
Sense causa degudament justificada,
les empreses subministradores no po-
den exigir la reserva d’espai per ubicar
les estacions transformadores a submi-
nistraments corresponents a connexions
de servei de potència inferior a 50 kVA

dintre els nuclis de població.

A la demanda d’autoritzacions al Go-
vern per a noves zones d’edificació o ur-
banitzacions, s ’hi ha d’ incloure
obligatòriament la ubicació de les esta-
cions transformadores així com les ins-
tal·lacions de les xarxes per assegurar el
subministrament d’energia elèctrica als
usuaris, amb la conformitat prèvia de
l’empresa subministradora.

Les empreses subministradores estan
obligades a subministrar a habitatges en
monofàsic a 230 volts de tensió nominal
fins a 9,2 kW. Es poden subministrar po-
tències superiors de contractació en
monofàsic amb l’acord previ entre l’em-
presa subministradora i l’abonat.

En altres tipus d’instal·lacions, l’abonat
pot escollir el tipus de subministrament
monofàsic o trifàsic fins a una potència
de contractació de 10 kW. Per a potèn-
cies superiors el subministrament ha de
ser trifàsic.

Els nous subministraments o les am-
pliacions de potència dels existents no
es poden efectuar a 127 volts.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes
de rang igual o inferior que s’oposin al
que s’estableix en aquest Decret.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 18 de març del 2009

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern en funcions

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

Exposició de motius

Vista la Llei de seguretat i qualitat in-
dustrial, del 22 de juny del 2000;

Vista la Llei 31/2008, del 18 de desem-
bre, de mesures de reactivació econòmi-
ca;

Vist l’article 15 del Reglament d’ins-
tal·lacions elèctriques de baixa tensió;

Atès que les noves tecnologies de la
societat de la informació permeten agi-
litzar certs tràmits que els ciutadans han
d’efectuar davant l’Administració públi-
ca;

Considerant que els certificats profes-
sionals, i en concret els que lliuren les
empreses instal·ladores elèctriques, ano-
menats butlletins elèctrics de baixa ten-
sió, poden ser realitzats i conformats
mitjançant sistemes telemàtics sense que
sigui necessari que els usuaris ni les em-
preses instal·ladores es desplacin física-
ment a l’Administració;

Considerant, d’altra banda, que cal
modificar la reglamentació vigent per
adaptar-la al nou procediment i dotar-la
així de la seguretat jurídica suficient;

A proposta del Ministeri d’Economia i
Agricultura, el Govern, en la sessió del
dia 18 de març del 2009:

Decreta

Article únic
S’aprova la modificació de l’article 15

del Reglament d’instal·lacions elèctri-
ques de baixa tensió, del 2 de novembre
de 1988, que entrarà en vigor al cap d’un
mes de ser publicat al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra, i que queda redac-
tat de la manera següent:

Article 15
1. La posada en servei de les instal·la-

cions s’efectua segons el que es preveu
en aquest Reglament.

2. Una vegada finalitzada i comprova-
da la instal·lació autoritzada, abans de la
posada en servei, si hi ha projecte auto-
ritzat el tècnic director d’obra ha de lliu-
rar, si escau, al departament competent
en matèria de seguretat industrial un an-
nex que tingui en compte les modifica-
cions del projecte autoritzat prèviament
juntament amb un certificat en què ma-
nifesti textualment que les instal·lacions
efectuades sota la seva direcció estan
realitzades i comprovades d’acord amb
aquest Reglament, segons el model nor-
malitzat.

3. La redacció del certificat, la presen-
tació i la tramesa dels annexos s’han d’e-
fectuar per via telemàtica quan ho
disposi així el ministeri competent en
matèria de seguretat industrial mitjan-
çant ordre ministerial.

4. El tècnic director ha de lliurar una
còpia del certificat i l’acreditació con-
forme ha estat autoritzat, en les condi-
cions previstes a l’article 10 de la Llei de
seguretat i qualitat industrial vigent, al ti-
tular de la instal·lació a l’efecte que con-
vingui.

5. Un cop finalitzada la instal·lació i
comprovada i abans de la posada en ser-
vei, l’instal·lador o l’empresa instal·lado-
ra ha de redactar i presentar al
departament competent en matèria de
seguretat industrial el butlletí d’instal·la-
ció elèctrica de baixa tensió, sigui per via
telemàtica o sigui mitjançant el formulari
en paper segons el model normalitzat
amb les còpies corresponents. L’instal·la-
dor responsable ha d’emplenar el butlletí
amb totes les dades que se sol·liciten, les
quals han de coincidir amb la realitat.

6. Està prohibit emetre butlletins sense
que s’hagi comprovat la instal·lació que
se certifica, el seu estat i l’adequació a la
normativa vigent, com també lliurar
butlletins sense que hi figuri el titular de
la instal·lació, en nom del qual se subs-
criurà el contracte de subministrament
d’energia elèctrica corresponent.

7. A les instal·lacions en què no és ne-
cessari el projecte no cal presentar el cer-
t i f icat f inal d’obra, per tal com
assumeixen aquesta funció els butlletins
d’instal·lacions elèctriques lliurats per
l’empresa instal·ladora.

8. En el cas d’instal·lacions col·lectives
s’ha de lliurar un joc de butlletins per a
cada derivació individual. El certificat de
final d’obra ha d’acompanyar els butlle-
tins corresponents als serveis comuns,
que han de ser els primers a ser tramitats.

9. La redacció i la presentació del
butlletí d’instal·lació elèctrica de baixa
tensió de tipus A s’efectuen per via te-
lemàtica. Els corresponents a instal·la-
cions dels tipus B i C s’efectuen
transitòriament mitjançant el formulari
en paper, d’acord amb les previsions
dels paràgrafs 11 i 12 d’aquest article. Per
ordre ministerial, el ministeri competent
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en matèria de seguretat industrial pot or-
denar que la redacció i la presentació
dels butlletins corresponents a les ins-
tal·lacions dels tipus B i C s’efectuïn per
via telemàtica.

10. Mitjançant el procediment te-
lemàtic, la tramesa electrònica a l’empre-
sa subministradora dels butlletins de
tipus A s’efectua al mateix moment del
lliurament del butlletí elèctric al departa-
ment competent en matèria de seguretat
industrial. En tot cas, l’empresa instal·la-
dora ha de lliurar a l’interessat la còpia
del butlletí.

11. Per a les instal·lacions dels tipus B i
C, s’estableixen quatre còpies dels
butlletins, en format paper, reservades
als organismes següents:

Departament competent en matèria de
seguretat industrial
Empresa distribuïdora
Titular de la instal·lació
Empresa instal·ladora

12. En aquest cas, l’empresa instal·la-
dora ha de lliurar les tres primeres còpies
al titular o a la persona delegada, que les
ha de presentar al departament compe-
tent en matèria de seguretat industrial
perquè les segellin.

13. Quan el titular de la instal·lació dis-
posi de la còpia del butlletí en la forma
prevista en el paràgraf 10 d’aquest article
pot formalitzar el contracte de subminis-
trament de l’energia elèctrica amb l’em-
presa subministradora. Per a les
instal·lacions previstes en el paràgraf 11,
el titular, una vegada disposi dels butlle-
tins degudament segellats pel departa-
ment competent en matèria de seguretat
industrial, també pot procedir a la con-
tractació del subministrament.

14. El departament competent en ma-
tèria de seguretat industrial pot efectuar,
directament o a través d’un organisme de
control autoritzat i facultat, les revisions
a les instal·lacions que estimi pertinents;
les despeses corresponents són a càrrec
del titular. Aquestes revisions es poden
efectuar durant els treballs d’execució de
la instal·lació o una vegada finalitzats.

15. Les empreses subministradores no
poden posar en servei les instal·lacions
sense l’autorització prèvia del departa-
ment competent en matèria de seguretat
industrial; aquesta autorització queda re-

flectida en el segellat dels butlletins o en
la tramesa electrònica dels mateixos
butlletins per via telemàtica.

16. L’ordre ministerial ha de determi-
nar el procediment per a la tramesa elec-
trònica per formalitzar el contracte de
subministrament.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes
de rang igual o inferior que s’oposin al
que s’estableix en aquest Decret.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 18 de març del 2009

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern en funcions

Decret
que regula els fitxers de
dades personals “Clients”,
“Clients potencials”,
“Control d’accés”, “Gestió
de recursos humans”,
“Selecció de personal” i de
“Tercers i proveïdors” del
Servei de
Telecomunicacions
d’Andorra

L’article 30 de la Llei qualificada
15/2003 del 18 de desembre, de protec-
ció de dades personals, estableix entre
altres, que la creació, modificació o su-
pressió de fitxers de naturalesa publica
s’ha de dur a terme mitjançant una nor-
ma de creació, que ha de ser aprovada
per l’entitat publica responsable del seu
tractament, i que ha de ser publicada al
Butlletí Oficial del Principal d’Andorra
abans de la creació, la modificació o la
supressió del fitxer.

En conseqüència, a fi de fer efectiu el
mandat legal anteriorment esmentat, i
per tal de garantir la màxima transparèn-
cia en el tractament de dades de caràcter
personal, a proposta del Ministre d’Or-
denament Territorial Urbanisme i Medi
Ambient, President del Consell d’Admi-
nistració del Servei de Telecomunica-
cions d’Andorra, el Govern en la sessió

del 18 de març del 2009, aprova aquest
Decret amb el contingut següent:

Article 1
Els fitxers de tractaments de dades de

caràcter personal gestionats actualment
pel Servei de Telecomunicacions d’An-
dorra són els de fitxers de Clients, de
Clients potencials, de Control d’accés, de
Gestió de recursos humans, de Selecció
de personal i de Tercers i proveïdors els
quals queden relacionats en l’annex d’a-
quest Decret.

Article 2
Pels fitxers que es creen, es regula el

tractament i s’estableixen en annex la
identificació de l’òrgan responsable dels
fitxers, l’adreça on s’exerceixen els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi-
ció, el tipus de dades tractades, la finali-
tat dels fitxers i els usos previstos, el
procediment de recollida de fonts d’ob-
tenció de les dades personals, els desti-
nataris com a prestadors de serveis, les
comunicacions internacionals, la durada
de conservació de les dades i la des-
cripció genèrica de les mesures tècni-
ques i d’organització que s’apliquin al
tractament de fitxers, d’acord amb l’arti-
cle 12 de la Llei qualificada 15/2003, del
18 de desembre, de protecció de dades
personals.

Disposició derogatòria

En el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta norma queda derrogat el De-
cret que regula els fitxers de dades de
caràcter personals de l’Ens públic Servei
de Telecomunicacions d’Andorra de
data 8 de Febrer del 2006.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà
de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 18 de març del 2009

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern en funcions

1366 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 24 - any 21 - 25.3.2009




