Diari Oficial
del
Consell General
Núm. 12/2012 - 3 pàgines
Sessió extraordinària del dia 3 de juliol del 2012

El dia 3 de juliol del 2012, dimarts, es reuneix a la
Casa de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell
General, en sessió extraordinària convocada d'acord
amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i
amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del
Consell General núm. 44/2012, que és el següent:

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M.I. Sr. Xavier Montané Atero
M.I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
El M.I. Sr. Síndic General ha excusat l’absència del
M.I. Sr. Aleix Varela González.

1- Examen i votació del Projecte de llei de
modificació de la tarifa general de taxes sobre el
consum.
Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell
Tuset, Síndic General i Subsíndica General,
respectivament, s'ha procedit a comprovar la
presència dels membres, que ha quedat registrada
d'acord amb la relació següent:

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit,
Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Sr. Jordi Cinca
Mateos, Ministre de Finances i Funció Pública; M.I. Sr.
Jordi Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori;
M.I. Sr. Marc Vila Amigó, Ministre de Justícia i
Interior; M.I. Sra. Roser Suñé Pascuet, Ministra
d’Educació i Joventut; M.I. Sr. Francesc Camp Torres,
Ministre de Turisme i Medi Ambient i M.I. Sr. Albert
Esteve García, Ministre de Cultura.

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Pere Altimir Pintat
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M. I Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Roser Bastida Areny
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot
M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Mariona González Reolit
M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa
Besolí, secretari general del Consell General.
(El M. I. Sr. Carles Enseñat Reig, secretari de la
Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)
(Són les 10.00h)
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comprometi mai més la reputació internacional
d’Andorra.” -I acabo aquí la citació-.

El Sr. síndic general:
Gràcies.

Aquesta manera d’entendre la gestió dels afers
públics i els compromisos internacionals, ja ha tingut
el seu reconeixement en l’àmbit que avui tractem, i
així la delegada del Govern espanyol a Catalunya en
la seva visita a Andorra el passat 6 de juny, ja va
manifestar públicament l’agraïment del seu Govern
per la col·laboració d’Andorra. Per tant, no es tracta
de ser reactius sinó d’anticipar i això és el que
tornem a fer avui.

Passem doncs a l’anàlisi d’aquest primer punt i únic
de l’ordre del dia.

1. Examen i votació del Projecte de llei
de modificació de la tarifa general de
taxes sobre el consum.
Bé, havent requerit el Govern la tramitació d’aquest
Projecte de llei pel procediment d’extrema urgència i
necessitat i havent estat atorgat per la Sindicatura,
intervé per part del Govern per defensar el text
segons disposa l’article 113.2 del Reglament del
Consell General, el Sr. Jordi Cinca.

Per assolir els dos objectius als que m’he referit
anteriorment, el Govern fa un seguiment permanent
de l’evolució del mercat i del trasllat dels increments
en les taxes de preus a la venda al públic del tabac.
Aquesta anàlisi ens ha portat al convenciment que
calia un nou augment. Un augment que en tots els
casos estarà al voltant del 10% i afectarà la
importació dels cigarrets tant del tabac ros, com
negre, com comunitari o no comunitari; la picadura
comunitària i no comunitària i el tabac espalillat ros
utilitzat per la fabricació de cigarrets.

El Sr. Jordi Cinca:
Gràcies Sr. síndic.
El passat dia 1 de març, el Consell General ja va
aprovar una modificació de la Llei de la tarifa general
de taxes sobre el consum de diversos productes del
tabac.

L’increment en la taxa al consum d’aquests
productes tindrà un previsible impacte en els
ingressos de l’Estat, i per aquest concepte -i sempre
basant-nos en les quantitats importades en el darrer
any- podria representar un augment dels ingressos
d’aproximadament 10 milions en un exercici
complert.

En la defensa d’aquell projecte, a banda d’explicar
els productes afectats i l’increment proposat, també
vaig anunciar la voluntat de en el futur, fer
increments més moderats però més freqüents de
manera que el mercat els absorbís millor. Seguint
aquella idea avui, tot just quatre mesos després,
presentem novament davant d’aquesta Cambra un
nou projecte en el mateix sentit.

D’altra banda i aprofitant la modificació de les taxes,
el Projecte de llei també proposa una harmonització
de les bases sobre les quals s’apliquen els tipus de
tributació que graven les diferents classes de tabac.
Així, fins ara, la taxa de picadura de tabac per
comercialitzar, es calculava mitjançant un
percentatge sobre el valor d’importació; mentre que
en el cas del tabac espalillat o els cigarrets, es paga
un tant per quilo importat.

Novament, l’augment proposat obeeix a la voluntat
de mantenir estable el diferencial entre els preus de
venda al públic d’Andorra i els que es practiquen a
Espanya i a França. Un diferencial que ha de
conjugar, tal com ja també explicava en aquella
sessió, dos objectius: d’una part, que els establiments
d’Andorra que comercialitzen aquests productes
puguin oferir un preu atractiu i competitiu als seus
clients; i d’una altra part que aquest diferencial no
sigui excessiu i acabi sent un incentiu pel tràfic il·lícit
i les xarxes de contraban organitzat.

En el Projecte que sotmetem avui a consideració
d’aquesta Cambra la picadura passarà a tributar
també en base a un tant per quilo importat.
No vull acabar aquesta intervenció sense agrair als
dos grups parlamentaris que hagin acceptat la
tramitació pel procediment d’extrema urgència i
necessitat. És l’únic mecanisme que disposem si
volem que els efectes d’una iniciativa legislativa com
aquesta siguin ràpids i no s’acabin veient
distorsionats per una tramitació que s’allarga vàries
setmanes. Fent-ho es facilita projectar una imatge
decidida d’Andorra per evitar tot el que es pugui
derivar de diferencials excessius en el preu de venda
al públic del tabac amb els països veïns, i s’evita una
distorsió del mercat fruit de moviments comercials

En aquest sentit, vull reiterar les paraules
inequívoques pronunciades pel cap de Govern en el
transcurs del Debat d’Orientació Política que es va
fer fa unes setmanes, i on deia -i llegeixo
textualment-: “Perquè tot compta a l’hora d’apostar
per l’homologació i la transparència i aquest Govern
no estalviarà cap esforç per mantenir net i lliure de
qualsevol ombra de sospita el bon nom del Principat
d’Andorra. També, alhora, de combatre una
activitat que anteriorment havia estat tolerada com
el contraban; no deixarem que el profit de quatre
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previs a tota puja de preus si és anunciada amb molta
antelació.

El nostre grup parlamentari estava totalment d’acord
en aquelles manifestacions i segueix estant-ho.

Gràcies Sr. síndic.

Aquest cop, després de parlar i consensuar-ho amb
les presidències dels dos grups parlamentaris presents
al Consell, el Govern ha decidit incrementar les
taxes sobre el consum per la via de l’extrema
urgència per no haver de reviure episodis de distorsió
del mercat, com també ha recordat el ministre
Cinca, que han ocorregut altres vegades evitant així
importacions massives de tabac durant la durada del
tràmit parlamentari.

El Sr. síndic general:
Bé, gràcies.
Passem ara, a continuació, a la intervenció dels grups
parlamentaris.
Per part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
intervé el Sr. Jaume Bartumeu Cassany.

Creiem des del nostre grup parlamentari que és una
bona via, doncs, per evitar els dos temes cabdals que
ja s’han anat explicant: mantenir el diferencial amb
els estats veïns i evitar distorsions innecessàries del
mercat.

El Sr. Jaume Bartumeu:
Sí, gràcies Sr. síndic.
Per dir molt breument, de fet el ministre ja ho ha
avançat, el nostre grup està d’acord amb la
tramitació pel procediment d’extrema urgència i
necessitat d’aquesta qüestió, estem d’acord també
amb l’augment de la taxa i també compartim que
s’hagi aprofitat aquesta qüestió per modificar la base
de càlcul en determinades... en determinats capítols
de designació del tabac. No estem convençuts del tot
de què estem anticipant, ens sembla que anem una
mica ofegats per l’evolució del mercat sobre el qual
no farem cap greuge al Govern perquè no hi tenim
cap incidència però, l’evolució del mercat aquests
dies a França mateix demostra que mesures com
aquesta les haurem de repetir sovint durant el
propers mesos.

Dir també que aquest Projecte de llei permetrà
l’homogeneïtzació de les bases sobre les quals s’aplica
el tipus de tributació, amb el qual també estem
completament d’acord.
I ja, per acabar, només demanar al Govern que
conjuntament amb aquesta Cambra estudiïn canvis
legislatius necessaris per fer de l’augment de les taxes
del tabac un tràmit més àgil de cara al futur.
Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.

En tot cas, doncs, donem suport a aquest text.

Hi ha més intervencions?

Gràcies.

Bé, si no hi ha cap més intervenció dono per acabat
el debat, i si no hi ha objeccions proposo l’aprovació
del Projecte de llei per assentiment.

El Sr. síndic general:

Declaro aprovat el Projecte de llei.

Gràcies.

No havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la
sessió.

És el moment de la intervenció del Grup
Parlamentari Demòcrata.

(Són les 10.11h.)

Intervé el Sr. Daniel Armengol, que hauria de pujar
a la tribuna, si us plau.
El Sr. Daniel Armengol:
Gràcies Sr. síndic.
Intentaré ser breu al igual que la tramitació d’aquest
Projecte de llei.
Com ens recordava també avui el ministre fa prop de
quatre mesos, durant la defensa de l’últim increment
de les taxes sobre el consum, el mateix ministre
Cinca ens va explicar en aquesta sala que el Govern
aniria adequant cada cop que fos menester les taxes
a la realitat dels països veïns, per evitar diferencials
excessius en els preus de venda públic del tabac.
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