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Normes i actes del Govern

Disposicions
de caràcter general
Decret
Vist l’article 25 de la Llei qualificada de
la nacionalitat andorrana de data 5 d’octubre de 1995,
Atès que les persones interessades han
acreditat fefaentment que han perdut la
nacionalitat d’origen, i han emès la declaració jurada corresponent,
El Govern,

Decreta
Atorgar la nacionalitat andorrana amb
plenitud de drets polítics a les persones
relacionades a la llista següent:
Casanova Martínez, Dulce Nombre de
Maria
Castillo Arroyo, Carmen
Cerón Provencio, Pedro
Gaiteiro Pichel, Jesús
López Antequera, Josep Maria
Viladomat Lena, Francesc
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 d’abril de 1999
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Decret
de modificació parcial del
Reglament d’instal.lacions
elèctriques de baixa tensió
Vist el Reglament d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió, aprovat pel Govern el dia 2 de novembre de 1988;
Vista la modificació del Reglament esmentat, aprovat pel Govern el dia 16 de
novembre de 1994;
Atès que s’ha constatat la construcció i
la instal.lació de lluminàries per a l’enllumenat públic de disseny i fabricació nacional, sense que hagin estat certificades
o homologades d’acord amb una norma
d’àmbit europeu.

Considerant que la instal.lació i l’explotació posterior d’aquestes instal.lacions sense que s’hagi comprovat la seva
idoneïtat pot comportar un perill per a la
seguretat de les persones;
Atès que en l’article 6 del Reglament
esmentat es preveu la fabricació, la importació, la venda i la instal.lació de materials que no disposin de l’homologació
o la certificació sota unes determinades
condicions;
El Govern, a proposta del Ministeri
d’Economia, acorda la modificació següent:
Article primer
Els apartats 2.1 i 2.2 de l’annex IV de la
modificació del reglament instal.lacions
elèctriques de baixa tensió queden redactats de la manera següent:
“2.1. Característiques i proteccions”
Les columnes, els bàculs i els braços
que suporten els llums han de ser de
materials resistents a les accions de la
intempèrie o n’han d’estar degudament
protegits. S’han de calcular i construir de
forma que resisteixin les sol.licitacions
previstes a continuació, amb un coeficient de seguretat de 3,5 vegades la càrrega de trencament, tenint en compte
particularment les accions del vent.
El càlcul mecànic dels elements que
constitueixen la lluminària s’ha d’efectuar sota l’acció de les càrregues i de les
sobrecàrregues que s’assenyalen a continuació, combinades de la manera i en les
condicions que es fixen en els apartats
següents.
Com a càrregues permanents es consideren les càrregues verticals a causa del
pes propi dels diversos elements que la
constitueixen.
Es consideren les sobrecàrregues a
causa de la pressió del vent:
Sobre conductors: 50 kg/m2
Sobre superfícies planes: 100 kg/m2
Sobre superfícies cilíndriques dels suports: 70 kg/m2
A efectes de les sobrecàrregues a conseqüència del gel, es classifica el país en
dos zones:
Zona 1: la situada a una alçada sobre
el nivell del mar fins a 1.000 m. Es consideren els conductors i els suports no

verticals, sotmesos a una sobrecàrrega
d’una corona de gel de valor 180 √d
grams per metre lineal, essent d el diàmetre del conductor o del tub.
Zona 2: la situada a una alçada sobre
1.000 m. Es consideren els conductors i
els suports no verticals, sotmesos a una
sobrecàrrega d’una corona de gel de valor 360 √d grams per metre lineal.
No hi ha de poder entrar l’aigua de
pluja, ni es poden produir acumulacions
d’aigua per condensació.
Les columnes i els bàculs han de tenir
una obertura d’accés per a la manipulació dels seus elements de protecció i de
maniobra, a una alçada no inferior a 0,30
m del pla de terra, amb la porta i el pany
amb una clau o equivalent, que ha d’assegurar la inaccessibilitat a les persones
no autoritzades i amb un grau de protecció, com a mínim, IP 44 si no pot rebre
projeccions d’aigua o IP 55 en cas contrari.
Quan per la seva situació o dimensions, les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica, no permeten la
instal.lació dels elements de protecció i
maniobra en la base, poden situar-se en
la part superior, en un lloc apropiat, o en
la mateixa obra de fàbrica.
2.2. Col.locació
Els braços s’han de fixar als paraments
de les façanes o a les columnes, i aquestes han de quedar encastades en el terra
de manera que han d’assegurar les condicions de seguretat adequades i la seva
estabilitat front a les sol.licitacions actuants i a les característiques del sòl.
El projectista ha de justificar per al
càlcul, les condicions de seguretat i d’estabilitat.
Article 2
S’afegeix l’apartat 4 següent, a l’annex
IV de la modificació del Reglament d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió.
4. Procediment administratiu
El projectista ha de justificar en la memòria els càlculs que es preveuen en
l’article 2 i en les seves especificacions.
Es considera que els receptors, llums,
lluminàries, braços, columnes i bàculs
compleixen les prescripcions reglamentàries quan aquests estan homologats o
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certificats conforme a una norma d’àmbit
europeu de reconegut prestigi.
A aquest efecte en finalitzar l’obra el
tècnic director d’obra ha d’aportar la documentació acreditativa esmentada, juntament amb el certificat final d’obra.
Quan l’apartat anterior no es pugui
complir, el tècnic director d’obra ha d’adjuntar el certificat lliurat per un laboratori
d’assaigs oficialment reconegut en l’àmbit nacional o europeu, conforme es
compleixen les condicions imposades
pel projectista i la reglamentació vigent.

Disposició derogatòria
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament queden derogats els apartats 2.1 i
2.2 de la modificació del Reglament
d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió, de data 16 de novembre de 1994.

Disposició final
El present Reglament entrarà en vigor
al cap de quinze dies de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 d’abril de 1999
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Edicte
Per tal de donar compliment a allò que
disposa l’article vintè, apartat b), de la
Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament d’aplicació de la Llei del control de
mercaderies sensibles, aprovat pel Govern en la sessió del 21 d’abril de 1999.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 d’abril de 1999
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament
d’aplicació de la Llei del
control de mercaderies
sensibles
Exposició de motius
L’aprovació de la Llei del control de
mercaderies sensibles en data 4 de març
de 1999, que posa de manifest la voluntat
de posar terme a tota activitat il.lícita
relacionada amb les mercaderies sensibles, implica la necessitat de desenvolupar i clarificar els sistemes utilitzats per al
control de les mercaderies sensibles.
La obligatorietat de tenir una llicència
per operar amb mercaderies sensibles i
de registrar totes les operacions prové de
la necessitat de establir els controls oportuns per tal de permetre la verificació per
part de l’administració de les operacions
que es realitzen amb mercaderies sensibles.
En aquest sentit, el present reglament
precisa les modalitats d’atorgament de la
llicència d’operador, i alhora defineix les
operacions relacionades amb les activitats del comerç amb mercaderies sensibles que es troben subjectes a un control,
detallant les informacions que han de
figurar en els llibres registre i facilitant les
bases per aquells operadors que desitgin
portar els registres de manera informàtica.
Article 1
Àmbit d’aplicació
L’objecte del present Reglament és definir els requisits per a l’aplicació de la
Llei del control de mercaderies sensibles
Article 2
Atorgament de la llicència
1. Les persones físiques o jurídiques
que vulguin operar amb mercaderies
sensibles han complementar una sol.licitud de llicència per escrit, datada i signada, i adjuntar-hi els documents que s’hi
especifiquen.
2. La llicència serà individual per a
cada establiment comercial o industrial i
per a cada tipus de les mercaderies sensibles.
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3. En el cas d’acceptació de la sol.licitud es lliura el document de llicència
abans de 15 dies hàbils. En cas contrari
es comunica la denegació motivada i les
vies de recurs.
4. No serà necessària la llicència per
operar amb mercaderies sensibles, tal
com s’estableix a l’article 3.3 de la Llei de
control de les mercaderies sensibles a:
a) Les persones físiques i jurídiques
que tinguin en possessió, fora de la
franja duanera, per al seu ús personal
mercaderies sensibles per un valor inferior a 250.000 pessetes.
b) Els operadors que tinguin per objecte les activitats de serveis d’hoteleria,
restauració, bar, quiosc que operin
amb mercaderies sensibles de forma
complementària i/o secundària a la seva activitat principal.
Article 3
Llicència per operar amb mercaderies
sensibles
1. La llicència es fa efectiva el dia del
seu lliurament
2. En la llicència per operar amb mercaderies sensibles hi consta:
a) El tipus de mercaderia sensible amb
què es pot operar
b) La identificació de l’operador:
i) Nom comercial del comerç
ii) Activitats comercials
iii) Número de registre del comerç
iv) Dades d’identificació del titular
c) Les operacions autoritzades
d) El número i les adreces dels locals
autoritzats d’emmagatzematge de mercaderies sensibles
3. La llicència s’ha de presentar a demanda dels agents d’autoritat degudament acreditats
4. La possessió d’una llicència d’operador no eximeix de les altres obligacions
necessàries per operar amb mercaderies
sensibles segons la normativa vigent
5. Les operacions de transport per a la
importació o exportació de mercaderies
sensibles dins del territori andorrà realitzades per vehicles de matricula estrangera han d’acompanyar el transport amb els
documents següents:

