
Disposicions
de caràcter general

Decret

Vist l’article 28 del text refós de la Llei

qualificada de la nacionalitat, aprovada

per decret legislatiu de 28 març del 2007;

Atès que les persones interessades

han acreditat fefaentment que han per-

dut la nacionalitat d’origen en aplicació

del que es preveu en l’article 38 i han

emès la declaració jurada corresponent,

El Govern,

Decreta

Reconèixer la nacionalitat andorrana

amb plenitud de drets polítics a les per-

sones relacionades a la llista següent:

Abadal Prat, Beatriz, amb efectes des

del 10 d’octubre del 2007

Anglada Fullà, Angela Maria, amb

efectes des del 7 de març del 2007

Calvache Lucio, Carmen, amb efectes

des del 20 d’octubre del 2007

Luceño Casals, Francisco Javier, amb

efectes des del 4 d’abril 2003

Romanillos Carrera, Ivan, amb efectes

des del 18 de maig del 2007

Sebastià Ticó, Carlos, amb efectes des

del 15 de maig del 2007

L’adquisició de la nacionalitat andor-

rana de les persones interessades té

efectes a partir de la data en què aques-

tes han perdut la nacionalitat o les nacio-

nalitats que tenien.

Cosa que es fa pública per a coneixe-

ment general.

Andorra la Vella, 6 de febrer del 2007

Albert Pintat Santolària

Cap de Govern

Decret
de modificació del
Reglament d’instal·lacions
elèctriques de baixa
tensió, del 2 de novembre
de 1988

Exposició de motius

El 22 de juny del 2000 el Consell Gene-

ral va aprovar la Llei de seguretat i quali-

tat industrial, la qual permet al Govern

regular, entre d’altres, totes les activitats

relacionades amb la generació, la distri-

bució, l’emmagatzematge i el subminis-

trament de l’energia i dels productes

energètics.

D’altra banda, el Ministeri d’Economia

i Agricultura, en el marc de les actua-

cions previstes per al desenvolupament

del Pla estratègic de l’energia d’Andorra,

proposa modificar el Reglament d’ins-

tal·lacions elèctriques de baixa tensió,

del 2 de novembre de 1988, amb la fina-

litat d’introduir-hi mesures que inci-

deixin d’una manera notable en una

millor eficiència energètica de l’enllume-

nat. Aquestes mesures han de permetre

reduir el consum energètic i repercutir

directament i immediatament en els titu-

lars de les instal·lacions mitjançant un es-

talvi econòmic important.

Actualment la major part dels sistemes

d’il·luminació instal·lats al Principat, es

basen en el principi d’incandescència i

aquests sistemes d’incandescència, a ex-

cepció de les làmpades incandescents

halògenes, ofereixen una eficiència

energètica per sota dels nivells recoma-

nats per les directives comunitàries.

Els sistemes d’il·luminació de baix

consum, a més de garantir una eficàcia

energètica molt superior respecte als sis-

temes d’incandescència, tenen un cost

que resulta considerablement més

econòmic, tot i que el preu de les làmpa-

des de baix consum sigui superior.

En aquest sentit, a partir del dia 1

d’abril del 2008, els projectes de les ins-

tal·lacions de nova construcció i de re-

forma d’obra major no podran incloure

làmpades basades en el principi d’incan-

descència, a excepció de les làmpades

incandescents halògenes.

No obstant això, les instal·lacions dels

edificis i dels monuments amb valor

històric o arquitectònic reconegut pel

Departament de Patrimoni Nacional, po-

den quedar exemptes de l’aplicació d’a-

questa mesura si el seu compliment

n’altera de manera inacceptable el caràc-

ter o l’aspecte.

Per tant, es fa necessària una adequa-

ció de la regulació existent, de forma que

estableixi les mesures que condueixin a

garantir l’estalvi del consum elèctric amb

l’objectiu d’aconseguir una societat me-

diambiental i energèticament més soste-

nible.

Aquesta adequació s’instrumenta

mitjançant la modificació de l’article 6

del Reglament de d’instal·lacions elèctri-

ques de baixa tensió i l’addició de la dis-

posició transitòria cinquena.

Consegüentment, a proposta del mi-

nistre d’Economia i Agricultura, el Go-

vern, en la sessió del 6 de febrer del

2008, aprova el decret de modificació del

Reglament d’instal·lacions elèctriques de

baixa tensió, del 2 de novembre de 1988.

Article únic

S’aprova el Reglament de modificació

del Reglament d’instal·lacions elèctri-

ques de baixa tensió, que entra en vigor

l’endemà de ser publicat al Butlletí Ofi-

cial del Principat.

Reglament
de modificació del
Reglament d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió

Article únic

L’article 6 del Reglament d’instal·la-

cions elèctriques de baixa tensió queda

redactat com segueix:

“Els materials i els aparells emprats en

les instal·lacions han de reunir les condi-

cions de seguretat, les dimensions i la

qualitat que es determinen en els regla-

ments d’aplicació corresponents. Han de

ser, en tot cas, materials i aparells homo-

logats o certificats d’acord amb la norma-

tiva vigent a la Unió Europea, per a

l’aplicació que se’ls vol donar.

Núm. 13 - any 20 - 13.2.2008 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 487

Govern



No és permès fabricar, importar, ven-

dre o instal·lar materials o aparells sot-

mesos al present Reglament que no

disposin de homologació o certificació

esmentada.

En casos excepcionals es pot fabricar,

importar, vendre o instal·lar materials

que no disposin de l’homologació o la

certificació anteriorment esmentada

sempre que, a criteri del Ministeri com-

petent, es mantinguin com a mínim els

mateixos nivells de seguretat. A aquest

efecte, el Ministeri competent pot exigir

la documentació i els assajos que cregui

convenients per assegurar-ne el compli-

ment.

S’han de prendre les disposicions

apropiades quan els materials són sus-

ceptibles de tenir efectes nocius sobre

els altres materials elèctrics o sobre els

altres serveis, o poden destorbar el fun-

cionament de la font d’alimentació.

Aquestes característiques es refereixen

per exemple a:

Les sobretensions transitòries.

Les variacions ràpides de potència.

Les intensitats d’arrencada.

Els corrents harmònics.

Les components contínues.

Les oscil·lacions d’alta freqüència.

Els corrents de fuita.

La necessitat de connexions comple-

mentàries al terra.

S’ha de tenir en compte la freqüència i

la qualitat del manteniment de la ins-

tal·lació que pot produir-se durant la

seva vida útil. Quan hi hagi un responsa-

ble del funcionament de la instal·lació,

ha de ser consultat.

Aquestes característiques es consi-

deren aplicant les prescripcions regla-

mentàries, de tal manera que, tenint en

compte la freqüència i la qualitat del

manteniment previst:

Tota verificació periòdica, l’assaig, el

manteniment i la reparació necessària

durant la vida útil de la instal·lació, es

puguin efectuar de manera fàcil i segura.

L’eficàcia de les mesures de protecció

per garantir la seguretat.

La fiabilitat dels materials que perme-

ten un funcionament correcte de la ins-

tal·lació sigui apropiada a la durada

prevista.

Com a mesura d’eficiència energètica,

es prohibeix la instal·lació de làmpades

basades en el principi d’incandescència,

a excepció de les làmpades incandes-

cents halògenes, en totes les instal·la-

cions de nova construcció i de reforma

d’obra major. Queden exempts d’aques-

ta mesura d’eficiència energètica les ins-

tal·lacions:

dels edificis i monuments amb valor

històric o arquitectònic reconegut pel

Departament de Patrimoni Nacional,

quan el seu compliment en pugui al-

terar de manera notable el caràcter o

aspecte.

dels aparells que pel seu disseny, con-

cepció i funcionament han estat ho-

mologats amb la incorporació de

làmpades d’incandescència”.

Disposició transitòria

Els projectes de les instal·lacions de

nova construcció i de reforma d’obra

major aprovats abans de l’1 d’abril del

2008 no estan sotmesos a les mesures

d’eficiència energètica de l’article 6.

Cosa que es fa pública per a coneixe-

ment general.

Andorra la Vella, 6 de febrer del 2008

Albert Pintat Santolària

Cap de Govern

Altres
edictes i avisos

Edicte

Vista la demanda realitzada pel Depar-

tament de Patrimoni Cultural i Política

Lingüística, relativa a la cobertura de

nova creació prevista en l’exercici pres-

supostari del 2005;

Vist que la convocatòria de promoció

interna del 9 de gener del 2008 ha que-

dat deserta.

Es procedeix a publicar l’edicte per

contractar una plaça en el lloc de treball

tècnic de museus i monuments, adscrit a

l’Àrea de Museus i Monuments del De-

partament de Patrimoni Cultural i Políti-

ca Lingüística, del Ministeri del Portaveu

del Govern, de Desenvolupament

Econòmic, Turisme, Cultura i Universi-

tats.

Aquest lloc de treball correspon al ni-

vell N-IX del sistema de classificació del

Cos General, amb una retribució anyal

bruta de 23.722,03 euros distribuïda en

tretze pagues.

Els requisits per poder optar a la con-

vocatòria són:

Nacionalitat andorrana o nacionals es-

panyols i francesos que tenen la con-

dició d’agents de l’Administració de

caràcter indefinit i exerceixen una acti-

vitat al sí del sector públic andorrà

Titulació universitària de 1r cicle en

història, història de l’art, humanitats,

antropologia, pedagogia o equivalents

Els coneixements requerits per a ocu-

par el lloc de treball són els següents:

Domini del català

Domini del castellà i del francès i co-

neixements de l’anglès

Coneixements en aplicacions in-

formàtiques a nivell d’usuari en:

Word, Access, Excel, Internet, Power

Point, i coneixements bàsics de Win-

dows, Lotus Notes...

Les persones interessades han d’adre-

çar una sol·licitud al Servei de Tràmits, si-

tuat a la planta baixa de l’edifici

administratiu del Govern, c/ Prat de la

Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, precisant
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