacions provisionals regu-
lades en aquest article una vegada notifi-
cades són immediatament executives,
sense perjudici de les reclamacions que
reglamentàriament puguin interposar-
s’hi en contra.

4. Sense perjudici de l’establert en els
apartats anteriors d’aquest article, l’Ad-
ministració pot efectuar posteriorment la
comprovació de la situació tributària de
l’obligat tributari practicant les liquida-
cions que siguin procedents d’acord
amb l’establert en la Llei de bases de l’or-
denament tributari.

Article 19
Prescripció

Aquest impost prescriu en el termini
que estableix l’article 40 de la Llei de ba-
ses de l’ordenament tributari.

Capítol V. Infraccions i sancions

Article 20
Infraccions

La regulació de les infraccions en ma-
tèria tributària relatives al contingut d’a-
questa Llei es regeix en allò que no
s’estableix en la present Llei, pel règim
d’infraccions i sancions establert en la
secció tercera del capítol III de la Llei de
bases de l’ordenament tributari.

Article 21
Modalitats d’infraccions

1. Es consideren infraccions simples:

a) Les autoliquidacions incompletes
sense transcendència en la liquidació.

b) L’incompliment de requeriments
d’informació i/o documentació.

2. Es consideren infraccions de defrau-
dació:

a) La no-presentació de l’autoliquida-
ció.

b) Les autoliquidacions incompletes
amb transcendència en la liquidació.

c) Les falses autoliquidacions.

Article 22
Sancions

1. Les infraccions simples són sancio-
nades mitjançant multa igual al 10% de la
quota tributària.

2. Les infraccions de defraudació són
sancionades mitjançant:

a) Suspensió durant un termini de fins
a tres anys de l’exercici de càrrec o
ocupació pública

b) Prohibició durant un termini de fins
a tres anys de celebrar contractes amb
les administracions públiques

c) Multa igual a quatre vegades l’im-
port no declarat.

Les tres modalitats de sanció es poden
aplicar simultàniament.

3. Les sancions s’estableixen dins dels
marges d’aquests paràmetres, seguint els

criteris de graduació establerts en la Llei
de bases de l’ordenament tributari.

Article 23
Notificacions i recursos de les
infraccions

1. Prèviament a l’acte d’imposició d’u-
na sanció, s’ha de notificar a la persona
interessada la proposta de resolució amb
indicació dels fets imputats, el precepte
infringit i la quantia de la multa. La per-
sona interessada disposa d’un termini de
tretze dies hàbils per al·legar tot allò que
consideri oportú per a la seva defensa.

2. Transcorregut el termini d’al·lega-
cions, l’òrgan competent dicta la resolu-
ció que correspongui, contra la qual es
pot recórrer en els termes establerts en
l’article 72 de la Llei de bases de l’ordena-
ment tributari.

3. En qualsevol cas, i perquè l’acte ad-
ministratiu quedi en suspens, amb la in-
terposició del recurs s’ha d’aportar una
garantia real, ja sigui hipotecària o bé
una fiança establerta per una entitat
bancària, que garanteixi la totalitat de
l’import del deute tributari.

Disposició transitòria

Aquesta Llei no és aplicable als serveis
prestats abans de la seva entrada en vi-
gor. En tot cas, si el pagament de la con-
traprestació d’aquests serveis es realitza
posteriorment a l’entrada en vigor de la
present Llei, s’ha d’acreditar que la pres-
tació ha estat realitzada en data anterior a
l’entrada en vigor.

Disposició addicional
primera

En el termini màxim de dos anys a par-
tir de la publicació d’aquesta Llei en el
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra,
es desenvoluparan les lleis i els regla-
ments específics perquè aquesta figura
impositiva s’hagi generalitzat a tots els
sectors d’activitat definits en aquesta Llei.

Disposició addicional segona

Una vegada s’hagin fet els desenvolu-
paments oportuns per a tots els sectors,
la Llei de l’impost de mercaderies indi-
recte i aquesta Llei, es refondran en un
sol text que regularà el sistema general
d’imposició indirecta sobre el tràfic de
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béns i les prestacions de serveis realitza-
des en territori andorrà.

Disposició final

Primera
Es faculta el Govern per establir les

normes específiques en relació amb
qualsevol altre punt de la present Llei
que pugui requerir un desenvolupament
reglamentari per fer-la operativa.

Segona
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà

de la data de 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 regulació dels mòduls
aplicables a les entitats
bancàries en el marc de la
Llei de l’impost indirecte
sobre la prestació de
serveis

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

llei de regulació dels mòduls aplica-
bles a les entitats bancàries en el marc de
la Llei de l’impost indirecte sobre la pres-
tació de serveis

Exposició de motius

La importància de les activitats de
l’àmbit financer en l’economia andorra-
na i les seves especificitats fan que el de-
senvolupament de la Llei de regulació de
l’impost general indirecte sobre aquest
sector tingui una particular importància.

En el marc de la Llei de regulació de
l’impost general indirecte sobre la pres-

tació de serveis, la fiscalitat dels serveis
de l’àmbit financer s’estableix tenint en
compte les particularitats del sector a An-
dorra i el seu entorn. Des d’aquest punt
de vista, s’ha tingut present la realitat ins-
titucional i econòmica del sector i s’ha
optat per una imposició que no distor-
sioni, en la mesura que sigui possible,
l’activitat de les entitats del sistema finan-
cer, que no requereixi uns costos elevats
posar-la en funcionament, i que impliqui
un sistema de control assumible.

El fet que, en l’activitat financera, una
part dels serveis siguin objecte d’una re-
muneració implícita i que hi hagi grans
diferències operatives entre les múltiples
operacions bancàries i financeres ha
portat a establir la determinació objecti-
va de les bases de tributació sobre els
elements determinants del valor afegit.

L’elaboració dels mòduls ha requerit
un gran treball de síntesi que ha permès
determinar les principals variables a uti-
litzar i la importància relativa que se’ls ha
d’atorgar.

Article 1
Àmbit d’aplicació

La base de liquidació calculada segons
les disposicions establertes a l’article 3
següent és d’aplicació a totes les entitats
bancàries que realitzin serveis bancaris i
financers segons els termes definits a
l’article següent.

Article 2
Concepte de serveis bancaris i financers

1. S’entén per serveis bancaris i finan-
cers tots els que queden recollits en la le-
gislació financera i, en particular, en el
capítol II de la Llei de les facultats opera-
tives dels diversos components del siste-
ma financer andorrà, de 19 de desembre
de 1996.

2. Sense que tinguin caràcter exhaus-
tiu constitueixen serveis bancaris i finan-
cers:

a) La captació de dipòsits.

b) L’atorgament de préstecs i crèdits.

c) La gestió per compte de tercers.

d) La prestació d’altres serveis banca-
ris i financers relacionats amb els
mitjans de pagament i les operacions
en els mercats de valors i de divises.

e) La mediació financera.

f) L’assessorament financer.

g) El canvi de moneda.

Article 3
Base de liquidació

La base de liquidació aplicable als
obligats tributaris que realitzin serveis
bancaris i financers es calcula mitjançant
l’aplicació dels mòduls següents:

Mòdul Unitat
V1 Grau d’intervenció

d’eventuals socis
tecnològics

1; 1,25;1,5; 2

V2 Empleats per oficina Persona
V3 Nombre total d’oficines Locals

comercials
V4 Nombre d’oficines a les

parròquies d’Andorra la
Vella i Escaldes

Locals
comercials

V5 Ràtio de nombre
d’empleats per nombre
d’oficines a les
parròquies d’Andorra la
Vella i Escaldes

Persona

2. La forma d’aplicació dels mòduls
anteriors és la següent:

Base de liquidació = V1 x (-330 V2-692
V3+2613 V4+ 319 V5-5907)

Aquesta base de liquidació s’entén en
milions de pessetes.

3. Les variables referides anteriorment
s’utilitzen segons dades observades el
primer dia de l’any natural, i amb dos de-
cimals arrodonits per excés.

4. La determinació de la variable V1 es
fa a partir de la presència al Consell
d’Administració en els tres darrers exer-
cicis de representats de socis tec-
nològics.

Article 4
Tipus de gravamen

El tipus de gravamen aplicable és del 7
per 100.

Disposició addicional

Les lleis de pressupostos generals po-
den actualitzar o adequar el tipus de gra-
vamen i el mòdul que estima la base de
liquidació establert en aquesta Llei.
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