
Decret

Vista la sol.licitud formulada pel minis-
tre de Relacions Exteriors i l’informe de
la Intervenció General,

Atès que no hi ha suficient dotació en
la Llei del pressupost per al 1995 en la
partida 22.212.04, per fer front a les des-
peses de resolució del contracte amb el
Col.legi d’Art Major de la Seda de Barce-
lona,

Tenint en compte que es tracta d’un
supòsit d’extrema urgència, d’acord amb
el que preveu l’article 26.1 de la Llei
general de les finances públiques i l’arti-
cle 6 de la Llei del pressupost per al 1995,

En execució de l’acord de Govern del
dia 8 de març de 1995,

Decreto

1. S’autoritza un avançament de fons
per un import de 3.500.000 pessetes per
suplementar la partida pressupostària
22.212.04, —lloguer del Consolat d’An-
dorra a Barcelona— per a la resolució del
contracte de lloguer amb el Col.legi d’Art
Major de la Seda de Barcelona.

2. Se sol.licitarà l’oportuna aprovació
de la corresponent Llei de suplement de
crèdit pel dit import, de conformitat amb
el que disposa l’article 26.1 de la Llei
general de les finances públiques i l’arti-
cle 6 de la Llei del pressupost per al 1995,
amb el benentès que si el Consell Gene-
ral no l’aprovés, s’hauria de cancel.lar a
càrrec del crèdit pressupostari número
21.299.01, per un import de 3.500.000
pessetes.

Andorra la Vella, 10 d’abril de 1995

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Decret

Vista la sol.licitud formulada pel minis-
tre d’Afers Socials i Cultura i l’informe de
la Intervenció General,

Atès que no hi ha dotació en la Llei del
pressupost per al 1995, en la partida
84.292.01 per fer front a les diverses des-
peses derivades de la celebració del 1r
Festival de Cinema de Muntanya.

Tenint en compte que es tracta d’un
supòsit d’extrema urgència, d’acord amb
el que preveu l’article 6 de la Llei del
pressupost per al 1995,

En execució de l’acord de Govern del
dia 22 de març de 1995,

Decreto

1. S’autoritza un avançament de fons
per un import de 5.750.000 pessetes per
a la partida pressupostària de nova crea-
ció número 84.292.01, —Manifestacions
Culturals— per fer front a les despeses
derivades de la celebració del 1r Festival
de Cinema de Muntanya.

2. Se sol.licitarà l’oportuna aprovació
de la corresponent llei de crèdit extraor-
dinari pel dit import, de conformitat amb
el que disposa l’article 26.1 de la Llei
general de finances públiques i l’article 6
de la Llei del pressupost per al 1995, amb
el benentès que si el Consell General no
l’aprovés, s’hauria de cancel.lar a càrrec
dels comptes següents:

Número Import
84.273.14 3.750.000
84.292.90 1.000.000
84.292.44 1.000.000

Andorra la Vella, 10 d’abril de 1995

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Correcció
d’errata

Vist que s’han constatat alguns errors
de transcripció i/o omissió en la modifi-
cació del Reglament d’instal.lacions elèc-
triques de baixa tensió, publicat al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
número 72, any 6, de data 14 de desem-
bre de 1994, queda redactat com segueix:

a) A l’annex I. Instal.lacions
d’enllaç, apartat 5. 3. Conductors. 

On diu:

“Els cables unipolars han de ser aï-
llats....”

Ha de dir:

“Els conductors unipolars han de ser
aïllats ....”

b) A l’annex núm. VII. Classificació
de les instal.lacions. A l’apartat 0.
Generalitats

On diu:

“A efectes de facilitar la gestió dels
expedients de baixa tensió, es classifi-
quen les instal.lacions elèctriques en tres
categories A, B i C.

La classificació està determinada se-
gons la utilització, l’àmbit d’aplicació i la
potència de la instal.lació”.

Ha de dir:

“A efectes de facilitar la gestió dels
expedients de baixa tensió, es classifi-
quen les instal.lacions elèctriques en tres
categories A, B i C.

La classificació està determinada se-
gons la utilització, l’àmbit d’aplicació i la
potència de la instal.lació.

En qualsevol dels supòsits de classifi-
cació, la presentació dels butlletins ha
d’anar acompanyada del full de baixa
tensió segellat per l’empresa subminis-
tradora.

En la realització dels butlletins ha de
constar, a l’apartat destinat a l’ús de la
instal.lació, el tipus d’activitat i, si es co-
neix, el nom comercial.

A l’apartat d’epígraf de classificació ha
de constar la classificació numèrica que
segons l’apartat 2 correspon al tipus d’ac-
tivitat i expedient.”

c) A l’apartat 1. Definicions

On diu:

“1.3.1.5.1. Potència instal.lada: P nomi-
nals receptors o P s/g.e.”

Ha de dir:

1.3.5.1. Potència instal.lada: ∑P nomi-
nals receptors o P s/g.e.

506 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 23 - any 7 - 26.4.1995

 



d) A l’annex VII. Classificació de les
instal.lacions

El quadre “2. Classificació” se substi-
tueix per:

Tipus d’instal.lació Classificació

A B C

0. Petites reparacions o modificacions per envelliment o avaria — — —

1. Edificis d’habitatges, comercials o d’oficines

1.1. Instal.lació receptora d’habitatges

1.1.1. 0 < P <= 10 kW X — —

1.1.2. P > 10 kW — — X

1.2. Instal.lació d’enllaç i serveis comuns

1.2.1. 0 < P <= 10 kW X — —

1.2.2. 10 kW < P <= 50 kW — X —

1.2.3. P > 50 kW — — X

2. Locals de pública concurrència

2.1. Locals de 5a categ. a pla de via pública, llevat d’hotels, residències, etc.

2.1.1. 0 < P <= 10 kW X — —

2.1.2. 10 kW < P <= 25 kW — X —

2.1.3. P > 25 kW — — X

2.2. Locals de 1a a 4a categoria i resta 5a categoria — — X

2.3. Hotels, residències, etc. — — X

2.4. Locals sanitaris — — X

2.5. Instal.lacions esportives — — X

2.6. Discoteques, sales de ball, etc. — — X

2.7. Escoles, parvularis, etc — — X

3. Indústries

3.1.1. 0 < P <= 20 kW — X —

3.1.2. P > 20 kW — — X

4. Aparcaments de vehicles

4.1.1. Privats de fins a 10 vehicles — X —

4.1.2. Privats de més de 10 vehicles — — X

4.2. Públics — — X

5. Instal.lacions de característiques especials

5.1. Locals amb risc d’incendi o d’explosió — — X

5.2. Locals polsosos

5.2.1. 0 < P <= 8,8 kW — X —

5.2.2. P > 8,8 kW — — X

5.3. Locals humits, mullats i corrosius — — X

5.4. Saunes públiques, piscines, etc. — — X
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Nota: Qualsevol instal.lació ha de que-
dar classificada pel grau més elevat que
li correspon.

6. Ascensors i aparells de transport i elevació en general — — X

7. Instal.lacions temporals

7.1. Instal.lació provisional d’obres en construcció

7.1.1. 0 < P <= 10 kW X — —

7.1.2. 10 kW < P <= 50 kW — X —

7.1.3. P > 50 kW — — X

7.2. Instal.lació provisional en espai obert

7.2.1. 0 < P <= 4,4 kW X — —

7.2.2. 4,4 kW < P <= 20 kW — X —

7.2.3. P > 20 kW — — X

7.3. Instal.lació provisional en espai tancat

7.3.1. 0 < P <= 8,8 kW X — —

7.3.2. 8,8 kW < P <= 20 kW — X —

7.3.3. P > 20 kW — — X

8. Enllumenat públic — — X

9. Generadors i convertidors

9.1. 0 < P <= 8,8 kW — X —

9.2. P > 8,8 kW — — X

10. Rètols lluminosos

10.1. Rètols de molt baixa tensió — — —

10.2. Rètols de baixa tensió

10.2.1. 0 < P <= 10 kW — X —

10.2.2. p > 10 kw — — X

10.3. Rètols d’alta tensió — — X

11. Altres instal.lacions — — X
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e) Els articles que s’especifiquen a
continuació del Reglament
d’instal.lacions elèctriques de
baixa tensió queden de la forma
següent:

Article 4.2 de l’annex núm.1:

“4.2. Edificis destinats a diversos abo-
nats

En edificis destinats a habitatges pluri-
familiars o a diversos locals comercials o
industrials de més d’una planta, la col.lo-
cació dels comptadors serà de forma con-
centrada en un sol punt.

Quan l’immoble disposa de més d’una
escala, el titular de la demanda de cons-
trucció pot escollir una sola concentració
de comptadors per immoble o una con-
centració per escala.

Quan els comptadors s’instal.lin de for-
ma concentrada en un sol lloc o local, la
línia repartidora ha d’acabar en uns borns
protegits contra qualsevol derivació in-
deguda.

D’aquests borns parteixen les conne-
xions als fusibles de seguretat o disjun-
tors de cada derivació individual.

Cada derivació individual ha de ser
totalment independent de les altres; no
s’admeten, dins un mateix tub ni caixa de
derivació, circuits corresponents a dife-
rents abonats.

En tots els casos, les línies repartidores
i les derivacions individuals han de pas-
sar per llocs d’ús comú. Quan sigui im-
prescindible la circulació per llocs d’ús
privat, les canalitzacions han de ser amb
tub de ferro, sense caixes de derivació.”

L’article 8.6 de l’annex núm. II:

“Article 8.6. Intensitats màximes ad-
missibles

Per a la determinació de la intensitat
màxima admissible per als conductors
s’aplica la norma harmonitzada HD
384.5.523.S1, que fixa la intensitat admis-
sible per als conductors en funció de
l’aïllant, la canalització i els factors de
correcció, i les mesures que s’han de tenir
en compte en la seva instal.lació.”

A l’annex núm. II. Índex

Queden anul.lats els punts: “8.6.1.,
8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7”.

A l’annex núm. III

Queda anul.lat el paràgraf: “Disposi-
cions generals aplicables a les instal.la-
cions elèctriques de la 1a. fins a la 4a.
categoria”.

Tot el que es fa públic per a general
coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 19 d’abril de 1995

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Concursos
i subhastes

Edicte

Per acord de Govern de data 5 d’abril
de 1995 es procedirà, mitjançant con-
curs-subhasta públic, a l’adjudicació dels
treballs d’execució de l’obra “Eixampla
de la CG núm. 3 del PK 5+613 al PK 5+780,
segona fase - Projecte modificat”, projec-
te núm. 443.1 M”, a la parròquia de la
Massana.

Les empreses andorranes interessades
a participar al concurs-subhasta poden
retirar el projecte corresponent, amb el
pagament previ de 20.000 PTA al Ministe-
ri d’Ordenament Territorial, edifici admi-
nistratiu, carrer Prat de la Creu, 62-64,
d’Andorra la Vella.

Les ofertes han d’ésser presentades en
sobre tancat i lacrat al Ministeri d’Orde-
nament Territorial, abans de les 12 hores
del dia que es compleixi el termini de 20
dies a partir de la data de publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Prin-
cipat d’Andorra, comptats segons el que
disposa l’article 131 del Codi de l’Admi-
nistració.

L’obertura dels plecs s’efectuarà a les
11 hores del dia hàbil següent al venci-
ment del termini de presentació de les
ofertes.

Tot el que es fa públic per a general
coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 12 d’abril de 1995

Marc Forné Molné
Cap de Govern
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