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Decret
per a l'oficialització de l'índex general de preus al
consum (IPC) per a Andorra
Exposició de motius
Atesa la necessitat de disposar d'un índex general de
preus al consum per al Principat d'Andorra,
En virtut del Decret per a l'elaboració de l'índex de
preus al consum (IPC) per a Andorra, de data 6 de juny de
1996, que estableix d'una part la realització de les
enquestes de pressupostos familiars per a determinar la
composició de la cistella de la compra representativa de
la família que viu a Andorra, i d'altra part la
recollida, prop dels establiments comercials del
Principat, dels preus dels productes i dels serveis que
en formen part, i
Atès que s'han dut a terme les accions necessàries per
tal d'elaborar aquest índex,
El Govern, en la seva sessió de data 16 de desembre de
1998
Decreta
Article primer
El Servei d'Estudis del Ministeri de Finances és el
Servei encarregat de recollir i tractar les dades
necessàries per a la realització de l'índex de preus al
consum d'Andorra (en endavant IPC) i de calcular
periòdicament aquest indicador.
Article segon
L'IPC s'estableix com a indicador oficial de les
variacions dels preus dels productes i serveis, i per
tant, serà l'índex que s'aplicarà a tots aquells textos
legals que s'hi remeten.
Article tercer
Les variacions percentuals, amb dues xifres decimals, es
faran públiques anualment al Butlletí Oficial del
Principat d'Andorra, durant la tercera setmana del mes de
gener, mitjançant un decret.
Tanmateix, els índexs de preus al consum es publicaran
trimestralment al Butlletí Mensual de Conjuntura, amb
dues xifres decimals.
A més, el Govern podrà donar publicitat a les dades de
l'IPC emprant els mitjans de comunicació que consideri
adients.
Article quart
A partir de l'any 1999, en el càlcul i la publicació de
l'IPC es prendrà com a base 100 l'any 1998.
Disposició final
El present Decret entrarà en vigor al cap de quinze dies

de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat
d'Andorra.
Andorra la Vella, 16 de desembre de 1998
Marc Forné Molné
Cap de Govern

