
Llei
de modificació de la Llei
de taxes de l’Oficina de
Marques

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 taxes de l’Oficina de
Marques

Exposició de motius

La present Llei modifica la Llei de taxes
de l’Oficina de Marques per dos motius
principals. En primer lloc, perquè l’Ofici-
na de Marques del Principat d’Andorra
(OMPA) ha d’assumir la prestació d’un
nou servei —la classificació dels noms
dels productes i/o serveis per als quals se
sol.licita el registre de marca—, que fins
el dia 31 de març de 1998 efectuava l’Or-
ganització Mundial de la Propietat In-
tel.lectual (OMPI). Aquest fet comporta la
necessitat de crear una taxa per al cobra-
ment d’aquest nou servei per part de
l’OMPA; també implica la modificació del
Reglament d’execució de la Llei de mar-
ques i de la Llei de taxes de l’Oficina de
Marques per regular les modalitats amb
què l ’OMPA assegurarà l’execució
d’aquest nou servei.

I, en segon lloc, es modifica la Llei de
taxes de l’Oficina de Marques per ade-
quar-la a allò que disposa la Llei de bases
de l’ordenament tributari, tant en la seva
forma —adaptacions necessàries a la ter-
minologia emprada per aquesta Llei—,
com en el seu fons: per actualitzar les
quotes tributàries de l’OMPA mitjançant la
Llei del pressupost general, i per dotar
l’OMPA d’una més gran agilitat en la seva
gestió interna. Així, el text que resulta de
la modificació de la Llei de taxes de l’Ofi-
cina de Marques només preveu el paga-
ment d’una taxa per la prestació d’aquells
serveis que són de sol.licitud obligatòria
i faculta, per tant, el Govern per regular
l’aplicació de preus públics a les altres
funcions administratives de l’OMPA que
estaven previstes originàriament a la Llei
de taxes de l’Oficina de Marques (en
concret, els serveis relatius a recerca i
certificació, els serveis de publicació i els

cursos de formació per a la persona man-
datària).

Article 1
Es modifica l’article 3, que queda re-

dactat com segueix:

“Article 3
Obligat tributari

L’obligat tributari de la taxa és la per-
sona física o jurídica, nacional o estran-
gera, que sol.licita i rep un dels serveis
constitutius de fet generador.”

Article 2
Es modifica el títol de l’article 4, que

queda redactat com segueix:

“Article 4
Meritament i pagament”

Article 3
Es modifiquen els apartats 4) i 5) de l’ar-

ticle 5 i se suprimeix l’apartat 6) del mateix
article, que queden redactats com segueix:

“4) Serveis de certificació:

a) Quota per certificació de la classifi-
cació de productes o serveis: 350 PTA
per paraula amb un mínim de 7.000
PTA per certificat de classificació.

b) Reducció per certificació de la classi-
ficació de productes o serveis feta segons
una proposta de classificació: 60 %.

5) Serveis per acreditar la persona
mandatària:

Quota per examen, acreditació i ins-
cripció registral de la persona mandatà-
ria: 100.000 PTA.”

Article 4
S’afegeix la disposició addicional se-

güent:

“Disposició addicional

La Llei del pressupost general podrà
actualitzar les quotes tributàries de les
taxes de l’Oficina de Marques fixades en
la present Llei.”

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà
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

Llei
de modificació de la tarifa
general de taxes al consum

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 tarifa
general de taxes al consum

Exposició de motius

El Consell General en la sessió de data
4 de juny de 1998 ha aprovat una Llei de
modificació de la tarifa general de taxes
al consum. Atès que la modificació apro-
vada pel Consell General té com a objec-
tius l’homogeneïtzació i una rebaixa dels
drets duaners, amb aquesta finalitat es
promulga una nova reforma de la fiscali-
tat dels productes del capítol 01 03.

Vista la Llei de taxes sobre el consum
de data 30 de desembre de 1985;

Es proposa l’adopció de la Llei següent:

Article únic
Es modifica el tipus de gravamen de les

taxes sobre el consum que s’ha d’aplicar
en les operacions que es relacionen en
l’annex 1.

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

40 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 1 - any 11 - 7.1.1999

 




