
Casa de la Vall, 30 de juny de 1995

Josep Dalleres Codina
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 Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de modificació de la tarifa
general de taxes del
consum

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 30 de juny de 1995 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de la
tarifa general de taxes del
consum

Exposició de motius

D’acord amb el que preveu l’article 12
de l’Acord entre la Comunitat Econòmica
Europea i el Principat d’Andorra de data
28 de juny de 1990;

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre
el consum de data 30 de desembre de
1985;

Vist l’article 5 de la Llei d’organització
de l’Administració General de data 24 de
maig de 1985;

Atesa l’ampliació a vuit xifres, en apli-
cació des del 1r de gener de 1995, del
Sistema Harmonitzat de Designació i Co-
dificació de Mercaderies en vigor al Prin-
cipat d’Andorra;

Tenint en compte, d’una banda, els
mecanismes i les fluctuacions dels siste-
mes impositius dels Estats del nostre en-
torn econòmic i, d’altra banda, els
objectius de promoció del mercat nacio-
nal andorrà i de competitivitat dels ope-
radors andorrans, es fa necessari revisar
i reajustar la tarifa general de taxes del
consum.

Article 1
Es modifica la taxa aplicable en el ca-

pítol 22 - Begudes, líquids alcohòlics,
vinagres - dels codis 2204.29.10,
2204.29.21, 2204.29.23, 2204.29.25,
2204.29.29, 2204.29.31, 2204.29.33,
2204.29.35, 2204.29.39, 2204.29.41,
2204.29.45, 2204.29.49, 2204.29.51,
2204.29.55, 2204.29.59, 2204.29.90 que
passa a ser del 5 %.

Article 2
Es modifica la taxa aplicable en el ca-

pítol 22 - Begudes - del codi 2207.10.00 -
Alcohol etílic desnaturalitzat d’un grau
alcohomètric volúmic de 80 % vol o més
- que passa a ser de 38 PTA/l.

Article 3
Es modifiquen les taxes aplicades en el

capítol 24 - Tabacs i succedanis de tabacs
fabricats - en els codis següents:

2401.10.10.1 Tabac fulla ros 497 PTA/kg
2401.20.10.1 Espalillat ros 750 PTA/kg
2402.10.00.1 Cigars comunitaris 18 %

mínim 563 PTA
2402.10.00.2 Cigars no comunitaris 30 %

mínim 938 PTA
2402.20.00.1 Cigarrets comunitaris

Tabac ros 53.70 PTA
2402.20.00.3 Cigarrets no comunitaris

Tabac ros 89.50 PTA
2402.90.00.1 Altres comunitaris

53.70 PTA/u
2402.90.00.2 Altres no comunitaris

89.50 PTA/u

Disposició derogatòria

A l’entrada en vigor de la present Llei
de modificació de la tarifa general de
taxes del consum, queden derogades to-
tes aquelles disposicions legals o regla-
mentàries que s’oposin al que aquí
s’estableix.

Disposició final

La present Llei entrarà en vigor el dia
de la seva publicació al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 30 de juny de 1995

Josep Dalleres Codina
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 Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de modificació de la llei
de caça

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 30 de juny de 1995 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de la llei
de caça

Exposició de motius

La caça ha estat tradicionalment una
activitat important en la història del nos-
tre país, i en general, en la història de la
humanitat.

El creixement de la població en els
darrers anys i els avenços tècnics han
canviat substancialment els antics equili-
bris.

Per aquest motiu s’imposa la necessitat
d’entrar en una dinàmica de gestió de la
caça que permeti l’augment de la fauna
salvatge.

Es proposa de modificar la Llei de caça
aprovada pel M.I. Consell General en
data 5 de juliol de 1988, modificada el 31
de juliol de 1991 per tal de poder establir,
mentre no s’aprovi una nova llei de caça,
els rudiments del que serà el Pla de gestió
i aprofitament cinegètic d’Andorra.

Article 1
L’apartat B) de l’article 23 queda redac-

tat com segueix:

B) La caça de l’isard s’autoritza mitjan-
çant una llicència especial, la utilització
de la qual comporta les mesures de con-
trol següents:

1. El Govern lliura un nombre d’anelles
equivalent al vint-i-cinc per cent (25%)
del nombre total de llicències especials
de caça de l’isard expedides.

2. Aquestes anelles, que es lliuren a raó
d’una per cada quatre caçadors, són de
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caràcter col.lectiu, i la seva distribució es
regula per reglament.

Article 2
L’apartat 6) de l’article 36 queda redac-

tat com segueix:

6) Matar un major nombre d’isards que
el nombre d’anelles lliurades pel Govern
per la temporada de caça. La multa s’apli-
carà per cada cap de bestiar. Les anelles
seran lliurement transferibles entre els
caçadors que les hagin obtingut.

Disposició addicional

La present Llei deroga tota la normativa
anterior a la mateixa en allò que la con-
tradigui.

Disposició final

La present Llei entrarà en vigor el dia
de la seva publicació al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 30 de juny de 1995

Josep Dalleres Codina
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 Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de suplement de crèdit
pressupostari per fer
front a les despeses de
resolució del contracte
amb el Col.legi d’Art
Major de la Seda de
Barcelona no previstes a
la Llei de pressupost per
al 1995

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 30 de juny de 1995 ha
aprovat la següent:

Llei de suplement de crèdit
pressupostari per fer front a
les despeses de resolució del
contracte amb el Col.legi
d’Art Major de la Seda de
Barcelona no previstes a la
Llei de pressupost per al 1995

Vista la necessitat de fer-hi front,

Atès que no hi ha dotació pressupos-
tària suficient consignada a la Llei de
pressupost per al 1995,

El Govern, després de l’informe previ
de la Intervenció General, en la reunió
del dia 8 de març de 1995, ha acordat la
presentació de la següent Llei:

Article 1
S’aprova un suplement de crèdit per un

import de 3.500.000 de PTA, destinat a
suplementar la partida 22-212-04, que
figura a la Llei de pressupost per al 1995.

Article 2
Aquest crèdit pressupostari es finança-

rà mitjançant endeutament.

Article 3
La present Llei entrarà en vigor als

quinze (15) dies de la seva publicació al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 30 de juny de 1995

Josep Dalleres Codina
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 Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de modificació de la llei
del cànon sobre el
consum d’electricitat i
telèfon

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 30 de juny de 1995 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de la llei
del cànon sobre el consum
d’electricitat i telèfon

Exposició de motius

El Decret de 24 de novembre del 1994
va modificar l’estructura de les tarifes
elèctriques aplicables als usuaris finals de
l’energia, introduint un sistema binòmic
que té en compte, a més de l’energia
consumida o “terme d’energia”, l’anome-
nat “terme de potència”. Per aplicació
d’aquestes tarifes la facturació del con-
sum és la suma d’ambdós termes.

Quan va promulgar-se la Llei del cànon
sobre el consum d’electricitat i de telèfon,
les tarifes elèctriques preveien única-
ment la facturació de l’energia consumi-
da i, per aquest motiu, el cànon es
refereix únicament a aquesta, però, per
tal d’adaptar l’aplicació del cànon a les
noves tarifes, es fa necessari preveure
que el cànon s’aplicarà sobre els dos
termes de la tarifa, tant el d’energia, com
el de potència.

Pels motius exposats, el Consell Gene-
ral, ha aprovat la següent Llei:

Article únic
L’apartat a) de l’article 4 de la Llei del

cànon sobre el consum d’electricitat i
telèfon, de 5 d’abril del 1994, queda mo-
dificat com segueix:

“a) Pel que fa a l’electricitat, l’import
total de la facturació (suma del terme de
potència més el terme d’energia) efectua-
da per l’entitat subministradora d’electri-
citat al consumidor final en el període
que reculli la factura.

En el cas que l’energia facturada sigui
superior a la consumida, per aplicació de
les normes sobre mínims, el cànon s’apli-
ca sobre la facturació. En el cas que
l’energia facturada sigui inferior a la con-
sumida, per aplicació de descomptes, el
cànon s’aplica sobre l’import de l’energia
efectivament consumida per l’usuari.”

Disposició addicional

S’autoritza el Govern per dictar les dis-
posicions que calguin per al desplega-
ment i l’aplicació de la present Llei.
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