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Tractats internacionals. Lleis.
Sentències del Tribunal Constitucional

Tractats
internacionals

Lleis
ordinàries

Entrada
en vigor del Tractat sobre
la no-proliferació de les
armes nuclears, de data 1
de juliol de 1968

Llei
de modificació del Codi
de la circulació

Vist que el Principat d’Andorra va dipositar els instruments d’adhesió al Tractat sobre la no-proliferació de les armes
nuclears prop dels Governs del Regne
Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord,
dels Estats Units d’Amèrica i de la Federació de Rússia els dies 7 de juny de 1996,
25 de juny de 1996 i 2 de juliol de 1996
respectivament,
El Tractat sobre la no-proliferació de
les armes nuclears ha entrat en vigor pel
que fa al Principat d’Andorra el dia 2 de
juliol de 1996, en virtut del que disposa
l’apartat 4 de l’article 9 del mateix tractat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 2 de juliol de 1996
Ferran Rabanaque de Juan
Secretari General

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 20 de juny de 1996 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació del Codi
de la circulació
Exposició de motius
Vist l’article 155 del Codi de la circulació de data 21 de gener de 1992,
Vist que la matriculació MT (matrícula
temporal per a turistes) comporta una
duplicitat en el pagament de l’impost sobre mercaderies indirecte, que es fa, un
primer cop, a l’entrada del vehicle amb
matrícula temporal, i un segon cop, en el
cas de transmissió de titularitat del vehicle o de fer-ne una matriculació ordinària,
Considerant que cal dinamitzar el sector automobilístic, i que del procediment
anterior se’n desprèn una doble imposició, es presenta aquesta mesura que té
per objecte, en el cas d’operacions destinades a ésser vinculades al règim d’importació temporal, la supressió de
l’impost de mercaderies indirecte,
El Ple del Consell General aprova la
Llei següent:
Article 1
Es modifica l’apartat 3 de l’article 155
del Codi de la circulació que queda redactat de la manera següent:
“3. La renovació de la matrícula temporal no comporta el pagament per segona
vegada de l’IMI. En el cas de transmissió
de la titularitat del vehicle o de fer-ne una
matriculació ordinària s’ha de presentar
un certificat justificatiu d’haver abonat
l’IMI d’acord amb allò que estableixen les
disposicions vigents”.

Disposició derrogatòria
A l’entrada en vigor de la Llei de modificació de la Llei del Codi de la circulació,
queden derogades totes aquelles disposicions legals o reglamentàries que
s’oposin al que s’hi estableix.
La present Llei entrarà en vigor el dia
de la seva publicació al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 20 de juny de 1996
Josep Dallerès Codina
Síndic General

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

Joan Marti Alanis
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Llei
sobre la utilització dels
signes d’Estat
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 20 de juny de 1996 ha
aprovat la següent:

Llei sobre la utilització dels
signes d’Estat
Exposició de motius
Aquesta Llei estableix les limitacions
en l’ús dels signes d’estat per evitar els
usos indeguts que poden crear confusió
en la ment del públic o portar perjudici a
les institucions representades pels signes
d’estat. La mateixa Convenció de París
estableix la necessitat de protegir els signes d’estat de tot ús no autoritzat. Aquesta Llei no defineix la forma precisa de
cadascun dels signes d’estat sinó que estableix quines són les autoritats competents per utilitzar i per autoritzar l’ús dels
signes d’estat. Aquestes autoritats competents tenen l’obligació de definir la
forma oficial de cadascun dels signes
d’estat i de fixar, mitjançant un llibre de
normes gràfiques, la normativa per a tota
utilització autoritzada de cada signe d’estat.

