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   Dipòsit legal: AND.2-2015

ordre ministerial
Ordre ministerial del 29-6-2022 relativa a la presentació de la declaració censal al Registre d’allotjaments 
turístics.

Vista la Llei 19/2022, del 9 de juny, reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, de 
modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic i de modificació de la Llei 
13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA;

Vist el Decret 272/2022, del 29-6-2022, d’aprovació del Reglament de l’impost sobre les estades en allot-
jaments turístics;

Atès que el Decret 272/2022, del 29-6-2022, d’aprovació del Reglament de l’impost sobre les estades en 
allotjaments turístics estableix les obligacions de caràcter formal referents al Registre d’allotjaments turístics;

El ministre de Finances i portaveu

Disposa:

Primer
Aprovar el contingut del formulari 001-R – Declaració censal – Impost sobre les estades en allotjaments 
turístics.

Segon
Que els substituts del contribuent de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics han de presentar, 
per a l’alta, les modificacions i la baixa en el Registre d’allotjaments turístics, el formulari de l’apartat primer 
de forma telemàtica.

Disposició final
Aquesta ordre ministerial entra en vigor el mateix dia en què es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 de juny del 2022

Èric Jover Comas 
Ministre de Finances i portaveu

Altres disposicions
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Número: 001-R 

 
 
 

 

Declaració censal - Impost sobre les estades en allotjaments turístics 
□ Alta □ Modificació □ Baixa 

 

 
 

1. Dades de l’obligat tributari   
 

Nom o raó social: 
  

 

Núm. de registre tributari (NRT):   

 
 

2. Allotjament turístic 
    

1. Allotjament: 2. Número ROAT: 
 

3. Data d’alta: 4. Data de baixa: 
 

5. Categoria: 6. Data d’aplicació de la modificació: 
 
 

3. Data i signatura   
 

Lloc i data: 
 

Signatura de la persona que declara o del seu representant 
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