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En l’estudi liderat per la Cambra també han participat Actua, ActuaTech i 
Duana  

La Cambra presenta les conclusions del 
projecte per a l’optimització de la gestió 

duanera en l’e-commerce a Andorra 

L’objectiu és desenvolupar noves vies de comerç exterior per impulsar 

l’economia i fer-la més àgil i competitiva 

L’estudi ha estat encarregat a l’empresa ICIL i ha comptat amb 

l’assessorament d’experts en matèria jurídica i duanera 

 
Andorra la Vella, 15 de setembre del 2020. Amb l’objectiu d’obrir noves portes de negoci 
a les empreses d’Andorra, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha desenvolupat en 
els darrers anys projectes estratègics per potenciar i agilitzar l’e-commerce a nivell intern 
i cap els mercats internacionals.  
 
En aquest context, i per tal d’impulsar el comerç online contribuint a la dinamització de 
l’economia nacional, es presenten les conclusions del Projecte d’optimització de la 
gestió duanera en l’e-commerce al Principat d’Andorra. Aquest estudi, realitzat amb la 
col·laboració de dos experts en l’àmbit jurídic i duaner de l’Institut Català d’Investigació 
Logística (ICIL), persegueix aconseguir que totes les tramitacions duaneres es tramitin 
de forma digital (enviament i recepció), tant en tramitacions d’e-commerce com en els 
trànsits clàssics. 
 
La Cambra ha liderat la comissió tècnica de l’estudi, integrada també per Actua i 
ActuaTech i Duana per tal d’agilitzar els tràmits duaners actuals i, així, incentivar  i 
desenvolupar l’activitat de venda de productes per Internet. El foment de l’e-commerce 
promourà l’activitat empresarial de les empreses andorranes a l’estranger i fomentarà 
la seva internacionalització. Alhora, aquesta proposta pretén dinamitzar i organitzar la 
pràctica de l’e-commerce al mercat intern. 
 
De les seves conclusions es desprèn que l’optimització de la gestió duanera ha de passar 
per la reducció dels processos i la digitalització dels tràmits amb l’aprofitament de les 
noves tecnologies sense encarir el procés. D’aquesta manera, s’aposta per un 
procediment simplificat en el qual la factura comercial esdevé l’element clau de la 
declaració duanera. 
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En paraules del president de la Cambra: “el comerç online és essencial en una situació 
com l’actual, ja que permet l’obertura de noves vies cap a l’exterior. Mitjançant el 
projecte que presentem avui, volem facilitar els tràmits duaners a les empreses 
andorranes, afavorir la seva adhesió a l’e-commerce i enfortir la posició econòmica del 
Principat a escala internacional”. 
 
Projecte d’optimització de la gestió duanera en l’e-commerce al Principat d’Andorra 
 
Liderat per la Cambra i amb la col·laboració d’Actua, ActuaTech i Duana l’estudi ha estat 
realitzat per l’Institut Català d’Investigació Logística (ICIL), una consultoria de referència 
especialitzada en l’assessorament sobre logística i cadenes de subministrament. En 
aquest projecte també han participat els experts en matèria jurídica i duanera Antonio 
de la Ossa, soci-director de DelaOssa Consultors i Medalla del Govern Andorrà per mèrits 
especials l’any 2012, i Marta Torrents, sòcia-directora de Torrents Law & Customs.  
 
Conclusions:  
 
Digitalització de les tramitacions duaneres 
 
La digitalització de les tramitacions duaneres comportaria avantatges en l’economia 
andorrana, esdevenint més àgil, dinàmica i competitiva. Entre d’altres, permetria 
incrementar les transaccions de comerç internacional de forma organitzada i 
s’eliminaria el requeriment per a les empreses andorranes d’instal·lar-se fora del país 
per poder oferir venda per Internet.  
 
El President de la Cambra, Miquel Armengol Pons, assegura que aquesta proposta 
“ajudaria a controlar la competència il·legal, que deriva en l’impagament d’impostos, i 
contribuiria a posar ordre a la situació actual del comerç andorrà”.  
 
Havent analitzat l’operativa comercial, els elements documentals i els efectes fiscals 
tributaris, entre les conclusions principals de l’estudi destaquen: 
 

• Acord d’unió duanera: 
El vincle jurídic actualment vigent entre la UE i el Principat d’Andorra és l’Acord 
d’unió duanera. Aquest és el marc normatiu on s’han de desenvolupar les eines 
per cercar vies d’agilització de l’e-commerce.  

 

• Cerca de simplificacions administratives: la simplificació reclamada pels 
operadors econòmics en l’àmbit de l’e-commerce està basada en una 
minimització de les tramitacions, que permeti entendre la relació contractual 
entre els diferents compradors i venedors amb unes mateixes eines, que 
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garanteixi l’agilitat del procés que les noves tecnologies promouen i sense afegir 
més costos indirectes. 
 

• Agilització dels tràmits Duaners en General: la tramitació de documents per 
mitjans digitals ha d’afectar a tots els tràmits en general tant d’entrada com de 
sortida de mercaderies clàssiques, fet que representaria un canvi significatiu per 
a les empreses del país. 
 

• Fiscalitat: en l’àmbit de la tributació indirecta, cadascuna de les parts (UE i 
Andorra) tenen les atribucions per actuar en els seus respectius territoris, amb 
normativa pròpia (IVA i IGI). Per tant, la tributació continua imperant segons les 
regles que cadascuna de les parts determina. 
 

• Continguts mínims de les declaracions duaneres: reducció dels tràmits duaners 
a un únic document, la factura comercial. En ambdós casos, des de la UE cap a 
Andorra i d’Andorra a UE, s’ha de procedir a efectuar declaracions duaneres que 
continguin les dades de les factures comercials i d’altres àmbits a nivell duaner. 
 

• Procediment simplificat: la factura comercial com a element de declaració 
duanera: la simplificació que es pot assolir, basada en models previs existents, 
consisteix a la reducció del tràmit duaner a la mateixa factura comercial (fins a 
determinades quanties). Aquesta factura hauria d’incorporar els elements clau 
necessaris tant pel vessant fiscal tributària com duanera. 

 
En aquesta mateixa línia, es troba en curs l’estudi d’altres projectes estratègics 
relacionats amb l’e-commerce. Així, la Comissió de la Cambra encarregada de liderar 
aquest projecte, actualment treballa sobre possibles eines per ampliar el mercat de 
venda online andorrà, tant amb noves formes de pagament segur per Internet com amb 
la creació d’un marketplace de país, que agrupés un ampli conjunt d’empreses 
andorranes oferint els seus productes per a la venda online. 
 
 
Proposat de model a aplicar 
Tenint en compte totes les conclusions anteriors la proposta de model a aplicar és el 
següent: 
 
 
 
 
 
 



   

NOTA DE PREMSA 

 

 
Amb l’objectiu d’aconseguir una circulació fluida i ràpida dels béns de comerç online, 
l’estudi proposa adaptar a Andorra un model inspirat en la VENTANILLA VEXCAN, el 
model existent entre el Territori Duaner de la UE i les Illes Canàries. Considerant la 
problemàtica actual derivada de la tramitació duanera, es planteja com a alternativa -
sempre que es reuneixin una sèrie de requisits- efectuar la declaració duanera 
sustentada en la factura comercial, sense que s’incorpori un tràmit duaner a l’efecte. 
 
 
 
 
 

 

Per a més informació:  

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA 

Tel. 00376-809292  

www.ccis.ad 


