
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:

Albós Travesset, Manuel, amb efectes
des del 11 d’octubre del 2007
Cerdan Gonzalez, Daniel, amb efectes
des del 7 de maig del 2008
Garrote Gamon, Maria Amparo, amb
efectes des del 24 abril 2008
Rosa Alves, Renata, amb efectes des
del 12 maig 2008
Tabasz Ferrero, Sylvie Carole, amb
efectes des del 15 octubre 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, 27 d’agost del 2008

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Decret
d’aprovació del Reglament
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

Vist l’article 8.2 de l’annex núm. II del
Reglament d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió del 2 de novembre del 1988,
la darrera modificació del qual va tenir
lloc el 6 de febrer del 2008

Atès que els conductors d’alumini per
al subministrament d’energia elèctrica
han estat i són àmpliament utilitzats per
a l’execució d’instal·lacions destinades al
subministrament del fluid elèctric per
part de les empreses subministradores

Considerant, per una part, que l’avenç
de la tècnica ha permès construir con-
ductors d’alumini amb un alt grau de fia-
bilitat i de secció cada vegada més
reduïda, i per l’altra, la variabilitat dels
preus a què ha estat sotmès el coure en
el mercat internacional

Entenent que cal prendre les mesures
necessàries per aconseguir un funciona-
ment correcte de les instal·lacions al llarg
de la seva vida útil

A proposta del Ministeri d’Economia i
Agricultura, el Govern

Decreta

Article únic
S’aprova la modificació del punt 2 de

l’article 8, de l’annex II, sobre la natura-
lesa dels conductors, del Reglament
d’instal·lacions elèctriques de baixa ten-
sió, de data 2 de novembre de 1988, que
entrarà en vigor al cap de quinze dies
que es publiqui al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra, i que queda redac-
tat de la manera següent:

8.2. Naturalesa dels conductors

A les instal·lacions aigües avall de la
CGP els conductors poden ser de coure o
d’alumini indistintament.

Quan s’utilitzin conductors d’alumini,
els seus extrems han de disposar de ter-

minals bimetàl · l ics per a ús en
instal·lacions amb fils de coure.

Els conductors unipolars per a ins-
tal·lacions sota tub o motllures han de
ser aïllats per una tensió nominal d’aïlla-
ment mínima de 750 V.

Els conductors unipolars o els multi-
polars per a instal·lacions a l’aire o direc-
tament encastats o soterrats o els
multipolars sota tub o motllures han de
ser aïllats per una tensió nominal d’aïlla-
ment mínima de 1.000 V.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes
d’igual o inferior rang que s’oposin o
contradiguin aquesta modificació.

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

Andorra la vella, 27 d’agost del 2008

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Decret
de modificació del decret
regulador de l’expedició
del suplement europeu al
diploma

Exposició de motius

El 14 de juliol del 2004 el Govern d’An-
dorra creà el suplement europeu al di-
ploma, mitjançant el Decret regulador de
l’expedició del suplement europeu al di-
ploma, per posar en marxa un meca-
nisme de reconeixement de titulacions
plenament adaptat i acceptat als països
que formen part del futur Espai Europeu
d’Ensenyament Superior.

L’establiment de l’Espai Europeu d’En-
senyament Superior és un dels objectius
de l’anomenat Procés de Bolonya, del
qual forma part el Principat d’Andorra
com a membre des de l’any 2003.

Entre els objectius de les diverses de-
claracions del Procés de Bolonya, l’esta-
bliment de mecanismes àgils per al
reconeixement de les titulacions n’és un
dels principals.

L’expedició del suplement europeu al
diploma és un dels mecanismes esta-
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