
Article 3
La disposició transitòria tercera queda

redactada de la manera següent:

“Tota entitat autoritzada a atorgar i
mantenir un nom de domini sota el nom
de domini primari “.ad”, disposa d’un
termini que finalitza el 31 de desembre
del 2001 per complir les obligacions es-
tablertes a la regla 16.”

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor l’en-
demà de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

Andorra la Vella, 7 de febrer del 2001

Edicte

Per tal de donar compliment a allò que
disposa la Llei del Govern, de data 15 de
desembre del 2000, s’ordena la publica-
ció de Reglament sobre l’impost de
transmissions patrimonials immobi-
liàries.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 7 de febrer del 2001

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament
sobre l’impost de
transmissions
patrimonials
immobiliàries

Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei de l’im-
post sobre transmissions patrimonials
immobiliàries de 29 de desembre del
2000 ha posat de manifest la necessitat
de procedir al desenvolupament de de-
terminats aspectes regulats en la Llei
mitjançant aquest Reglament, per tal d’a-
conseguir una gestió correcta del tribut
esmentat.

Aquest Reglament desenvolupa el sis-
tema de gestió i liquidació de l’impost
establert a la Llei que és aplicable a la

part de quota tributària corresponent al
Govern. Tanmateix, d’acord amb el que
s’especifica a l’apartat 3 de l’article 12 de
la Llei, es preveu que aquest Reglament
també sigui d’aplicació per la part de
deute tributari que correspongui a
aquells comuns que, mitjançant conveni,
hagin delegat al Govern la gestió i liqui-
dació de la part del deute tributari de
l’impost que els correspon.

L’objectiu d’aquest Reglament és regu-
lar i desenvolupar determinats aspectes
previstos a la Llei, i en concret el capítol
III, relatiu a la gestió, la liquidació i la re-
captació de l’impost. Especialment, el
Reglament regula la delegació de la re-
captació de l’impost a través de fedatari
públic en els casos en què es produeixi
la intervenció del notari en la transmissió
d’un bé, o la constitució, la transmissió o
la modificació d’un dret real, i també el
procediment a partir del qual els ma-
teixos obligats tributaris hauran de liqui-
dar l’impost en els casos en què la
transmissió es realitzi mitjançant con-
tracte privat. Així mateix es desenvolupa
el procediment que cal seguir en els
casos en què l’Administració procedeixi
a una comprovació dels valors dels béns
objecte de l’impost declarats per l’obligat
tributari.

Tenint en compte la pràctica habitual
de la transmissió de béns o la constitu-
ció, la transmissió o la cessió de drets
reals sobre els mateixos béns mitjançant
contracte privat, i atesa l’existència de
determinades obligacions amb condi-
cions resolutòries, es regulen els
supòsits i el procediment que s’ha de se-
guir en els casos de devolució per part
de l’Administració dels ingressos inde-
guts, quan s’hagi efectuat la liquidació
provisional de l’impost sense que se’n
produeixi el fet generador.

El Reglament també estableix les obli-
gacions de comunicació corresponents
als notaris respecte al total d’operacions
en les quals hagin intervingut, així com
el conjunt d’informació que ha de ser
subministrada per part del Govern a
cada comú en relació amb les opera-
cions subjectes a l’impost que estiguin
relacionades amb immobles situats a la
seva parròquia.

Aquest Reglament conté 14 articles
distribuïts en quatre capítols, una dispo-

sició addicional, una disposició tran-
sitòria i una disposició final. La disposi-
ció addicional desenvolupa el contingut
de la disposició addicional tercera de la
Llei relativa a la creació del Registre Ad-
ministratiu de Béns Immobles. La dispo-
sició transitòria estableix el procediment
administratiu aplicable per acreditar la
no subjecció a l’impost de les operacions
realitzades abans de l’entrada en vigor
de la Llei, sempre complint el termini es-
tablert a la disposició transitòria d’aques-
ta última. La disposició final determina
l’entrada en vigor del present Reglament.

Capítol I. Definicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació del reglament

Aquest Reglament estableix i desenvo-
lupa l’aplicació de la Llei de l’impost so-
bre transmissions patr imonials
immobiliàries, aprovada en data 29 de
desembre del 2000, pel que fa a la part
del deute tributari corresponent al Go-
vern, així com la corresponent als co-
muns que hagin delegat en el Govern
mitjançant conveni la gestió i liquidació
de la part del deute que els correspon.

Article 2
Definicions i normes especials

En les transmissions de participacions
socials o accions d’entitats mercantils, i
també en la constitució o la cessió de
drets reals sobre aquestes participacions
socials o accions, per tal de determinar el
percentatge que els béns immobles o
drets reals sobre els mateixos béns re-
presenta sobre el total de l’actiu, cal ate-
nir-se al que es desprengui dels estats
financers de la societat establerts d’acord
amb els principis de les normes interna-
cionals de comptabilitat i segons mani-
festin els intervinents en la transmissió,
sense perjudici de la comprovació admi-
nistrativa posterior dels fets.

Article 3
Exempcions

En els supòsits previstos a l’article 4 de
la Llei de l’impost de transmissions patri-
monials immobiliàries, relatiu a les
exempcions de l’impost, és necessari
presentar la documentació que es deter-
mina a continuació, juntament amb la li-
quidació provisional de l’impost, per
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poder fer valer les circumstàncies que
donen lloc a l’exempció:

a) Per a l’exempció prevista a l’article
4.2 de la Llei, la documentació acredi-
tativa de la constitució, modificació,
dissolució o liquidació del règim ma-
trimonial dels cònjuges.

b) Per a l’exempció prevista a l’article
4.3 de la Llei, la documentació pública
acreditativa de l’existència d’un dret
real de garantia.

c) Per a les exempcions previstes a
l’article 4.4. de la Llei, una acreditació
suficient del grau de parentiu.

Article 4
Competència

1. El sistema de gestió i liquidació esta-
blert en aquest Reglament és d’aplicació
a la part del deute tributari de l’impost
que correspon al Govern.

2. No obstant l’establert a l’apartat an-
terior, aquest Reglament també és d’apli-
cació a la part del deute tributari de
l’impost que correspon als comuns que
n’hagin delegat la gestió i liquidació al
Govern mitjançant conveni, en els ter-
mes establerts a l’article 12 de la Llei de
l’impost.

Capítol II. Liquidació de l’impost

Article 5
Responsables de la gestió, la liquidació
i la recaptació de l’impost

1. La gestió, la liquidació i la recapta-
ció de l’impost de transmissions patrimo-
nials immobiliàries les realitza l’oficina
liquidadora del Ministeri de Finances
quan la transmissió s’efectua a través de
contracte privat o mitjançant subhasta
pública.

2. La gestió i recaptació de l’impost de
transmissions patrimonials immobi-
liàries les realitza el fedatari públic quan
la transmissió s’efectua a través d’instru-
ment públic.

3. Les liquidacions realitzades pels
obligats tributaris es consideren provi-
sionals.

Article 6
Procediment de liquidació davant de
l’Administració

1. En virtut del supòsit previst a l’arti-
cle 13.1 de la Llei de l’impost sobre trans-
missions patrimonials immobiliàries, en
cas de formalització d’una transmissió en
contracte privat, l’obligat tributari ha
d’autoliquidar l’impost, presentar la de-
claració corresponent i ingressar-ne l’im-
port derivat al Ministeri de Finances.
Aquesta liquidació té caràcter provisio-
nal.

L’obligat tributari ha de presentar da-
vant del Ministeri de Finances el docu-
ment habilitat per liquidar l’impost de
transmissions patrimonials formalitzat
oportunament, i ingressar-ne l’import re-
sultant en el termini de trenta dies a
comptar de la data del contracte privat.

2. En el document corresponent a la li-
quidació provisional de l’impost hi ha de
constar:

a) La identificació de la persona adqui-
rent del bé o del dret, o de la persona a
favor de la qual es constitueixi el dret.

b) La identificació de la persona trans-
missora del bé o de la persona cedent
del dret.

c) La identificació del bé o el dret
transmès, que ha d’incloure el domicili
o la situació de la finca, la zona i la par-
ròquia, i la superfície.

d) L’import de la transmissió del bé o
el dret, o el valor atribuït per la consti-
tució del dret real.

e) La data de la transmissió del bé, o
de la constitució, transmissió o cessió
d’un dret real.

f) La base de tributació de l’impost.

g) El tipus de gravamen corresponent.

h) La quota tributària resultant.

El model oficial habilitat és el que s’ad-
junta a aquest Reglament com a annex.

3. Juntament amb el document habili-
tat per a la liquidació de l’impost, s’ha
d’aportar:

a) El document original del contracte
privat i una còpia del mateix docu-
ment.

b) Una còpia del document identifica-
tiu de l‘obligat tributari

4. Si concorren les exempcions esta-
blertes a l’article 4 de la Llei de l’impost
sobre transmissions patrimonials immo-
biliàries, s’han d’adjuntar a la declaració
de l’impost els documents referits a l’arti-
cle 3 d’aquest Reglament.

5. Una vegada presentada aquesta do-
cumentació davant de l’oficina liquida-
dora del Minister i de Finances,
l’Administració visa l’original del con-
tracte, i n’adjunta una còpia al document
d’autoliquidació.

6. Als efectes de justificar el pagament
de l’impost, per elevar a públic un con-
tracte privat és necessari presentar el do-
cument original del contracte visat per
l’Administració general.

Article 7
Procediment de liquidació davant del
fedatari públic

1. En virtut del supòsit previst a l’article
13.2 de la Llei de l’impost sobre transmis-
sions patrimonials immobiliàries, en cas
de formalitzar una transmissió en escrip-
tura pública, l’obligat tributari ha d’auto-
liquidar l’impost, simultàniament a
l’atorgament de l’escriptura pública, pre-
sentar la declaració corresponent i in-
gressar-ne l’import derivat al fedatari
públic. Aquesta liquidació té caràcter
provisional.

2. En el document corresponent a la li-
quidació provisional de l’impost hi ha de
constar:

a) La identificació de la persona adqui-
rent del bé o del dret, o de la persona a
favor de la qual es constitueixi el dret.

b) La identificació de la persona trans-
missora del bé o de la persona cedent
del dret.

c) La identificació del bé o el dret
transmès, que ha d’incloure el domicili
o la situació de la finca, la zona i la par-
ròquia, i la superfície.

d) L’import de la transmissió del bé o
el dret, o el valor atribuït per la consti-
tució o cessió del dret real.

e) La data de la transmissió del bé, o de
la constitució, transmissió o cessió
d’un dret real.
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f) La base de tributació de l’impost.

g) El tipus de gravamen corresponent.

h) La quota tributària resultant.

El model oficial habilitat és el que s’ad-
junta a aquest Reglament com a annex.

3. En virtut de l’article 15 de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimo-
nials immobiliàries, el fedatari públic ha
de percebre l’import de la liquidació
efectuada per l’obligat tributari de forma
simultània a l’atorgament de l’escriptura
pública i efectuar-ne l’ingrés al Ministeri
de Finances.

4. Si concorren les exempcions esta-
blertes a l’article 4 de la Llei de l’impost
sobre transmissions patrimonials immo-
biliàries, el fedatari públic ha de verificar
i donar fe del compliment dels requisits
que s’estableixen per a l’exempció de
l’impost. Així mateix, en el supòsit pre-
vist a la disposició transitòria de la Llei, el
fedatari públic ha d’adjuntar a la declara-
ció de l’impost la documentació deter-
minada a la disposició transitòria
d’aquest Reglament.

5. En l’atorgament de l’escriptura
pública, el fedatari públic ha d’adjuntar a
la matriu una còpia del document de li-
quidació de l’impost sobre transmissions
patrimonials immobiliàries.

Article 8

Obligacions dels fedataris públics res-
pecte a la gestió de l’impost

1. El fedatari públic no pot autoritzar
l’elevació a públic de cap transmissió de
béns immobles, ni cap constitució o ces-
sió de drets reals sobre aquests béns,
sense que es realitzi simultàniament la li-
quidació de l’impost, excepte en el cas
previst a l’apartat següent d’aquest arti-
cle.

2. El fedatari públic no pot autoritzar
l’elevació a públic de cap transmissió de
béns immobles, ni cap constitució o ces-
sió de drets reals sobre aquests béns rea-
litzada mitjançant contracte privat o
subhasta, si els obligats tributaris no
acrediten prèviament la liquidació i l’in-
grés efectiu de l’impost al Ministeri de Fi-
nances en els termes previstos a l’article
6 d’aquest Reglament.

El document acreditatiu de la liquida-
ció s’ha d’incorporar a la matriu de l’ins-
trument notarial.

3. El fedatari públic ha d’ingressar a la
caixa central del Govern el total de quo-
tes cobrades durant el trimestre natural
anterior, dins dels quinze primers dies
del trimestre següent.

4. El fedatari públic ha de presentar
una declaració relativa al conjunt de
transmissions en què hagi intervingut
durant el trimestre natural anterior, dins
dels quinze primers dies del trimestre
següent.

5. En la declaració hi ha de constar,
agrupada per mesos naturals, la informa-
ció següent:

a) El número de liquidació provisio-
nal.

b) El bé o dret objecte de la transmis-
sió, constitució o cessió amb detall de:
parròquia, poble, carrer i número on
està situat el bé immoble, i la su-
perfície del bé immoble.

c) L’import de la transmissió del bé o
dret o el valor atribuït per la constitu-
ció o cessió del dret real.

d) La data de la transmissió, constitu-
ció o cessió del bé o dret.

e) La base de tributació de l’impost.

f) El tipus de gravamen corresponent.

g) La quota tributària resultant.

6. El cobrament de l’impost per part
del fedatari públic ha d’efectuar-se de
forma separada i independent de la fac-
tura emesa pel mateix fedatari.

7. El fedatari públic garanteix la confi-
dencialitat de les parts que intervenen en
les operacions subjectes, excepte quan
aquesta informació és sol·licitada per
l’Administració en els casos establerts en
la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials immobiliàries i en la forma
establerta a l’article 11 d’aquest Regla-
ment i el que es preveu en l’apartat
següent.

8. D’acord amb el que disposa l’article
20 de la Llei de l’impost sobre transmis-
sions patrimonials immobiliàries, el fe-
datari públic ha de comunicar a
l’Administració la identificació i les da-
des personals del contribuent si, en el

termini d’un mes des de la data de notifi-
cació al fedatari públic de la imposició
d’una sanció de l’Administració, l’obligat
tributari no fa efectiu el pagament de la
sanció que li ha estat imposada.

Article 9

Transmissió a través de subhasta
mitjançant acta d’adjudicació

En el cas que la transmissió es faci
efectiva mitjançant subhasta pública, la
gestió i la recaptació de l’impost es rea-
litza seguint el procediment següent:

a) Quan s’hagi efectuat l’adjudicació
definitiva, l’obligat tributari, és a dir
l’adquirent, ha de liquidar l’impost en
un termini d’un mes a comptar de la
data de notificació de l’acta d’adjudi-
cació, i efectuar-ne l’ingrés al Ministeri
de Finances, d’acord amb l’article 6 del
present Reglament.

b) El batlle ha de notificar el resultat de
la subhasta al Ministeri de Finances en
un termini de 5 dies a comptar de la
data que consti en l’acta d’adjudicació.

c) Si es vol elevar a públic la transmis-
sió efectuada, s’ha de presentar davant
del fedatari públic el document d’au-
toliquidació de l’impost sobre trans-
missions patrimonials immobiliàries.

Article 10
Comunicació als comuns de les liqui-

dacions efectuades corresponents a cada
parròquia

El detall de transmissions que el Go-
vern ha de comunicar a cada Comú d’a-
cord amb el que determina l’apartat 3.3
de l’article 12 de la Llei de l’impost sobre
transmissions patrimonials, desglossat
per mesos i en relació amb les opera-
cions subjectes corresponents a im-
mobles situats a la seva parròquia, ha de
contenir les dades següents:

a) El número de liquidació provisio-
nal.

b) El bé o dret objecte de la transmis-
sió, constitució o cessió amb detall de:
el poble, carrer i número on està situat
el bé immoble, i la superfície del bé
immoble.

c) L’import de la transmissió del bé o
dret o el valor atribuït per la constitu-
ció o cessió del dret real.
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d) La data de la transmissió, constitu-
ció o cessió del bé o dret.

e) La base de tributació de l’impost.

f) El tipus de gravamen corresponent.

g) La quota tributària resultant.

Capítol III. Comprovació de valors

Article 11
Comprovació de valors

1. L’Administració pot comprovar
mitjançant valoració pericial el valor real
dels béns o els drets transmesos o el va-
lor de la seva constitució.

2. Per a la comprovació de valors,
l’Administració té en compte la situació i
l’estat real dels béns.

3. El termini perquè l’Administració
pugui comprovar valors és d’un any des
de la presentació de la declaració provi-
sional, transcorregut el qual, si no hi ha
notificació en sentit contrari, es conside-
ra vàlid el valor declarat per l’obligat tri-
butari.

Article 12
Procediment per a la comprovació de
valors

1. L’Administració inicia el procedi-
ment de comprovació de valors de les
transmissions efectuades tenint en
compte el valor real dels béns o els drets
transmesos.

2. Si no s’observa cap diferència entre
el valor declarat per l’obligat tributari i el
valor resultant de la valoració adminis-
trativa efectuada, la liquidació provisio-
nal esdevé definitiva.

3. Si es constata una diferència de va-
lors entre el valor declarat i el valor resul-
tant de la valoració, l’Administració ha
de notificar el procediment de compro-
vació de valor a l’obligat tributari o al fe-
datari públic, segons el cas.

4. L’Administració efectua el procedi-
ment de comprovació de valors mitjan-
çant valoració pericial del bé en qüestió,
tal com s’estableix a l’article 13 del pre-
sent Reglament.

5. Si es constata una diferència de va-
lors, l’Administració notifica el resultat
de la comprovació de valors a l’obligat
tributari quan la transmissió s’hagi rea-
litzat a través de contracte privat, o al fe-

datari públic quan la transmissió s’hagi
efectuat a través d’escriptura pública, i la
hi lliura:

a) L’acte administratiu on s’expressi la
valoració derivada de comprovació de
valors efectuada, degudament motiva-
da, al qual s’adjunta còpia de la taxa-
ció pericial efectuada.

b) La liquidació complementària cor-
responent derivada de la comprovació
de valors efectuada.

6. En les transmissions realitzades a
través d’escriptura pública, el fedatari
públic ha de notificar el resultat de la
comprovació de valors realitzada per
l’Administració a l’obligat tributari.

7. Si al cap d’un termini d’un mes des
de la data de la notificació de l’Adminis-
tració al fedatari públic, l’obligat tributari
no ha efectuat l’ingrés de la liquidació
complementària resultant, el fedatari
públic ha de notificar a l’Administració la
identificació i les dades personals de
l’obligat tributari, adjuntant una còpia
del document de liquidació (annex), a
l’efecte que l’Administració notifiqui di-
rectament el resultat de la comprovació
de valors a l’obligat tributari.

Article 13
Procediment de taxació pericial

1. L’Administració designa un pèrit, i
posa a la seva disposició la documenta-
ció necessària per efectuar un dictamen
pericial en un termini de 15 dies.

2. El resultat del peritatge es posa a
disposició de l’obligat tributari o del fe-
datari públic perquè el faci arribar a
l’obligat tributari, segons el cas.

3. L’obligat tributari té un termini de 13
dies des de la data de la notificació rea-
litzada per l’Administració per manifes-
tar-hi la seva oposició, sol·licitant la
taxació pericial contradictòria al Ministe-
ri de Finances; si no ho fa s’entén que
està conforme amb el resultat de la taxa-
ció. La taxació pericial contradictòria va
a compte de l’obligat tributari i s’ha de
presentar en un termini d’un mes a
comptar de la data d’acceptació de la
sol·licitud.

4. El procediment de la taxació pericial
contradictòria es realitza únicament en-
tre l’Administració i l’obligat tributari.

5. L’Administració ha de resoldre moti-
vadament sobre el valor resultant, fona-
mentant el valor definitiu del bé o el dret
transmès, notificant la confirmació de la
liquidació inicial o girant una liquidació
complementària amb el valor diferencial
més els interessos de demora que se’n
derivin de conformitat amb la Llei de ba-
ses de l’ordenament tributari.

6. Contra aquesta resolució, el contri-
buent pot interposar el recurs potestatiu.
En el moment d’interposar el recurs,
l’obligat tributari ha de presentar una ga-
rantia suficient en forma de fiança que
garanteixi l’import de la quota tributària
resultant del valor declarat per l’Adminis-
tració.

Capítol IV. Procediment de
devolució d’ingressos indeguts

Article 14
Procediment de devolució d’ingressos
indeguts

1. L’Administració ha de retornar els
ingressos indeguts dels contribuents en
els casos següents:

a) En el cas de les transmissions efec-
tuades a través de contracte privat, si
en el termini de 90 dies des de la data
de presentació de la liquidació provi-
sional l’obligat tributari certifica que
no s’ha produït la transmissió presen-
tant:

i) una declaració signada pel vene-
dor i pel comprador conforme no
s’ha efectuat la transmissió
ii) una còpia de la liquidació provi-
sional

b) Quan es declara o es reconeix judi-
cialment la nul·litat o la resolució d’un
contracte, el contribuent té dret a la
devolució de l’import que va satisfer
com a quota a l’Administració, sempre
que reclami la devolució abans de fi-
nalitzar el període de prescripció de
l’impost.

2. Les quantitats retornades als obli-
gats tributaris per part de l’Administració
general durant un trimestre natural se-
gons el procediment descrit que corres-
ponguin a la quota tributària comunal
aplicada podran ser deduïdes de l’import
que s’ha d’abonar als comuns en la liqui-
dació corresponent a les transmissions
meritades en el mateix trimestre natural
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d’acord amb el que disposa l’article 12.3
de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials immobiliàries. En aquest
cas, a la comunicació que s’ha de reme-
tre a cada comú s’hi ha d’afegir una co-
municació corresponent a la totalitat
d’operacions per les quals s’hagi retornat
l’ingrés efectuat indegudament segons el
detall que determina l’article 10 d’aquest
Reglament.

Disposició addicional

D’acord amb l’establert a la disposició
addicional tercera de la Llei de l’impost
sobre transmissions patrimonials immo-
biliàries, el Registre Administratiu de
Béns Immobles té com a objecte contro-
lar les transmissions de béns immobles i
les constitucions o cessions de drets
reals sobre aquests que s’efectuïn dins el
territori del Principat d’Andorra.

El Registre Administratiu de Béns Im-
mobles recull, per cada transmissió rea-
litzada a través d’escriptura pública, la
descripció del bé o el dret inscrit, junta-
ment amb el domicili, o la situació de la
finca, el poble i la parròquia on es troba
situat el bé, així com la data de transmis-
sió i el número de protocol notarial, i tots
els elements que els fedataris públics
creguin convenients per identificar els
béns immobles.

Totes les transmissions inscrites en el
Registre Administratiu de Béns Im-
mobles generen un número identifica-
dor del bé immoble.

Disposició transitòria

Les transmissions de béns immobles, i
també les cessions o les constitucions de
drets reals realitzades abans de l’entrada
en vigor de la Llei de l’impost sobre
transmissions patrimonials immobi-
liàries, es poden elevar a públic en el ter-
mini d’un any a comptar de l’entrada en
vigor de la Llei, sense pagar l’impost si
s’acredita al Ministeri de Finances la pos-
sessió del bé immoble o del dret sobre el
bé immoble abans de l’entrada en vigor
de la Llei, mitjançant la presentació da-
vant del mateix Ministeri de Finances
dels documents relacionats amb el bé
immoble de què es tracti emesos a nom
del propietari que en justifiquin la titula-
ritat.

En aquest cas, el Ministeri de Finances
emet un certificat de no subjecció de
l’impost de transmissions patrimonials
immobiliàries que s’ha de presentar da-
vant del fedatari públic.

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor l’en-
demà de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

Andorra la Vella, 7 de febrer del 2001

Annex

El model oficial (model 100) de liqui-
dació de l’impost està integrat per tres
exemplars:

Exemplar 1: s’ha d’adjuntar al con-
tracte privat o l’escriptura pública corres-
ponent al comprador.

Exemplar 2: queda a disposició del
comprador.

Exemplar 3: queda a disposició del Mi-
nisteri de Finances o del fedatari públic,
segons correspongui.
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