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Lleis i tractats internacionals

Lleis
ordinàries
Llei
de la taxa sobre la tinença
de vehicles
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 5 d’abril de 1994 ha aprovat
la següent:
Llei de la taxa sobre la tinença de
vehicles

Exposició de motius
La promulgació del text constitucional
requereix i aconsella l’adequació de la
legislació tributària al nou marc definit
als articles 37 i 61.4. Per tant, s’ha considerat obligat modificar per una via independent de la llei de pressupostos
generals, la normativa preconstitucional
existent relativa a la taxa sobre la tinença
de vehicles.
En aquest sentit, el Consell General
aprova el nou text legal tributari que
regula la taxa sobre la tinença de vehicles.

Capítol primer.
Disposicions generals
Article 1
Naturalesa jurídica i fet imposable
1. La taxa sobre la tinença de vehicles
grava la titularitat de vehicles i té caràcter
obligatori per a tot el Principat.
2. Constitueix el fet imposable la titularitat del vehicle donat d’alta en el registre de vehicles qualsevol que sigui la seva
classe i categoria.
Article 2
Vehicles no subjectes a aquesta taxa
1. No estan subjectes a aquesta taxa els
vehicles dipositats en museus oberts al
públic, encara que estiguin matriculats.
2. Tampoc estan subjectes a aquesta
taxa els vehicles de col.lecció proveïts
del permís de circulació i la matrícula
especials a què es refereixen els apartats

5 i 6 de l’article 165 del Codi de la Circulació.

D) Tractors i remolcs

Article 3
Exempcions

* Fins a 16 cavalls fiscals
1.500
* Més de 16 cavalls fiscals 1.750
* Remolcs fins a 750 K de pes
màx. autoritzat
1.000
* Remolcs de més de 750 K fins a
3.500 K de pes màxim
autoritzat
3.000
* Remolcs de més de 3.500 K de
pes màx. autoritzat
8.000
* Motos de neu
8.100

1. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents
diplomàtics i funcionaris consulars de
carrera acreditats a Andorra, que siguin
súbdits dels països respectius, i que tinguin signes externs d’identificació, amb
la condició de reciprocitat en l’extensió i
el grau.
Així mateix, també s’aplica als vehicles
dels organismes internacionals, amb seu
o oficina a Andorra, i als dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
2. Els remolcs sempre i quan es destinin per activitats exclusivament de caràcter agrícola.
Article 4
Subjectes passius

Article 5
Quota tributària
1. La taxa s’exigeix d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Quota:
pessetes

A) Turismes
* Menys de 8 cavalls fiscals 5.500
* De 8 a 12 cavalls fiscals
8.200
* Més de 12 i fins a 16 cavalls
fiscals
11.100
* Més de 16 cavalls fiscals 18.850
B) Camions, camionetes i autobusos
* Menys de 10 cavalls fiscals 3.800
* De 10 a 20 cavalls fiscals 6.950
* Més de 20 i fins a 25 cavalls
fiscals
10.750
* Més de 25 cavalls fiscals 13.800

P = C x 1.91 x K x a
Sent:
P = cavalls fiscals
C = cilindrada expressada en decímetres cúbics

(Tot tipus)
Fins 80 cc
Més de 80 i fins a 250 cc
Més de 250 i fins a 500 cc
Més de 500 cc

* 3.0 turisme
* 2.5 camionetes
* 2.0 camions i d’altres vehicles
a = variable en funció de:
* 0.7 diesel
* 1 gasolina
Article 6
Període impositiu i acreditament
1. El període impositiu coincideix amb
l’any natural, llevat de la primera adquisició del vehicle. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què
l’adquisició esmentada tingui lloc.
2. La taxa s’acredita el primer dia del
període impositiu.
3. L’import de la quota de la taxa s’ha
de prorratejar per mesos naturals en els
casos de primera adquisició del vehicle.

Capítol segon. Gestió de la
taxa
Article 7
Disposicions generals

C) Ciclomotors i motos
*
*
*
*

2. Els cavalls fiscals es determinen
d’acord amb la següent fórmula:

K = variable en funció de:

Són subjectes passius d’aquesta taxa
les persones físiques o entitats jurídiques,
amb personalitat jurídica o sense, en nom
de les quals figuri el vehicle en el permís
de circulació (tarja groga).

Classe de vehicle
i potència

(Altres vehicles)

1.400
1.750
3.750
5.900

1. El Ministeri de Finances realitza les
funcions de gestió, liquidació, recaptació
i inspecció de la taxa.
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2. El Departament d’Indústria del Govern no tramita els expedients de transferència, reforma, o baixa del vehicle, ni
els de canvi de domicili, sense haver
justificat abans el pagament de tots els
deutes acreditats i no prescrits per la taxa
sobre la tinença de vehicles.
3. En el cas de sol.licituds de certificats
d’aptitud per circular, el Departament
d’Indústria exigeix la prèvia justificació
del pagament de la taxa.
Article 8
Liquidació
L’Administració d’acord amb les dades
del registre de vehicles a la data de l’acreditament, procedirà a lliurar les liquidacions pertinents.
Article 9
Notificacions
L’Administració comunica la liquidació mitjançant l’emissió del document liquidatori corresponent on han de
constar, almenys, els següents elements:
1. Identificació del subjecte passiu
2. Fet imposable
3. Quota a satisfer
4. Període de pagament
5. Lloc i forma de pagament
6. Mitjans d’impugnació amb indicació dels terminis i l’òrgan davant el
qual s’han d’interposar.
Article 10
El pagament
1. El pagament de la quota resultant
s’ha de fer efectiu en el termini de tres
mesos des de la data d’acreditament de
la taxa.
2. El pagament s’efectuarà pels mitjans
i en la forma que es determini reglamentàriament.
Article 11
Recaptació executiva
Transcorregut el termini de pagament
en període voluntari, el Ministeri de Finances procedeix a certificar i individualitzar els descoberts existents per ser
executats de conformitat amb el que disposa l’article 97 de la Llei de la Jurisdicció
Administrativa i Fiscal.
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Capítol tercer. Infraccions
i sancions

posició del recurs s’ha d’aportar una fiança que garanteixi l’import del deute tributari.

Article 12
Infraccions i sancions

Article 15
Extinció de les infraccions

Tota acció o omissió que comporti l’incompliment de les normes tributàries a
què es refereix la present llei és constitutiva d’infracció. Les infraccions tributàries, previstes en aquesta llei, se
sancionaran mitjançant multa pecuniària, fixa o proporcional.

La responsabilitat derivada de les infraccions tipificades en l’article 13 s’extingirà pel pagament de les sancions
imposades.

A efectes de la present llei les infraccions es classifiquen en greus i lleus.

Disposicions addicionals

Article 13
Tipificació de les sancions
A) És infracció greu el deixar d’ingressar dins del termini establert reglamentàriament el deute tributari. Aquesta
infracció serà sancionada amb multa pecuniària d’una quantitat corresponent al
50% del deute tributari.
B) Constituirà infracció lleu, sancionable amb multa de 1.000 a 5.000 PTA,
qualsevol incompliment o vulneració per
part del subjecte passiu de la resta de les
obligacions, legals o reglamentàries, derivades de l’aplicació d’aquesta taxa.
En cap cas la sanció imposada podrà
ser superior al 50% de l’import de la taxa
corresponent.
Per graduar les sancions, l’Administració té en compte primordialment la gravetat i l’entitat econòmica dels fets
constitutius de la infracció i la seva reiteració.
Article 14
Notificacions i recursos de les
infraccions
Prèviament a l’acte d’imposició d’una
sanció, s’ha de notificar a la persona interessada la proposta de resolució amb
indicació dels fets imputats, el precepte
infringit i la quantia de la multa. La persona interessada disposarà d’un termini
de deu dies hàbils per al.legar tot allò que
consideri oportú per a la seva defensa.
Transcorregut el termini d’al.legacions, l’òrgan competent dicta la resolució que correspongui que es pot recórrer
en els termes del capítol IX del Codi de
l’Administració. En tot cas, amb la inter-

El termini de la prescripció és el que
estableix la Llei General de les Finances
Públiques.

Primera
Reversió de la taxa als comuns
1. De conformitat amb l’article 10 de la
Llei Qualificada de Delimitació de Competències dels Comuns de data 4 de novembre de 1993, cada Comú participa en
el producte de la taxa per tinença de
vehicles en funció del nombre de vehicles que estiguin donats d’alta en el registre de Govern amb titular resident a la
parròquia corresponent.
2. Es faculta al Govern perquè, d’acord
amb el segon paràgraf de l’article 10 de
la Llei Qualificada de 4 de novembre de
1993, estableixi el percentatge de reversió que garanteixi als Comuns que havien estat cobrant aquesta taxa, una
quantitat no inferior a l’obtinguda per tal
concepte l’exercici pressupostari de
1992.
3. El Govern efectuarà la gestió i liquidació als Comuns de la part revertida.
Reglamentàriament es determinarà el
procediment a seguir.
Segona
S’autoritza el Govern per dictar les disposicions reglamentàries que siguin nec essàries per al desplegament i
l’aplicació de la present llei.
Tercera
La llei de pressupostos generals podrà
actualitzar o adequar l’import de les quotes tributàries i de les sancions.

Disposició transitòria
Fins i tant el Consell General no aprovi
una modificació del Codi de la Circulació
que contempli la possibilitat de donar de
baixa provisionalment del registre de ve-
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hicles aquells que estan en poder de
venedors de vehicles d’ocasió degudament inscrits sota aquesta activitat al registre de Comerç i Indústria, produirà
efectes de baixa, per als vehicles esmentats, el dipòsit de la carta groga en el
Departament encarregat del registre de
vehicles.

Disposició final
La present llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
Per excepció a allò que estableix l’article 6, el període impositiu de l’any 1994
comença el dia de l’entrada en vigor de
la present llei i acaba el darrer dia de
l’any.
Casa de la Vall, 5 d’abril de 1994
Josep Dalleres Codina
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
François Mitterrand
President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Llei
del cànon sobre el
consum d’electricitat i
telèfon
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 5 d’abril de 1994 ha aprovat
la següent:
Llei del cànon sobre el consum
d’electricitat i telèfon

Exposició de motius
La promulgació del text constitucional
requereix i aconsella l’adequació de la
legislació tributària al nou marc definit
als articles 37 i 61.4. Per tant s’ha considerat obligat modificar, per una via independent de la llei de pressupostos
generals, la normativa preconstitucional
existent relativa al cànon sobre el consum d’electricitat i telecomunicacions.

En aquest sentit, el Consell General,
aprova el nou text legal tributari que
regula el cànon sobre el consum d’electricitat i comunicacions.

Capítol primer.
Disposicions generals
Article 1
Naturalesa. Fet imposable
1. El cànon sobre el consum d’energia
elèctrica i d’utilització del servei de telecomunicacions és de caràcter obligatori
per a tot el Principat.
2. Constitueix el fet imposable del cànon:
a) El consum d’electricitat per part del
consumidor final, a excepció de l’autoabastament per producció d’electricitat.
b) La utilització de qualsevol servei de
telecomunicacions per part del consumidor final.
Article 2
Exempcions
Estan exempts d’aquest cànon tots
aquells subministraments gratuïts d’energia elèctrica duts a terme per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) o per altres
entitats de distribució per a l’enllumenat
públic de les corporacions locals.
Article 3
Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquest cànon:
1. Pel que fa a l’electricitat, les persones
físiques o jurídiques que siguin consumidores d’energia elèctrica i que la rebin
per mitjà d’una entitat subministradora o
que la captin mitjançant instal.lacions
pròpies o de concessions de subministrament.
Tenen la consideració d’entitats subministradores d’energia elèctrica les persones físiques i jurídiques de qualsevol
naturalesa que, mitjançant xarxes o instal.lacions de titularitat pública o privada
realitzin un subministrament d’energia
elèctrica, tant si aquesta activitat s’empara en un títol administratiu de prestació
del servei, com si no ho fa.
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2. Pel que fa a telecomunicacions, les
persones físiques o jurídiques que utilitzin qualsevol servei de telecomunicacions.
Article 4
Base imposable
La base imposable del cànon està constituïda per:
a) Pel que fa a l’electricitat, l’import de
la facturació total d’energia efectuada
per l’entitat subministradora d’electricitat al consumidor final en el període
que recull la factura.
En el cas que l’energia efectivament
consumida per l’usuari sigui inferior
als consums mínims contractats i consignats en factura, el cànon s’aplicarà
sobre els consums mínims facturats.
b) Pel que fa a telecomunicacions, l’import de la facturació total de comunicacions efectuada pel Servei de
Telecomunicacions d’Andorra (STA) al
consumidor final en el període que
recull la factura.
També es considera base imposable
les quotes d’abonament de les línies especialitzades i dels circuits virtuals permanents.
Article 5
Tipus impositiu
El tipus impositiu aplicable és del 10%.
Article 6
Quota tributària
La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen especificat a l’article cinc.
Article 7
Acreditament i període impositiu
1. L’acreditament es produeix amb la
utilització del servei.
2. El naixement de l’obligació tributària
coincideix amb la data d’expedició de la
factura. El període impositiu coincideix
amb el facturat.

