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en vehicles i ginys mecànics, que entrarà 
en vigor l’endemà de ser publicat al But-
lletí Oficial del Principat d’Andorra.

Article 1
S’afegeix l’article 20 al Reglament re-

gulador de la fabricació i la instal·lació 
de les plaques de matrícula en vehicles 
i ginys mecànics, del 23 de febrer del 
2011, amb el redactat següent:

“Article 20 
Matrícula personalitzada

1. La matrícula personalitzada s’aplica 
a la placa de matricula ordinària i a la 
placa de matrícula reduïda dels vehi-
cles automòbils, així com a la placa de 
matricula ordinària de les motocicletes, 
d’acord amb el que disposa l’article 3 
de la Llei 24/2014, del 30 d’octubre, de 
plaques de matrícula personalitzada de 
vehicles.

2. El format i el disseny de la placa 
de matrícula personalitzada és el mateix 
que el de la placa de matrícula ordinària 
o reduïda corresponent.

3. Les característiques de la matrícula 
personalitzada, així com els caràcters 
que s’hi inscriuen, es regulen d’acord 
amb l’establert a la Llei 24/2014, del 30 
d’octubre, de plaques de matrícula per-
sonalitzada de vehicles i especialment 
amb el Capítol segon de dita Llei.

4. El nombre i la situació de les pla-
ques de matrícula personalitzada és 
l’establert per al tipus de vehicle cor-
responent.”

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

Andorra la Vella, 10 de desembre del 
2014
P.D. Jordi Cinca Mateos 
Ministre de Finances i Funció Pública

Decret

Vist l’article 28 del text refós de la 
Llei qualificada de la nacionalitat, apro-
vada per decret legislatiu del 28 març 
del 2007;

Atès que les persones interessades han 
acreditat de forma fefaent que han perdut 
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:

Gonzalez Rodriguez, Maria Consue-
lo, amb efectes des del 23 d’abril del 
2014
Puig Boix, Jordi, amb efectes des del 
22 d’agost del 2014

L’adquisició de la nacionalitat andor-
rana de les persones interessades té 
efectes a partir de la data en què han 
perdut la nacionalitat o les nacionalitats 
que tenien.

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

Andorra la Vella, 10 de desembre del 
2014
P.D. Jordi Cinca Mateos 
Ministre de Finances i Funció Pública

Decret 
de modificació del 
Reglament pel qual es 
regula la gestió dels 
residus carnis

Exposició de motius
El 20 de juny del 2007 el Govern va 

aprovar el Reglament pel qual es regula 
la gestió dels residus carnis, amb l’objec-
tiu de garantir una gestió correcta dels 
residus carnis, i va establir les normes 
i els mecanismes que s’havien de com-
plir a fi de controlar totes les etapes de 
la gestió dels residus carnis, des de la 
producció fins al tractament final, sense 
perjudici d’altra normativa que li sigui 
aplicable.

L’Associació de Pagesos i Ramaders 
d’Andorra ha manifestat diverses vega-
des que l’obligatorietat del transport dels 
residus carnis mitjançant un gestor privat 
de residus posa en perill la sostenibilitat 
de l’explotació ramadera.

El Departament d’Agricultura creu 
convenient adaptar el Reglament a una 
gestió sostenible dels residus carnis ge-
nerats a les explotacions ramaderes.

El Departament de Patrimoni Natural 
també ha manifestat que l’obligatorietat 
del transport dels residus carnis mit-
jançant un gestor privat de residus difi-
culta la gestió dels cadàvers d’animals 
salvatges;

El Departament de Medi Ambient creu 
convenient modificar l’article 6 el Regla-
ment esmentat per adequar el transport 
de residus a la realitat del sector.

Consegüentment, a proposta del mi-
nisteri responsable del medi ambient, el 
Govern, en la sessió del 10 de desembre 
del 2014, aprova aquest Decret amb el 
contingut següent:

Article únic
S’aprova el Reglament de modifica-

ció del Reglament pel qual es regula la 
gestió dels residus carnis, que entra en 
vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament 
de modificació del 
Reglament pel qual es 
regula la gestió dels 
residus carnis
Article únic

Es modifica l’article 6 del Reglament 
pel qual es regula la gestió dels residus 
carnis de 20 de juny del 2007, el qual 
queda redactat com segueix:

“Article 6 
Gestió dels residus carnis del grup I

1. La gestió dels residus carnis del grup 
I s’ha de fer seguint criteris de rapidesa, 
asèpsia, innocuïtat i seguretat, evitant 
accions i manipulacions incorrectes que 
impliquin qualsevol tipus de risc.

2. En qualsevol cas, està prohibit dipo-
sitar els residus en un altre lloc que no 
sigui la zona de producció dels residus 
o bé, si se’n disposa, en els magatzems 
o en les zones habilitades per a aquesta 
finalitat en el mateix centre productor.

3. En el cas de les explotacions ra-
maderes, els cadàvers d’animals, tant si 
han mort a la mateixa explotació com 
si ho han fet a l’aire lliure, han de ser 
retirats i conduïts a un centre de tracta-
ment autoritzat en el termini màxim de 
72 hores sempre que es pugui accedir 
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a recollir-los per mitjans rodats. No obs-
tant això, en el cas que els cadàvers es 
trobin en zones de difícil accés, poden 
ser enterrats sempre que es prenguin 
les mesures necessàries per evitar per-
judicis al medi.

4. Ultra l’establert al punt 3 anterior 
i sempre després de l’autorització del 
ministeri responsable del patrimoni 
natural i amb el vistiplau del ministeri 
responsable d’agricultura sobre la base 
del peritatge i de la possible causa de 
la mort, en el cas que els cadàvers es 
trobin en zones de difícil accés, poden 
també ser destinats a alimentar espèci-
es animals salvatges i en particular les 
d’aus necròfagues que es trobin en perill 
d’extinció o bé en programes oficials 
de protecció.

Així mateix, els cadàvers d’espècies 
caçables de la fauna salvatge que no es 
destinin a consum humà, i els d’espècies 
no caçables que no presentin signes d’al-
teracions patològiques, poden igualment 
ser destinats a l’alimentació suplemen-
tària d’espècies amenaçades, després de 
l’autorització del ministeri responsable 
del patrimoni natural.

5. En la resta de centres productors, 
els residus carnis del grup I es poden 
mantenir dins el mateix centre durant 
un període màxim de 48 hores, termini 
que es pot perllongar com a molt un 
mes si es disposa d’un magatzem amb 
equipaments de refrigeració que n’asse-
gurin el manteniment en condicions de 
congelació, a almenys -18 º C.

6. Tots els centres productors han de 
contactar amb un gestor privat de resi-
dus carnis perquè efectuï la recollida i 
el trasllat dels residus carnis al centre 
de tractament i d’eliminació.

Se n’exceptuen els casos següents, 
sempre que compleixin les condicions 
de transport que evitin el vessament del 
contingut i que garanteixin la imperme-
abilitat a l’aigua, com ara mitjançant l’ús 
de sacs estancs, condicions que ha de 
verificar el gestor autoritzat que recep-
cioni el residus i notificar-ne l’incom-
pliment als ministeris responsables del 
medi ambient i de l’agricultura:

a) Les explotacions ramaderes regis-
trades al ministeri responsable d’agri-
cultura i als comuns poden transportar 
els residus carnis fins a un gestor 

autoritzat, sense l’obligació de con-
tractar els serveis d’un gestor privat 
autoritzat de residus, a condició que 
no es transportin quantitats setmanals 
superiors a les següents:

· per a les espècies bovines i equi-
nes: 2 animals adults o 2 mares i 2 
cries o 2 cries.

· per a les espècies caprines i ovines: 
6 animals adults o 6 mares i les cries 
o 12 cries.

El productor o el posseïdor de residus 
carnis procedents de les espècies bovina 
i equina ha de lliurar la fitxa d’identifica-
ció individual de cada animal al gestor 
autoritzat.

b) El ministeri responsable del pa-
trimoni natural pot transportar els 
animals salvatges procedents de les 
activitats de recuperació de fauna fins 
a un gestor autoritzat, sense l’obliga-
ció de contractar els serveis d’un ges-
tor privat autoritzat de residus.”

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

Andorra la Vella, 10 de desembre del 
2014
P.D. Jordi Cinca Mateos 
inistre de Finances i Funció Pública

Decret 
de modificació del 
Reglament pel qual es 
regula la gestió dels 
residus perillosos

Exposició de motius
El 13 de juliol del 2005 el Govern va 

publicar el Reglament pel qual es regu-
la la gestió de residus perillosos, amb 
l’objectiu de garantir una gestió correcta 
dels residus perillosos, i va establir les 
normes i els mecanismes que s’havien 
de complir a fi de controlar totes les eta-
pes de la gestió dels residus perillosos, 
des de la producció fins al tractament 
final, sense perjudici d’altra normativa 
aplicable, com per exemple la legislació 
vigent en matèria de seguretat industri-
al o en matèria de prevenció de riscos 
laborals.

Aquest Reglament desenvolupa els 
articles 1 i 18 de la Llei 25/2004, del 14 
de desembre, de residus, d’acord amb 
les directrius i els criteris establerts per 
la normativa de la Unió Europea.

El 18 de novembre del 2009 el Govern 
va aprovar el Decret de modificació del 
Reglament pel qual es regula la gestió 
dels residus perillosos per modificar-ne 
l’article 4 amb vista a definir les per-
sones físiques o jurídiques que s’han 
d’inscriure al Registre de Productors de 
Residus Perillosos i evitar el procedi-
ment d’inscripció a activitats que no ho 
requereixen; l’article 9 per preveure la 
possibilitat d’instal·lar tancs amb doble 
paret per a l’emmagatzematge de residus 
líquids perillosos sense que sigui neces-
sari instal·lar-hi cubetes de seguretat; i 
l’article 15 per adequar el transport de 
residus perillosos a la normativa vigent, 
després de l’entrada en vigor a Andorra, 
el 9 d’abril del 2009, de l’Acord euro-
peu relatiu al transport internacional 
de mercaderies perilloses per carretera 
(ADR) i corregir l’errata de l’apartat 7 
de l’article 12.

Seguint la voluntat de simplificació 
constant dels procediments de l’Adminis-
tració iniciats amb la Llei 31/2008, del 18 
de desembre, de mesures de reactivació 
econòmica, es creu convenient modificar 
el contingut del Reglament pel qual es 
regula la gestió dels residus perillosos 
per incorporar-hi, entre d’altres, l’ús de 
les noves tecnologies. Així, se substitu-
eix el tràmit administratiu de sol·licitud 
d’inscripció al Registre de Productors 
de Residus Perillosos per una inscripció 
d’ofici i es facilita el procés de declaració 
anual de residus mitjançant un sistema 
d’informació telemàtic. També es facilita 
un nou format per al número d’identi-
ficació de productor de residus perillo-
sos, que coincidirà amb el de Registre 
de Comerç i Indústria precedit de les 
lletres PRP.

Aquestes modificacions garanteixen 
els requisits de la normativa europea 
en matèria de residus. Particularment, 
a l’article 17 de la Directiva 2008/98/
CE es preveu que els estats controlin 
la producció, la recollida i el transport 
dels residus perillosos, així com el seu 
emmagatzematge i tractament, amb la 
finalitat de protegir la salut humana 
i el medi ambient, i s’hi inclouen les 




