
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

Annex 1
Codi Designació Tipus de

gravamen

01 03 10 00 reproductors de
pura raça

165/unitat

01 03 91 10 de les espècies
domèstiques

55/unitat

01 03 91 90 altres 55/unitat

01 03 92 11 truges que hagin
criat com a mí-
nim una vegada i
d’un pes mínim
de 160 kg

165/unitat

01 03 92 19 altres 165/unitat

01 03 92 90 altres 165/unitat

Llei
de modificació de la Llei
de l’impost de
mercaderies indirecte

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 10 de desembre de 1998 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de la Llei
de l’impost de mercaderies
indirecte

Exposició de motius

El Consell General en la sessió de data
4 de juny de 1998 ha aprovat una Llei de
modificació de la Llei de l’impost de mer-
caderies indirecte. No obstant això s’ha
constatat que alguns codis han de ser
regularitzats com a conseqüència de la
introducció en el mercat andorrà de mer-
caderies que fins ara no havien estat im-
portades.

Aquests canvis es promulguen amb la
finalitat de continuar la tasca d’homoge-
neïtzació iniciada amb la modificació
aprovada pel Consell General en data 4
de juny de 1998.

Vista la Llei de l’impost de mercaderies
indirecte, de data 26 de juny de 1991;

Es proposa l’adopció de la Llei se-
güent:

Article únic
Es modifica el tipus de gravamen que

s’ha d’aplicar a les operacions següents:

1. S’ha d’addicionar a l’annex 1 aprovat
en data 4 de juny de 1998 l’operació
següent:

Codi Designació

7108.12.00 or en brut o semi-
treballat

2. S’ha d’excloure de l’annex 3 aprovat
en data 4 de juny de 1998 les operacions
següents:

Codi Designació

2710.00.26 benzina d’avia-
ció

2710.00.27 gasolina sense
plom amb un ín-
dex d’octà infe-
rior a 95

2710.00.29 gasolina sense
plom amb un ín-
dex d’octà de 95
o més però infe-
rior a 98

2710.00.32 gasolina sense
plom amb un ín-
dex d’octà de 98
o més superior a
0,0013 g per litre

2710.00.34 gasolina súper
amb un índex
d’octà inferior a
98

2710.00.36 gasolina súper
amb un índex
d’octà de 98 o
més

2710.00.37 querosè

2710.00.51 carbureactors

2710.00.66.1 gasoil locomoció

2710.00.66.2 gasoil calefacció

3. S’ha d’addicionar a l’annex 3 aprovat
en data 4 de juny de 1998 les operacions
següents:

Codi Designació

4301.10.00 pel leteries en
brut de visons,
senceres, àdhuc
sense els caps,
les cues o les po-
tes

4301.70.10 pel leteries en
brut de bebès fo-
ca “de mantell
blanc” o de “dors
blau”

4. S’ha d’excloure de l’annex 4 aprovat
en data 4 de juny de 1998 les operacions
següents:

Codi Designació

4301.10.00 pel leteries en
brut de visons,
senceres, àdhuc
sense els caps,
les cues o les po-
tes

4301.70.10 pel leteries en
brut de bebès fo-
ca “de mantell
blanc” o de “dors
blau”

7108.12.00 or en brut o semi-
treballat

5. S’ha d’addicionar a l’annex 6 aprovat
en data 4 de juny de 1998 les operacions
següents:

Codi Designació Tipus de
gravamen

2710.00.26 Benzina d’avia-
ció

L20,00

2710.00.51 Carbureactors L20,00

Disposició final

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, 10 de desembre de 1998

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i
promulguem i n’ordenem la publicació en
el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

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