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amb les normes i els requisits d’aquest 
Decret, l’ocupació, la utilització i la cons-
trucció en terrenys susceptibles de ser 
afectats per allaus, inclosos o no en la 
cartografia de zonificació de la perillo-
sitat, sempre que es justifiqui adequada-
ment que el risc residual de danys per 
a les persones i els béns és assumible. 
L’autorització queda preceptivament 
condicionada a l’obtenció d’un informe 
favorable del ministeri competent en 
l’ordenament territorial.

Disposició transitòria segona
Aquest Decret s’aplica als projectes 

que es troben en tràmit administratiu 
en la data d’entrada en vigor.

Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret sobre règim 

jurídic de l’ocupació, la utilització i la 
construcció de terrenys afectats per 
allaus aprovat pel Govern el 7 de juny 
del 1989, així com totes les disposicions 
del mateix rang o de rang inferior que es 
contradiguin amb aquesta norma.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà 

que es publiqui al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.

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

Andorra la Vella, 26 de setembre del 
2012
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

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 apli-
cació del que es preveu en l’article 38 
i han emès la declaració jurada corres-
ponent,

El Govern

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andor-

rana amb plenitud de drets polítics a 

les persones relacionades a la llista se-
güent:

Blasco Arzuello, Jordi, amb efectes des 
del 21 de juny del 2012
Jerrez Stachak,Manon, amb efectes des 
del 30 de maig del 2012
Monson Escusol, Maria del Pilar, amb 
efectes des del 12 de juny del 2012
Viader Alberich, Victoria Aurelia, amb 
efectes des del 17 de maig del 2012

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

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

Andorra la Vella, 26 de setembre del 2012
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Ordre 
ministerial relativa a 
la convocatòria i a la 
publicació de les bases de 
la fira concurs de bestiar 
per l’any 2012

Exposició de motius:
Atès que la fira concurs de bestiar 

d’Andorra es ve celebrant ininterrom-
pudament cada 27 d’octubre des de l’any 
1979, recuperant la fira tradicional de 
bestiar d’Andorra la Vella que reunia tots 
el ramaders de les valls des de temps 
immemorials.

Vist l’article 16 de la Llei de Govern, 
del 15 desembre del 2000

El Ministre d’Economia i Territori, en 
virtut de les competències que té assig-
nades legalment,

Disposa
Article 1

Convocar la fira concurs de bestiar 
boví, equí i oví, que tindrà lloc el pro-
per dissabte 27 d’octubre del 2012, a la 
parròquia d’Andorra la Vella.

Article 2
Publicar les bases que regiran la fira 

concurs (Veure document Annex)

Disposició final
Aquesta ordre ministerial entrarà en 

vigor d’endemà de ser publicada al But-
lletí Oficial del Principat d’Andorra.

Andorra la Vella, 26 de setembre del 2012
Jordi Alcobé Font 
Ministre d’Economia i Territori

BASES 
FIRA CONCURS DE 
BESTIAR 2012
CAPÍTOL 1. DATA

Article 1
La Fira concurs de bestiar boví, equí i 

oví, organitzada pel Departament d’Agri-
cultura, sota la presidència del seu minis-
tre, i amb la col·laboració de l’Associació 
de Pagesos i Ramaders, tindrà lloc el 
dissabte 27 d’octubre del 2012 a Andorra 
la Vella.

CAPÍTOL 2. CONDICIONS DE 
PARTICIPACIÓ I D’EXPOSICIÓ

Article 2
El concurs és obert a tots els rama-

ders o grups de ramaders de les valls 
d’Andorra que presentin animals de les 
característiques següents:

ESPÈCIE BOVINA
ANIMALS DESTINATS A LA 
REPRODUCCIÓ

9è CONCURS NACIONAL DE 
FEMELLES DE LA RAÇA BRUNA 
D’ANDORRA

4a secció - Vedelles de 6 a 12 mesos
5a secció - Anolles de 13 a 24 mesos
6a secció - Jònegues de 25 a 36 mesos
7a secció - Vaques joves de 3 a 6 anys
8a secció - Vaques de més de 6 anys

NOTA: Per poder participar en aques-
tes seccions els animals han d’estar 
inscrits en el programa de selecció ge-
nètica de la raça bruna d’Andorra.

ANIMALS DESTINATS A 
L’ENGREIX

BESTIAR DE LA RAÇA BRUNA 
D’ANDORRA

9a secció - Vedelles fins a 5 mesos 
amuntanyades
10a secció - Vedells fins a 5 mesos 
amuntanyats
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11a secció - Vedelles de 6 a 12 mesos 
amuntanyades
12a secció - Vedells de 6 a 12 mesos 
amuntanyats
13a secció - Vedelles de 6 a 12 mesos 
estabulades
14a secció - Vedells de 6 a 12 mesos 
estabulats

BESTIAR CREUAT DE LA RAÇA 
XAROLESA

15a secció - Vedelles de 6 a 12 mesos 
amuntanyades
16a secció - Vedells de 6 a 12 mesos 
amuntanyats
17a secció - Vedelles de 6 a 12 mesos 
estabulades
18a secció - Vedells de 6 a 12 mesos 
estabulats

BESTIAR CREUAT DE LA RAÇA 
LLEMOSINA

19a secció - Vedelles de 6 a 12 mesos 
amuntanyades
20a secció - Vedells de 6 a 12 mesos 
amuntanyats
21a secció - Vedelles de 6 a 12 mesos 
estabulades
22a secció - Vedells de 6 a 12 mesos 
estabulats

ESPÈCIE EQUINA
ANIMALS DESTINATS A 
ACTIVITATS ESPORTIVES O DE 
LLEURE

23a secció - Equins de muntar o de 
sella
24a secció - Ponis
25a secció - Doble-ponis

ANIMALS D’APTITUD CÀRNICA

26a secció - Sementals equins
27a secció - Terçons, nascuts la prima-
vera del 2010 (2,5 anys)
28a secció - Terçones, nascudes la pri-
mavera del 2010 (2,5 anys)
29a secció - Parelles, eugues amb cri-
es

ESPÈCIE OVINA
30a secció - Conjunt d’ovelles
31a secció - Parella o trio
32a secció - Marrans

Article 3
S’entén per un cap de bestiar parti-

cipant un animal sol per a les seccions 
4 a 28 i 32, o una parella, un trio o un 
conjunt per a les altres.

Per a una secció determinada, s’accep-
ta la participació d’un màxim de 3 caps 
de bestiar d’una mateixa explotació.

Una secció que no tingui la participa-
ció d’un mínim de 3 caps de bestiar de 2 
propietaris diferents queda deserta.

Article 4
Els animals participants han d’haver 

nascut al Principat o ser al país, amb rè-
gim definitiu, des de quatre mesos abans 
de celebrar-se el concurs. El propietari 
concursant els ha de tenir d’alta com a 
mínim un mes abans de la celebració 
de la fira. Es realitzarà la comprovació 
dels orígens dels animals (mitjançant les 
fitxes individuals, en el cas de bovins i 
equins).

Fora de la participació al concurs i 
només a títol d’exposició, es pot pre-
sentar tot tipus de bestiar, tant del país 
com forà (s’admeten, doncs, ramaders 
estrangers).

Article 5
Els caps de bestiar participants han 

de ser reconeguts i admesos per una 
comissió designada pel Comitè Orga-
nitzador.

Article 6
Els animals presents a la fira poden 

ser venuts al recinte de la mateixa fira, 
durant la tarda del mateix dia.

CAPITOL 3. CONDICIONS 
SANITÀRIES

Article 7
Els animals de l’espècie bovina han 

de:

- estar inscrits al Padral en un ramat 
qualificat com a oficialment indemne 
de tuberculosi, brucel·losi i leucosi en-
zoòtica bovina.

Els animals de l’espècie ovina han 
de:

- estar inscrits al Padral en un ramat 
qualificat com a indemne o oficial-
ment indemne de brucel·losi (B. me-
litensis).

- els marrans, a més, estar exempts 
d’epididimitis contagiosa del marrà 
(B. ovis).

Els animals de l’espècie equina han 
d’estar inscrits al Padral en un ramat 
que estigui sota control veterinari oficial 

i no presentar cap símptoma de malaltia 
infecto-contagiosa.

CAPÍTOL 4. PREMIS

Article 8
Per a cada secció d’animals bovins 

i equins:

1r premi 240 euros
2n premi 120 euros
3r premi 90 euros

Per als animals ovins:

1r premi de la secció 30 240 euros
1r premi de la secció 31 120 euros
1r premi de la secció 32 90 euros

Per al Concurs nacional de femelles 
de la raça bruna d’Andorra:

Premi especial a la millor anolla 120 
euros

Tots els participants reben un distintiu 
commemoratiu.

Article 9
Es prima la participació en la fira con-

curs de la manera següent:

- 46,20 euros per cap de bestiar equí o 
boví fins a la quantitat de quatre caps 
de bestiar (és a dir, 184,80 euros al 
ramader que dugui més de tres caps 
de bestiar boví i equí)
- 46,20 euros per cada ramat o conjunt 
d’ovelles
- 23,10 euros per cada parella o trio
- 9,24 euros per cada marrà

CAPÍTOL 5. TRANSPORT

Article 10
El transport dels animals participants, 

de la cort o de l’explotació fins al lloc 
de la fira, és a càrrec del propietari del 
bestiar.

CAPÍTOL 6. DECLARACIÓ

Article 11
Per participar i/o exposar en aques-

ta fira concurs, la persona interessada 
ha d’adreçar, abans del divendres 19 
d’octubre, una sol·licitud d’inscripció 
degudament signada al Departament 
d’Agricultura. En el cas de bovins i 
equins, s’han d’adjuntar les fitxes indi-
viduals corresponents.

Aquestes sol·licituds poden retirar-se 
al despatx del Departament d’Agricul-
tura, Carrer de la Grau, edifici Prat del 
Rull, primera planta.
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Article 12
Es considera nul·la tota declaració tra-

mesa després de la data fixada a l’article 
11, així com tota declaració il·legible o 
incompleta.

Article 13
Les persones concursants són respon-

sables de les seves declaracions i en par-
ticular de la indicació de les seccions 
dins de les quals han de concórrer els 
seus animals.

La comissió designada pel Comitè 
Organitzador exclou del concurs els 
animals per als quals aquesta indicació 
sigui voluntàriament errònia. A aquest 
efecte, es pot realitzar el control de l’edat 
dels animals mitjançant la inspecció de 
les dents.

CAPÍTOL 7. RECEPCIÓ DELS 
ANIMALS

Article 14
Els animals (excepte els ovins) han 

d’anar proveïts de dues cordes fortes, 
llargues i en bon estat. L’arribada dels 
animals s’efectua entre les 6 i les 9 hores 
del matí. Els animals han d’estar col-
locats a les 10 hores.

CAPÍTOL 8. JURAT

Article 15
El Jurat està format pels membres 

següents:

Per a les seccions 4a a 8a (IX Concurs 
nacional de la raça bruna d’Andorra):

- un veterinari del Departament d’Agri-
cultura que participa en el programa 
de selecció genètica de la raça bruna 
d’Andorra;
- un tècnic acreditat pel Departament 
d’Agricultura;
- un tècnic del Groupe Gascon, or-
ganisme assessor del programa de 
selecció genètica de la raça bruna 
d’Andorra.

Per a totes les altres seccions

- un representant de la Comissió Le-
gislativa d’Agricultura;
- un veterinari de l’Estat francès;
- un veterinari de l’Estat espanyol;
- un veterinari del Departament d’Agri-
cultura;
- un representant de l’Associació de 
Pagesos i Ramaders

A més per a les seccions d’equins 23a, 
24a i 25a:

- un representant de la Federació An-
dorrana d’Hípica,

Article 16
No pot formar part del Jurat:

- un concursant;
- un soci d’un concursant;
- un patró, ramader o masover d’un 
concursant.

Els membres del Jurat solament poden 
exposar animals.

Concursos 
i subhastes

Edicte

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern
b) Data de l’acord: 26 de setembre 
del 2012
c) Organisme que gestiona l’expedient: 
Ministeri d’Economia i Territori

3. Projecte

a) Denominació: Reposició de pas de 
vianants i altres millores a la zona de 
la Margineda
b) Localització: Parròquia d’Andorra 
la Vella
c) Núm. 0039/2012

4. Característiques del contracte

a) Forma d’adjudicació: concurs na-
cional
b) Procediment: obert
c) Modalitat de la contractació: or-
dinària

5. Documentació reguladora

a) Recollida: Servei de Tràmits, edifici 
Prat del Rull, camí de la Grau s/n
b) Preu: 60 €
c) Informació complementària: Ministe-
ri d’Economia i Territori - Àrea de Co-
ordinació, Paisatge i Imatge

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats i lacrats
b) Lloc: Servei de Tràmits, edifici Prat 
del Rull, camí de la Grau s/n
c) Data límit de presentació: fins a les 
14h30 del 31 d’octubre del 2012

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc: Ministeri d’Economia i Ter-
ritori
b) Adreça: camí de la Grau s/n, edifici 
Prat del Rull planta baixa
c) Data: 7 de novembre del 2012
d) Hora:10h30

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

Andorra la Vella, 26 de setembre del 
2012
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern




