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Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 25 de maig de 1995 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de l’IMI

Exposició de motius

Vist l’article 58 de la Constitució del
Principat d’Andorra;

Vist l’article 13 i l’annex de la Llei de
l’IMI de data 26 de juny de 1991;

Atès 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, des de
l’1 de gener de 1995, del Sistema harmo-
nitzat de designació i codificació de mer-
caderies en vigor al Principat d’Andorra,
es fa necessari el reajustament de les
tarifes impositives a la nova classificació.

Amb aquesta finalitat, el ple del M.I.
Consell General aprova la Llei següent:

Article 1
Es modifica el tipus impositiu del capí-

tol 71 - Perles fines o de cultiu, pedres,
gemmes o similars, metalls preciosos,
plaqués o dublés damunt de metalls pre-
ciosos i objectes fets d’aquestes matèries,
bijuteria i monedes - pel que fa als codis
7113.11.00 - Articles de joieria d’argent,
àdhuc revestit, plaqué o dublé d’altres
metalls preciosos -, 7113.20.00 - articles
de joieria de plaqués o dublés de metalls
preciosos damunt de metalls comuns - i
7114.11.00 - Articles d’orfebreria d’ar-
gent, àdhuc revestit plaqué o dublé d’al-
tres metalls preciosos- que passa a ser del
7 %. 

Article 2
Es modifica el tipus impositiu del capí-

tol 84 - reactors nuclears, calderes, mà-
quines, aparells i enginys mecànics, parts
d’aquestes màquines o aparells - pel que
fa als codis 8418.10.10 - refrigeradors

destinats a aeronaus civils - i 8418.10.90
- altres refrigeradors destinats a aeronaus
civils - que passa a ser del 4 %.

Article 3
Es modifica el tipus impositu del capí-

tol 85 - màquines, aparells i material elèc-
tric i llurs parts, aparells d’enregistrament
o de reproducció del so, aparells d’enre-
gistrament o de reproducció de les imat-
ges i del so en televisió, parts i accessoris
d’aquests aparells - pel que fa el codi
8510.20.00 - tonedores - que passa a ser
del 7 %.

Article 4 
Es modifica el tipus impositiu del capí-

tol 95 - joguines, jocs, articles per a diver-
sió o per esport, llurs parts i accessoris -
pel que fa al codi 9504.10.00 - jocs vídeo
dels tipus utilitzats amb receptor de tele-
visió - que passa a ser del 4 %.

Article 5
Es modifica el tipus impositiu del capí-

tol 96 - productes diversos - pel que fa als
codis 9608.39.10 - estilogràfica amb el
cos o la caputxa de metalls preciosos - i
9608.39.90 - altres estilogràfiques amb el
cos o la caputxa de metalls preciosos -
que passa a ser del 4 %. 

Disposició derogatòria

A l’entrada en vigor de la present Llei
de modificació de l’IMI, queden deroga-
des totes aquelles disposicions legals o
reglamentàries 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, 25 de maig de 1995

Josep Dalleres Codina
Síndic general

Nosaltres els Coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
al 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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