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Llei
de modificació de la llei
de taxes sobre el consum,
de data 30 de desembre de
1985

Atès que el Consell General en la sessió
del dia 5 d’octubre de 1995 ha aprovat la
següent:

Llei de modificació de la llei
de taxes sobre el consum, de
data 30 de desembre de 1985

Exposició de motius

Considerant que el retorn parcial de la
taxa sobre el consum feta efectiva a l’en-
trada al Principat d’Andorra constitueix
un element dinamitzador del sector eco-
nòmic andorrà,

El Consell General aprova la present
Llei articulada en tres articles que disposa
la modificació de l’article 19, apartat 4;
l’article 20 i l’afegit d’una quarta disposi-
ció final a la Llei de taxes sobre el consum
de data 30 de desembre de 1985.

Article 1
L’article 19 queda redactat com se-

gueix:

“L’import de les taxes aplicades per la
importació de mercaderies o béns es
reembossa si es demostra, sense possibi-
litat d’error, que no són conformes a les
estipulacions de la comanda i de les con-
vencions acordades entre el proveïdor i
l’importador, si no hi ha hagut comanda,
o si les mercaderies o els béns estan
deteriorats al moment de llur recepció
per causa no imputable a la persona im-
portadora.

2. El reembossament de les taxes, en la
totalitat o en part del seu import, només
pot fer-se prèvia sollicitud adreçada al
ministre de Finances, amb justificació
efectiva del retorn de les mercaderies o
els béns al proveïdor estranger. En cap
cas no es fa efectiu el reembossament de
la taxa si abans no ha tingut lloc l’expor-
tació material de la mercaderia o bé que
és tracti, o la seva destrucció. Els agents
de Duana poden exercitar, amb aquesta
finalitat, la comprovació administrativa
en els termes establerts als articles 14, 15
i 16 d’aquesta Llei.

3. No es pot invocar el dret de reem-
bossament en els casos de pagament de
la taxa subsegüent a un expedient san-
cionador, llevat de l’exculpació ferma
per la via oportuna.

4. El dret de reembossament caduca als
tres mesos de produir-se el fet generador
de la taxa.”

Article 2
L’article 20 queda redactat com se-

gueix:

1. L’exportació d’una mercaderia fora
del territori andorrà dóna dret al seu im-
portador inicial al retorn parcial de la taxa
feta efectiva al moment de l’entrada de la
mercaderia, en la forma que reglamentà-
riament es determini.

2. El coeficient de sostracció per al
càlcul de retorn queda fixat:

al 2 % del valor de la factura declarat a
la importació per a les mercaderies
sotmeses a un tipus de taxació ad va-
lorem, en el moment de llur importació
pel que fa a les mercaderies que no
figuren al capítol 24 del Sistema Har-
monitzat de designació i codificació de
mercaderies,

2 % de l’import que hauria generat el
mínim d’imposició si s’hagués aplicat
a aquest import el tipus impositiu ad
valorem corresponent a la mercaderia,
per a les mercaderies sotmeses a mí-
nim d’imposició, en el moment de llur
importació.

a l’1 % del valor factura declarat a la
importació per a les mercaderies sot-
meses a un tipus de taxació ad valorem
del 2 %,

al 60 % de la taxa feta efectiva a la
importació pel que fa a la mercaderia

classificada al capítol 24 de l’esmentat
Sistema Harmonitzat de designació i
codificació de mercaderies.

Article 3
S’afegeix una quarta disposició final

redactada com segueix:

“S’autoritza el Govern per dictar les
disposicions reglamentàries que siguin
necessàries per al desplegament i l’apli-
cació d’aquesta Llei”.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor a partir de
la data de la seva publicació en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
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Llei
d’ordenació de la
cartografia

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 5 d’octubre de 1995 ha
aprovat la següent: 

Llei d’ordenació de la
cartografia

Exposició de motius

A. Ressenya històrica

La producció pròpia de cartografia,
que representa part o la totalitat del terri-
tori andorrà, va ser promoguda pel Con-
sell General.

Entre els anys 1970 i 1975 es van realit-
zar plànols fotogramètrics de les viles i
dels fons de les valls a escala 1:500 i
1:1.000 així com els mapes generals de
tot el territori a escala 1:10.000 i 1:50.000.

Posteriorment, el Govern va continuar
la producció cartogràfica amb l’actualit-
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