Nota: La informació que conté aquest document té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal.
CANILLO

ENCAMP

ORDINO

Data d'actualització del document:27/06/22.
LA MASSANA

ANDORRA LA VELLA

SANT JULIÀ DE LÒRIA

ESCALDES-ENGORDANY

Impostos
23€ per persona física de 18 a 65 anys
censada al Comú de Canillo.

Grava el fet de residir en
23,50€ per persona física de més de 17 a
24€ per persona física de 18 a 65 anys 26€ per persona física de 18 a 65 anys 25,75€ per persona física de més de 17 a menys de 66 43€ per persona física de 18 a 65 anys censada 24€ per persona física de 18 a 65 anys censada
el territori d'una
menys de 66 anys censada al Comú
*Devolució del 75% per estudiants menors
censada al Comú d'Ordino.
censada al Comú de la Massana.
anys censada al Comú d'Andorra la Vella
al Comú de Sant Julià de Lòria.
al Comú d'Escaldes-Engordany.
parròquia.
d'Encamp.
de 25 anys que convisquin amb els
progenitors.

El foc i lloc

La base de tributació es determina en funció
dels m2 de superfície d'explotació (en alguns
casos només és pot comptar com a
superfície d'explotació el 40% de la
superfície) ponderada per un índex de
localització, que pot ser de 1,20 o 1 segons
es tracti de carrer de Zona A o Zona B
respectivament.

La base de tributació es determina en funció
dels m2 de superfície d'explotació (en
alguns casos només és pot comptar com a
superfície d'explotació el 40% de la
superfície) ponderada per un índex de
localització, que pot ser de 2, 1,25, 1, 0,5
segons es tracti de carrer de la primera
categoria, segona categoria, tercera
categoria
o
quarta
categoria,
respectivament.

La base de tributació es determina en
funció dels m2 de superfície d'explotació
(en alguns casos només és pot comptar
com a superfície d'explotació el 40% o el
1% de la superfície) ponderada per un
índex de localització, que pot ser de
1,25 o d'1, segons la localització del
comerç.

El tipus de gravamen aplicable depèn de
El tipus de gravamen aplicable depèn de l'activitat de que es tracti d'acord amb la El tipus de gravamen aplicable depèn de
l'activitat de que es tracti d'acord amb la Classificació d'Activitats Econòmiques que l'activitat de que es tracti d'acord amb la
Classificació d'Activitats Econòmiques.
es calcula en euros per m2 de la superfície Classificació d'Activitats Econòmiques.
d'explotació.

Grava l’exercici d’una
activitat comercial,
empresarial o
professional al terme de
la parròquia.a en el
La quantitat a pagar és la multiplicació de la
La quantitat a pagar és la multiplicació de la
territori d'una parròquia.
base pel tipus de gravamen.
base pel tipus de gravamen.

Impost sobre
radicació
d'activitats
comercials,
empresarials i
professionals

Es preveu una quota tributària mínima de
Es preveu una quota tributària mínima de
20m2 i una màxima en funció de 300.000€.
20m2 i una màxima en funció de l'activitat de
que es tracit.
No obstant, existeixen tres tipus de
bonificació:
No obstant, existeixen dos tipus de
1) Bonificació del 100% durant el primer any
bonificació:
de l'inici d'activitat.
1) Bonificació del 50% durant els 2 primers
2) Bonificació del 50%, durant el segon any
anys de l'inici d'activitat.
des de l'inici d'activitat (dels 12 mesos fins
2) Bonificació del 100% per joves empresaris
als 24 mesos posteriors a l'inici d'activitat).
d'entre 18 i 35 anys durant els 2 primers anys
3) Bonificació del 100% per les activitats
d'inici d'activitat.
agrícoles i ramaderes.

Impost sobre
propietat
immobiliària
edificada

la

Grava la propietat d'un
bé immoble o el dret real
d'ús sobre la propietat
immobiliària edificada.

N/A

La base de tributació es determina en
funció
dels
m2
de
superfície
d'explotació (en alguns casos només és
pot comptar com a superfície
d'explotació el 40% de la superfície)
ponderada per un índex de localització,
que pot ser de 2, 1,5 o 0,5 segons es
tracti d'un carrer o un altre.

La base de tributació es determina en funció dels m2 de
superfície d'explotació (en alguns casos només és pot
comptar com a superfície d'explotació el 40% de la
superfície) ponderada per un índex de localització, que
pot ser de 2, 1,5, 1, o 0,5 segons la categoria a la que
pertanyi cada carrer.

La base de tributació es determina en funció dels
m2 de superfície d'explotació (en alguns casos
només és pot comptar com a superfície
d'explotació el 40% de la superfície) ponderada
per un índex de localització, que pot ser de 1,90;
1,65; 1,25; 1,00 i 0,75 segons la categoria a la
que pertanyi cada carrer.

El tipus de gravamen aplicable depèn
El tipus de gravamen es calcula en € per m2
El tipus de gravamen es calcula en € per m2 segons la
El tipus de gravamen es calcula en € per m2
de l'activitat de que es tracti d'acord
segons la naturalesa de l'activitat definida a
naturalesa de l'activitat definida a tenor de la
segons la naturalesa de l'activitat definida a tenor
amb
la
Classificació d'Activitats
tenor
de
la
Classificació
d'Activitats
Classificació d'Activitats Econòmiques.
de la Classificació d'Activitats Econòmiques.
Econòmiques.
Econòmiques.

La quantitat a pagar és la multiplicació de la
base pel tipus de gravamen.

La quantitat a pagar és la multiplicació de
la base pel tipus de gravamen.

La quantitat a pagar és la multiplicació de la base pel
tipus de gravamen.
Es preveu una quota tributària mínima de
La quantitat a pagar és la multiplicació
20m2 i que no pot ser inferior a 30€ i una
de la base pel tipus de gravamen.
Es preveu una quota tributària mínima de 20m2 i una
màxima en funció de 300.000€.
màxima per activitat.
Es preveu una quota tributària mínima
No obstant, existeixen dos tipus de
de 20m2 i una màxima en funció de No obstant, existeixen tres tipus de bonificació:
bonificació:
300.000€.
1) Bonificació del 100% durant el primer any de l'inici
1) Bonificació del 100% durant el primer
d'activitat per a joves emprenedors (persones físiques
any de l'inici d'activitat.
No obstant, existeixen dos tipus de fins a 35 anys o societats amb socis menors de 35 anys
2) Bonificació del 50%, durant el segon
bonificació:
que no siguin titulars d'altres comerços).
any des de l'inici d'activitat (dels 12
1) Bonificació del 50% durant el primer 2) Bonificació del 50%, durant el segon any des de l'inici
mesos fins als 24 mesos posteriors a
any de l'inici d'activitat.
d'activitat (dels 12 mesos fins als 24 mesos posteriors a
l'inici d'activitat).
2) Bonificació del 100% per joves l'inici d'activitat) per a joves emprenedors (persones
empresaris d'entre 18 i 35 anys durant físiques fins a 35 anys o societats amb socis menors de
La bonificació no resulta aplicable en el
els 2 primers anys d'inici d'activitat.
35 anys que no siguin titulars d'altres comerços).
cas d’haver-se exercit l’activitat amb
3) Bonificació del 100% per les activitats agrícoles i
anterioritat, encara que sigui
ramaderes.
com a conseqüència d’un canvi de
titularitat.

Es tributa en funció dels m2 de superfície
del bé immoble. El tipus és de 0,65€/m2
En el cas dels béns immobles construïts els
de superfície total construïda.
tipus de gravamen és de 0,55€/m2.
Existeix un tipus reduït a raó de 0,30€
per superfícies total construides de
determinats béns immobles.

La base de tributació es determina en funció
dels m2 de superfície d'explotació (en alguns
casos només és pot comptar com a superfície
d'explotació el 40% de la superfície) ponderada
per un índex de localització, que pot ser de 2,
1,5, 1, o 0,5 segons la categoria a la que
pertanyi cada carrer.

En el cas dels béns immobles
construïts els tipus de gravamen és de
0,62€/m2 edificat, que es correspon
amb la superfície de l’immoble.
En el cas dels béns immobles no
construïts el tipus de gravamen és de
0€/m2

Es preveu una quota tributària mínima de 20m2
No obstant, existeixen tres tipus de bonificació:
a) Reducció del 75% de la quota tributària en el
cas d’una primera obertura de comerç, tret que
l’activitat
hagi estat exercida amb anterioritat, encara que
sigui com a conseqüència d’un canvi de
titularitat.
b) Reducció del 75% de la quota tributària, fins
a un límit màxim de 1.500,00 euros, en cas de
què l’obligat
tributari acrediti pèrdues en els comptes de
l’exercici anterior. Els obligats hauran de
presentar els
comptes de l’exercici corresponent i el justificant
de la resolució acreditativa emesa pel registre
de dipòsit
de comptes o pel registre de societats
mercantils.

La quantitat a pagar és la multiplicació de la base
pel tipus de gravamen.
Es preveu una quota tributària mínima de 20m2 i
un màxima per activitat.
No obstant, existeixen dos tipus de bonificació:
1) Bonificació del 100% durant el primer any de
l'inici d'activitat.
2) Bonificació del 50%, durant el segon any des
de l'inici d'activitat (dels 12 mesos fins als 24
mesos posteriors a l'inici d'activitat).

Els tipus de gravamen aplicables a la propietat
immobiliària edificada són:
a) De 0 a 250 m²: 0,548 euros/m2.
b) De 251 m² a 500 m²: 0,881 euros/m2.
c) De 501 m² a 1.500 m²: 1,106 euros/m2.
d) Més de 1.501 m²: 1,320 euros/m2.

Els tipus de gravamen aplicables a la propietat
edificada sobre la base de tributació, són de:
En els supòsits en què la unitat immobiliària coincideixi
- 0,52 € per m2 de la superfície del bé immoble
amb la residència habitual i permanent de l’obligat
En el cas dels béns immobles construïts els edificat per béns immobles d’una superfície
tributari i sigui l’única propietat, els tipus de gravamen
tipus de gravamen és de 0,55€/m2.
menor o igual a 100m2.
són:
- 0,62€/m2de la superfície del bé immoble
a) De 0 a 100 m²: 0,333 euros/m2.
edificat per béns immobles d’una superfície > a
b) De 101 m² a 250 m²: 0,440 euros/m2.
100m2.
c) De 251 m² a 500 m²: 0,881 euros/m2.
d) De 501 m² a 1.500 m²: 1,106 euros/m2.
e) Més de 1.501 m²: 1,320 euros/ m2.
La quota tributària no pot ser inferior a 3€ per unitat
immobiliària.

Impost sobre els
rendiments
arrendataris

Grava l'obtenció de
rendes per part de
l'arrendador derivades
del lloguer d'un bé
immoble situat en el
territori de la parròquia.

N/A

El tipus de gravamen és de 1,80% de les El tipus de gravamen és del 1,75% del El tipus de gravamen:
El tipus de gravamen és del 2% de les
rendes anuals obtingudes, amb un mínim valor total de les rendes acreditades - Del 3% per a bases de tributació fins a 40.000€.
rendes anulas obtingudes.
de 30€ per unitat immobiliària arrendada. durant l'any.
- Del 4% per a bases de tributació a partir de 40.001€.

El tipus de gravamen:
El tipus de gravamen és del 3,10% de les - Del 3% per a bases de tributació fins a 40.000€.
rendes anuals obtingudes.
- Del 4% per a bases de tributació a partir de
40.001€.

Nota: La informació que conté aquest document té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal.

Taxes

Persones físiques.

CANILLO
Import

ENCAMP
Import

57,7€ per persona censada al comú
d’edat compresa entre 18 i 65 anys. La
quota tributària per a les persones,
físiques o jurídiques, titulars de béns
immobles a la parròquia de Canillo i
que no figuren inscrits al cens de
residents del Comú, segons la
superfície de dits immobles, és la
següent: - Fins a 70 m2 de superfícies
construïda 179,4 euros - Superior a 70
m2 de superfícies construïda 228,8
euros.

La quota tributària de la taxa per a persones
censades al Comú d'edat compresa entre els 18
i 65 anys i per a persones físiques o jurídiques
titulars d’una residència secundària o d’un dret
real d’ús sobre un bé immoble a la parròquia
d’Encamp d'edat compresa entre els 18 i 65
anys és de 105,60 € per habitatge i la persona
física o jurídica titular d’una autorització de
radicació d’activitats comercials, empresarials o
professionals no comercials al terme parroquial.

ORDINO
Import

Data d'actualització del document:27/06/22.
LA MASSANA
Import

ANDORRA LA VELLA
Import

25,82€ per persona censada menor de 66 anys.
La quota tributària per a persones físiques o
jurídiques titulars d’una residència secundària o
d’un dret real d’ús sobre un bé
immoble a la parròquiaes grava segons la
superfície de dits immobles segons la graella
següent:- 77,48 Euros per cada bé immoble quan
la seva superfície sigui inferior a 80 M2. - 103,30
Euros per cada bé immoble quan la seva
superfície sigui superior a 80 M2 i inferior a 100
M2. - 129,13 Euros per cada bé immoble quan la
seva superfície sigui superior a 100 M2.

34€ € per persona censada al
comú d’edat compresa entre 18
i 65 anys i per a les persones
físiques titulars de residència
secundària.

La quota tributària de la taxa pels comerços,
indústries i altres activitats econòmiques
radicades en el terme parroquial de la Massana és
del tant per cent de l’import de l’impost anual que
es detalla a continuació:- Serveis d’allotjament,
hoteleria i serveis de menjar i begudes 37 % Venda i reparació de vehicles de motor i
motocicletes 21 % - 52 Comerç al detall, llevat de
comerç de vehicles de motor, motocicletes;
Comerç al detall, llevat de comerç de vehicles de
motor i motocicletes;Altres tipus de mediació
monetària;Activitats auxiliars de la mediació
financera i d’assegurances 21 % - Altres tipus
d’activitats 10 %.

El tipus de gravamen aplicable
per a cada activitat definida
1,67 euros per m2 computable recollit
d'acord amb la Classificació
en la liquidació anual de l'impost de
d'Activitats Econòmiques, es
radicació.
calcula en euros per m2 de la
superfície d'explotació.

1,19 € per m2 de superfície
d'explotació amb una quota
mínima de 177,18 € i una quota
màxima de 1.182,62 € per a
determinades activitats. En cas
d’hotels i allotjaments similars el
màxim és de 7.100,82 €.

25,82€ per persona censada menor de 66 anys.
La quota tributària per a persones físiques o
jurídiques titulars d’una residència secundària o
d’un dret real d’ús sobre un bé
immoble a la parròquiaes grava segons la
superfície de dits immobles segons la graella
següent:- 77,48 Euros per cada bé immoble quan
la seva superfície sigui inferior a 80 M2. - 103,30
Euros per cada bé immoble quan la seva
superfície sigui superior a 80 M2 i inferior a 100
M2. - 129,13 Euros per cada bé immoble quan la
seva superfície sigui superior a 100 M2.

16 € per persona censada al
comú d’edat compresa entre 18
i 65 anys i per a les persones 2,36 € per any i per unitat familiar.
físiques titulars de residència
secundària.

10,35 € per any i per resident a la
parròquia d’edat entre 18 i 65
anys, encara que es tracti d’una
residència secundària.

SANT JULIÀ DE LÒRIA
Import

44,50 € per unitat familiar.

ESCALDES-ENGORDANY
Import

30 € per any i per resident de 18
a 65 anys a la parròquia, encara
que es tracti d'una residència
secundària.

Higiene
pública

Base de tributació (superfície de l’immoble
Activitats comercials, industrials, Veure Annex núm.1 de l'Ordinació corregida en funció dels trams x índex de
empresarials i professionals.
tributària.
localització x índex d’higiene) el tipus de
gravamen de 1,72 euros per metre quadrat.
Taxes de serveis públics en general:
Higiene pública i manteniment de la
parròquia (incloent–hi la neteja de
vies, jardins i espais públics, treta de
neu, recollida d’escombreries, i la
recollida selectiva de residus
urbans),
(il•luminació
de
vies
públiques, il•luminació de festes
nadalenques, equipaments urbans,
23,7€ les persones censades d'edat
locals públics comunals, esglésies,
compresa entre els 18 i 65 anys. La
monuments, etc.), i qualsevol servei
quota tributària per a les persones,
necessari
per
al
correcte
físiques o jurídiques, titulars de béns
manteniment de la parròquia.
immobles a la parròquia de Canillo i
que no figuren inscrits al cens de
........................
Persones físiques.
residents del Comú, segons la
superfície de dits immobles, és la
següent:- Fins a 70 m2 de superfícies
construïda 74,1 euros - Superior a 70
m2 de superfícies construïda 96,2
euros.
Enllumenat
públic

Activitats comercials, industrials, Veure annex núm.2 de l'Ordinació
empresarials i professionals.
tributària.

La quota tributària de la taxa pels comerços,
indústries i altres activitats econòmiques
radicades en el terme parroquial de la Massana és
del tant per cent de l’import de l’impost anual que
es detalla a continuació:- Serveis d’allotjament,
hoteleria i serveis de menjar i begudes 37 % Venda i reparació de vehicles de motor i
motocicletes 21 % - 52 Comerç al detall, llevat de
comerç de vehicles de motor, motocicletes;
Comerç al detall, llevat de comerç de vehicles de
motor i motocicletes;Altres tipus de mediació
monetària;Activitats auxiliars de la mediació
financera i d’assegurances 21 % - Altres tipus
d’activitats 10 %.

........................

Grava l'autorització de radicació
Taxa sobre d'un comerç, indústria o exercici
La quota tributària d'aquesta taxa és
l'autorització d'una activitat professional, o el
La quota tributària de la taxa és 23,60 €.
de 33,53€.
de radicació canvi de radicació o de titular
administratiu.

........................

El tipus de gravamen aplicable
per a cada activitat definida
d'acord amb la Classificació
d'Activitats Econòmiques, es
calcula en euros per m2 de la
superfície d'explotació.

La quota tributària per l’autorització d’obertura i
ampliacions d’activitats és de 154,95 Euros. La
110
€
per
quota tributària per l’autorització de canvi de nom,
administrativa.
radicació, de titular administratiu o d’objecte
d’activitat és de 103,33 Euros.

autorització

Per a les persones que realitzen
una activitat comercial, industrial
i/o professional, la quota tributària
és el resultat d’aplicar el 6%
sobre la quota tributària de
l’impost de radicació d’activitats
1,02% x la quota tributària de l’impost
comercials,
empresarials
i
de radicació.
professionals, amb una quota
màxima per a les activitats de les
entitats bancàries (codi 6419 de
Classificació
d’Activitats
Econòmiques
d’Andorra)
de
9.448,80 euros.

55€ per cada autorització.

118,12 € per acte d'autorització.

