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Atès que el Consell General en la sevasessió del dia 22 de juny del 2000 haaprovat la següent:
llei de seguretat i qualitat industrial

Exposició de motius
Aquesta Llei té els objectius següents:
a) Establir per a les administracionspúbliques les normes bàsiques d’orde-nació de les activitats industrials,
b) Fixar els mitjans i els procedimentsper coordinar les competències enmatèria d’indústria de les administra-cions esmentades, i
c) Regular l’actuació del Govern en re-lació amb el sector industrial.
Les disposicions de la Llei s’articulenen el marc delimitat pels preceptes quedóna la Constitució, en la qual no hi hauna referència expressa a la indústriaperò sí a l’activitat econòmica de què for-ma part la indústria.
L’article 28 de la Constitució reconeixla llibertat d’empresa en el marc de l’eco-nomia de mercat i conforme a les lleis.
L’article 32 determina que l’Estat potintervenir en l’ordenació del sistemaeconòmic, mercantil, laboral i financerper fer possible, en el marc de l’econo-mia de mercat, el desenvolupamentequilibrat de la societat i del benestar ge-neral.
I en l’article 35 es determina que la Lleigarantirà i els poders públics defensaranels drets dels consumidors i dels usuaris.

Aquesta Llei constitueix la norma bàsi-ca que sistematitza i regula l’ampli ven-tall de reglaments i disposicions que avuiregeixen en matèria d’indústria, cobrintels importants buits, avui existents, rela-tius a la seguretat i qualitat industrial i alprocediment sancionador.
També és una de les finalitats de la Lleila necessitat d’adaptar la regulació del’activitat industrial a la vigent en elspaïsos del nostre entorn, amb incidènciaespecial a les disposicions harmonitza-dores de la Unió Europea (UE), atès que,per una part, quasi la totalitat dels pro-ductes industrials consumibles a Andor-ra provenen de la UE i consegüentmentestan d’acord amb les normes i els estàn-dards vigents, i per altra part, amb la pro-mulgació d’aquesta Llei i la resta denormes i reglaments que l’han de des-plegar, facilitaran la possibilitat d’expor-tació dels productes andorrans, enesdevenir aquests conformes amb les di-rectrius comunitàries, així com amb elsseus procediments de control.
En matèria de seguretat i qualitat in-dustrial, es tenen en compte les direc-trius de nova visió que substitueixenprogressivament la tradicional homolo-gació administrativa dels productes perla certificació que realitzen les empresesi altres entitats, amb la supervisió corres-ponent dels poders públics. En el campde la seguretat industrial tenen un relleuespecial les disposicions referents a nor-malització, homologació i certificació; elseu gran increment i complexitat, en totsels països industrialitzats, ha suposat queaquestes funcions hagin passat en granpart a ser desenvolupades per entitatscol·laboradores de les administracionspúbliques i laboratoris privats.
No podem obviar que l’any 1985, elConsell General va aprovar la Llei queregula els drets del consumidor i la sevaprotecció. Aquesta Llei, en sintonia ambla realitat política, social i econòmica delmoment en què va ser aprovada, haconstituït una eina important durant totsaquests anys per al desenvolupament dela seguretat, però la implantació de nousserveis en la millora de la qualitat de vidadels ciutadans, els avanços tecnològicsque ha sofert l’activitat industrial i, so-bretot, l’aprovació de la Constitució l’any1993 han fet que la Llei que regula elsdrets del consumidor i la seva protecció,

en el vessant que afecta les activitats in-dustrials, no sigui avui una eina efectivaper garantir la seguretat de les personeso dels béns.
Finalment, el necessari desplegamentde la Llei per via reglamentària obliga aincorporar les normes o disposicions decaràcter purament tècnic que defineixenels tipus de materials, productes, con-junts i processos, les seves característi-ques, mides, toleràncies, bondats iidoneïtat per poder obtenir els efectesesperats amb el nivell de seguretatmínim necessari que la reglamentaciófixa. Aquestes disposicions, conegudescom a normes tècniques, són creades,modificades i ampliades per organismesde normalització internacionals i nacio-nals, en funció de l’estat de la tècnica, isón incorporades a la regulació pròpiade cada país, esdevenint en cada cas decompliment obligatori quan així s’espe-cifica textualment en la reglamentació.Andorra, pels seus recursos limitats, nopot avui disposar d’un organisme nor-malitzador propi, encara que la Llei pre-veu que en un futur aquest es puguicrear, com tampoc pot destinar els recur-sos humans i materials necessaris per a latraducció i publicació d’aquestes normesde caràcter purament tècnic. Altrament,la seva implantació esdevé imprescindi-ble i necessària per garantir, com s’hajustificat anteriorment, la seguretat per ales persones. Cal, doncs, preveure laseva remissió específica per via regla-mentària pel que fa a les condicions i es-pecificacions de caràcter tècnic.
La Llei s’estructura en cinc títols, qua-tre disposicions addicionals, dos disposi-cions transitòries, una disposicióderogatòria i una disposició final.
El títol I, dintre de l’àmbit de les dispo-sicions generals, regula l’objecte i finali-tat de la Llei, l’àmbit d’aplicació i lescompetències.
El títol II regula i determina els objec-tius de la promoció, la modernització i lacompetitivitat industrial.
El títol III incideix de ple en la segure-tat i la qualitat industrial, que constitueixel nucli de la Llei per la importànciacreixent d’aquesta matèria en el contextinternacional. Es divideix en dos capítolsprecedits per un article comú, de defini-cions i conceptes.
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El capítol I, Seguretat industrial, es re-fereix a un sistema de disposicions obli-gatòries. Estableix l’objecte de laseguretat, el contingut dels reglaments,els mitjans de prova del complimentreglamentari i el control administratiudel compliment abans esmentat. Confi-gura els organismes de control com a en-titats que han de disposar dels mitjansmaterials i humans per poder verificarque les instal·lacions i els productes in-dustrials compleixen les condicions deseguretat que determinen els regla-ments. També s’hi regulen les entitatsd’acreditació com a institucions per veri-ficar que els organismes de control com-pleixen les condicions i els requisitstècnics exigits per al seu funcionament.
El capítol II, Qualitat industrial, defi-neix el caràcter voluntari de la consecu-ció dels fins en matèria de qualitat,defineix els agents que hi intervenen i fa-culta el Govern per promoure i incenti-var la qualitat industrial.
El títol IV regula el Registre d’ActivitatsIndustrials i la seva finalitat, i la comuni-cació de les dades bàsiques per part deles empreses al Govern.
El títol V, Infraccions i sancions, es de-dica a regular la responsabilitat de totesles parts i els agents que intervenen enles activitats industrials, tipifica les in-fraccions i estableix el règim sanciona-dor corresponent, els subjectesresponsables i les competències sancio-nadores.
La disposició addicional primera in-corpora a l’àmbit de la Llei la reglamen-tació vigent en matèria de seguretatindustrial, i faculta el Govern per modifi-car-la per a la seva adaptació a l’articulatde la Llei.
La disposició addicional segona modi-fica les infraccions, sancions, el seu pro-cediment i prescripció que fins arapreveuen les diferents reglamentacionsen matèria de seguretat industrial i, lesharmonitza amb les prescripcions esta-blertes en el títol IV de la Llei.
La disposició addicional tercera facul-ta la incorporació de les directrius i lesnormes tècniques de compliment obli-gat en la UE, editades en una de lesllengües oficials, preferentment en fran-cès o espanyol, al nostre marc legal i

reglamentari,  sense  necessitat  de  tra-duir-les i publicar-les íntegrament alBOPA .
La disposició addicional quarta deter-mina l’ordre de prelació de les normesexistents a la UE relacionades amb la se-guretat i la qualitat industrial.
Les disposicions transitòries contenenels preceptes necessaris per mantenir lavigència temporal d’entitats referents adeterminades matèries regulades a laLlei.
La disposició derogatòria inclou la le-gislació que deixa de tenir vigència i, alfinal, la data d’entrada en vigor de la Llei.

Títol I. Disposicions

generals

Article 1Objecte i finalitat de la Llei
La present Llei té per objecte establir elmarc legislatiu d’ordenació del sector in-dustrial, així com les atribucions de lesadministracions públiques i la coordina-ció entre elles.
L’objecte expressat en l’article anteriores concreta en la consecució de les fina-litats següents:
1. Garantia i protecció de la llibertatd’empresa.
2. Seguretat i qualitat industrial.
3. Responsabilitat industrial.

Article 2Àmbit d’aplicació i competències
1. Es consideren indústries, als efectesde la present Llei, les activitats dirigides al’obtenció, reparació, manteniment,transformació o reutilització de produc-tes industrials, l’envasat i embalatge, aixícom l’aprofitament, recuperació i eli-minació de residus o subproductes, siguiquina sigui la naturalesa dels recursos iprocessos tècnics utilitzats.
2. Estan inclosos en l’àmbit d’aplicaciód’aquesta Llei els serveis d’enginyeria,disseny, consultoria tecnològica i assis-tència tècnica directament relacionatsamb les activitats industrials.

3. Les disposicions sobre seguretat in-dustrial són d’aplicació, en qualsevolcas, a les instal·lacions, equips, activitats,processos i productes industrials que uti-litzin o incorporin elements, mecanis-mes o tècniques susceptibles de produirels incidents a què es refereix l’article 6.
4. Es regeixen per la present Llei, enallò que no estigui previst en la seva le-gislació específica:
a) Les activitats de generació, distribu-ció, emmagatzematge i subministra-ment de l’energia i dels productesenergètics.
b) Les instal·lacions ionitzants.
c) Les activitats que tinguin com a fina-litat una o més de les definides en l’a-partat 1 d’aquest article.
d) Les activitats industrials relaciona-des amb el transport i les telecomuni-cacions.
e) Les activitats industrials relatives alsmedicaments i a la sanitat.

Article 3Competència
3.1. Correspon al Govern, en els ter-mes establerts en la present Llei:
a) Els plans i els programes de promo-ció, qualitat i seguretat industrial.
b) Regular reglamentàriament les di-ferents activitats a què es refereix lapresent Llei.
c) Autoritzar les empreses que vulguindesenvolupar les activitats previstesen la present Llei.
d) Autoritzar les instal·lacions a què esrefereix la present Llei.
e) Inspeccionar, en l’àmbit de la sevacompetència, el compliment de lesprescripcions establertes en la presentLlei, i dels reglaments i altra normativaque la desenvolupi.
f) Sancionar la comissió de les infrac-cions establertes en la present Llei i elsreglaments que la desenvolupin.
3.2. Correspon als comuns en l’àmbitde les seves competències:
a) Autoritzar les empreses que vulguindesenvolupar les activitats previstesen la present Llei.
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b) Autoritzar les instal·lacions a què esrefereix la present Llei, quan aquestesse situen en el terme de la parròquia.
3.3. El Govern pot acordar amb els co-muns procediments per aconseguir unagestió més eficaç de les actuacions admi-nistratives relacionades amb les instal·la-cions a què es refereix la present Llei.
3.4. Correspon al ministeri titular delDepartament d’indústria i transports, desd’ara ministeri i departament competent,la proposta i l’execució de la política delGovern en relació amb les actuacions aquè es refereix la present Llei, no atribuï-des específicament a altres ministeris perla legislació vigent.

Títol II. Promoció,

modernització i

competitivitat industr ial

Article 4Programes de promoció industrial
1. El Govern pot adoptar programesper afavorir l’expansió, el desenvolupa-ment, la modernització i la competitivitatde l’activitat industrial, millorar el nivelltecnològic de les empreses i potenciarels serveis.
2. En l’adopció i l’execució dels pro-grames que s’assenyalen en el puntsegüent, caldrà tenir en compte la neces-sitat de promoure un desenvolupamentharmònic del país.
3. Els programes de promoció i mo-dernització són executats pel Govern iaquells altres organismes que aquestconsideri necessari i perseguiran fona-mentalment els objectius següents:
a) El foment de la competitivitat de lesempreses industrials, mitjançant lamillora de l’eficiència i flexibilitat delsprocessos de producció, distribució icomercialització, dels sistemes d’orga-nització i gestió, de la formació, de laqualitat industrial i de la innovació deproductes i dels processos.
b) La millora de la qualificació profes-sional, tècnica i empresarial dels re-cursos humans, que permeti la ràpidaadaptació de les empreses als canvistecnològics, d’organització i de gerèn-cia.

c) L’adaptació estructural de les em-preses i sectors industrials a les exi-gències del mercat i a la seva projeccióinternacional.
d) La compatibilitat i l’adaptació de lesactivitats industrials amb les exigèn-cies de seguretat, potenciant les cor-responents mesures preventives,protectores i correctores.

Títol III. Seguretat i

qualitat industr ial

Article 5Definicions
A l’efecte del present títol es considera:
1. Producte industrial: qualsevol ma-nufactura o producte transformat o par-cialment transformat de caràcter mobleencara que estigui incorporat a altre unbé moble o a un immoble, i tota la partque el constitueixi, com primeres ma-tèries, substàncies, compostos i produc-tes parcialment acabats.
2. Instal·lació industrial: conjunt d’a-parells, equips, elements i peces asso-ciats a les activitats definides en l’article 2d’aquesta Llei.
3. Norma tècnica: especificació tècni-ca d’aplicació repetitiva o continuada,l’observança de la qual no és obligatòria,però pot esdevenir obligatòria quan ex-pressament així s’indiqui, i que aprovaun organisme reconegut, en l’àmbit na-cional o internacional, per la seva activi-tat normativa.
4. Reglament: especificació tècnica re-lativa a productes, processos o instal·la-cions industrials, establerta amb caràcterobligatori mitjançant una disposició, pera la seva fabricació, comercialització outilització.
5. Certificació: l’activitat que permetestablir la conformitat d’una determina-da empresa, producte, procés o serveid’acord amb un estàndard determinat.
6. Homologació: certificació per partd’una administració pública que el pro-totipus d’un producte compleix els re-quisits tècnics reglamentaris.
7. Assaig: operació que consisteix enl’examen o comprovació amb els equips

adequats, d’una o més propietats d’unproducte, procés o servei d’acord ambun procediment determinat.
8. Inspecció: l’activitat per la quals’examinen dissenys, productes, ins-tal·lacions, processos productius i ser-veis per verificar el compliment delsrequisits que hi siguin d’aplicació.
9. Organismes d’inspecció i control:són entitats que realitzen en l’àmbitreglamentari, en matèria de seguretat in-dustrial, activitats de certificació, assaig,inspecció o auditoria.
10. Acreditació: reconeixement formalde la competència tècnica d’una entitatper certificar, inspeccionar o auditar laqualitat, o un laboratori d’assaig o de ca-libratge industrial.
11. Qualitat: conjunt de propietats i ca-racterístiques d’un producte o servei queli confereixen la seva aptitud per satisferunes necessitats expressades o implíci-tes.
12. Sistema de qualitat: conjunt de l’es-tructura, responsabilitats, activitats, re-cursos i procediments de l’organitzaciód’una empresa, que aquesta estableixper efectuar la gestió de la seva qualitat.
13. Auditoria de qualitat: examen sis-temàtic i independent de l’eficàcia dequalitat o d’alguna de les seves parts.

Capítol I. Seguretat industr ial

Article 6Objecte de la seguretat
1. La seguretat industrial té per objectela prevenció i la limitació de riscos, aixícom la protecció contra sinistres i acci-dents capaços de produir danys o perju-dicis a les persones o béns, derivats del’activitat industrial o de la utilització,funcionament i manteniment de les ins-tal·lacions o equips i de la producció, úso consum, emmagatzematge o rebuigsdels productes industrials.
2. Tenen la consideració de riscos rela-cionats amb la seguretat industrial elsque puguin produir lesions o danys apersones o béns, i en particular els in-cendis, explosions i altres fets suscepti-bles de produir cremades, intoxicacions,enverinament o asfíxia, electrocució,riscos de contaminació produïda per ins-tal·lacions industrials, pertorbacions
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electromagnètiques o acústiques i radia-ció, així com qualsevol altra que es po-gués preveure en la normativainternacional aplicable sobre seguretat.
Article 7Prevenció i limitació de riscos

1. Les instal·lacions, equips, activitats iproductes industrials, així com la sevautilització i funcionament han d’ajustar-se als requisits legals i reglamentaris deseguretat.
2. En els supòsits en què, mitjançant lainspecció corresponent, s’apreciïn de-fectes o deficiències que impliquin unrisc greu i imminent de danys a les per-sones o béns, el Govern, mitjançant elministeri competent, pot acordar ambcaràcter preventiu la paralització tempo-ral de l’activitat i/o de la instal·lació totalo parcial, i demanar als responsablesque corregeixin les deficiències o ajustinel seu funcionament a les normes regula-dores, sense perjudici de les sancionsque es puguin imposar per la infracciócomesa.
3. El ministeri competent pot acordarla retirada dels productes industrials queno compleixen les condicions regla-mentàries, disposar que es corregeixinels defectes en un termini determinat. Siaixò no fos possible i en funció de la gra-vetat dels riscos, es pot ordenar la sevadestrucció sense dret a indemnització isense perjudici de les sancions que si-guin procedents.

Article 8Instal·lacions i activitats perilloses
1. Les instal·lacions industrials ambrisc potencial o nocives per a les perso-nes o béns que reglamentàriament es de-terminin han d’adequar la seva activitat ila prevenció de riscos al que s’estableixien els plans de seguretat corresponentsredactats per tècnics competents.
2. En qualsevol cas, aquestes activitatshan de prendre totes les mesures ne-cessàries per disminuir o limitar elsriscos potencials i periòdicament avaluarla seva adequació al millor estat de latècnica. Aquestes avaluacions han de serefectuades per organismes de control.
3. En el supòsit de zones o immoblesd’elevada densitat industrial, els plans deseguretat han de considerar el conjunt

de les indústries, les seves instal·lacions iprocessos productius.
4. El Govern acorda per via regla-mentària els criteris per determinar lesinstal·lacions i activitats potencialmentperilloses, tenint en compte com amínim els processos, productes, su-perfícies, tipus d’activitat i nombre i qua-lificació del personal.

Article 9Reglaments de seguretat
1. Els reglaments de seguretat hand’establir, com a mínim:
a) Les instal·lacions, activitats, equipso productes subjectes als reglaments.
b) Les condicions tècniques o requisitsde seguretat que segons el seu objectehan de reunir les instal·lacions, elsequips, els processos, els productesindustrials, la seva utilització, així comels procediments tècnics d’avaluacióde la seva conformitat amb les referi-des condicions o requisits.
c) Les mesures que els titulars han d’a-doptar per a la prevenció, limitació icobertura dels riscos derivats de l’acti-vitat de les instal·lacions o de la uti-lització dels productes.
d) Les condicions d’equipament, elsmitjans i capacitat tècnica i, si escau,les autoritzacions exigides a les perso-nes i empreses que intervinguin en elprojecte, direcció d’obra, execució,muntatge, conservació i mantenimentd’instal·lacions i productes industrials.
2. Les instal·lacions, equips i produc-tes industrials han d’estar construïts o fa-bricats d’acord amb el que prevegi lareglamentació corresponent que pot es-tablir l’obligació de comprovar el seufuncionament i estat de conservació omanteniment mitjançant els controls pe-riòdics, que han de ser efectuats per or-ganismes de control.
3. Els reglaments poden disposar, coma requisit de la fabricació d’un producteo de la seva comercialització, l’homolo-gació prèvia del seu prototipus, així comles excepcions de caràcter temporal aaquest requisit.
4. Els reglaments de seguretat indus-trial són d’àmbit estatal i són aprovats pelGovern, sense perjudici que els comuns,

dintre de l ’àmbit de les sevescompetències, puguin introduir requisitsaddicionals sobre les mateixes matèriesquan es tracti d’instal·lacions radicadesen el seu territori i es limiti la seva activi-tat dintre d’aquest.
Article 10Compliment reglamentari

a) El compliment de les exigènciesreglamentàries en matèria de seguretatindustrial, sense perjudici del controlper part del Govern, es prova per al-gun dels mitjans següents, d’acordamb el que s’estableixi en els regla-ments que resultin aplicables.
1. Declaració del titular de les instal·la-cions i si escau del fabricant, el seu re-presentant, distribuïdor, o importadordel producte.
2. Certificació o acta d’un organismede control, instal·lador o conservadorautoritzat o tècnic autoritzat i compe-tent.
3. En materials, equips, aparells i pro-ductes el marcatge de conformitat “CE”d’acord amb les directrius de compli-ment obligat de la Unió Europea.
4. Qualsevol altre mitjà de comprova-ció que es determini reglamentària-ment.
b) La prova a què es refereix l’apartata) d’aquest article podrà servir de baseper a les actuacions del ministeri com-petent previstes en els reglaments cor-responents.

Article 11Control del Govern
1. El ministeri competent pot com-provar en qualsevol moment per ell ma-teix, o mitjançant organismes de control,el compliment de les disposicions i re-quisits de seguretat, d’ofici o a instànciade part interessada en cas de riscos signi-ficatius per a les persones o béns.
2. Sense perjudici de l’establert en elparàgraf anterior, el ministeri competentpot promoure, amb col·laboració d’altresorganismes i entitats, plans i campanyesde comprovació de les condicions de se-guretat dels productes industrials.
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Article 12Potestat inspectora
Els serveis competents del Govern dis-posaran, d’ofici o a instància de part, lapràctica de les inspeccions i verifica-cions que siguin necessàries per com-provar la seguretat de les persones ibéns.

Article 13Organismes de control
1. Els organismes de control, tambéanomenats empreses d’inspecció i con-trol, són entitats públiques o privadesamb personalitat jurídica, que han dedisposar dels mitjans humans i materials,així com de la solvència tècnica ieconòmica i la imparcialitat necessàriesper realitzar la seva activitat, i han decomplir les disposicions tècniques quees dictin.
2. La valoració tècnica del complimentdels aspectes relacionats en el punt ante-rior es realitza per part del ministeri com-petent , o quan així es disposireglamentàriament, per una entitat acre-ditadora.
3. L’autorització dels organismes decontrol correspon al Govern.
4. Els organismes de control estanobligats, com a requisit previ a l’auto-rització, a subscriure les pòlisses d’asse-gurança que cobreixin els riscos de laseva responsabilitat en la quantia quereglamentàriament s’estableixi, senseque l’assegurança limiti aquesta respon-sabilitat.

Article 14Funcionament dels organismes decontrol
1. L’actuació dels organismes de con-trol s’ha d’adequar a la naturalesa de l’ac-tivitat que constitueixi el seu objecte iresponen davant del ministeri compe-tent.
2. Els titulars o responsables de les ac-tivitats i instal·lacions subjectes a inspec-ció i control per seguretat industrialestan obligats a permetre l’accés a lesinstal·lacions dels tècnics dels organis-mes de control, i facilitar la informació idocumentació necessàries per complir laseva funció segons el procediment regla-mentàriament establert.

Article 15Entitats d’acreditació
1. Les entitats d’acreditació que operinen l’àmbit de la seguretat industrial de-senvolupant l’activitat que es descriu enl’article 13, són institucions que es cons-titueixen amb la finalitat de verificar elcompliment de les condicions i requisitsexigits pel funcionament dels organis-mes de control.
2. Aquestes entitats han d’estar consti-tuïdes i operar de manera que es garan-teixi la imparcialitat i competènciatècnica de les seves intervencions. En elsseus òrgans de Govern han d’estar repre-sentats, de forma equilibrada, tant el Go-vern com les parts interessades en elprocés d’acreditació.
3. Les condicions i requisits per a laconstitució d’entitats d’acreditació es de-terminen per reglament, i s’han d’ajustara l’establert en les normes de la Unió Eu-ropea.
4. Únicament poden actuar en l’àmbitde la seguretat industrial aquelles enti-tats d’acreditació de les quals hagi infor-mat favorablement el minister icompetent, que pot sol·licitar la col·labo-ració d’un organisme internacional com-petent en matèria d’acreditació.

Capítol II. Qualitat industr ial

Article 16Infraestructura de la qualitat
1. La consecució dels fins en matèriade qualitat, de caràcter voluntari, enu-merats en l’article següent, podrà instru-mentar-se mit jançant els agentssegüents:
a) Organismes de normalització, ambla funció de desenvolupar les activitatsamb la redacció de normes.
b) Entitats d’acreditació, amb la funciód’operar en l’àmbit de la qualitat in-dustrial desenvolupant l’activitat quees descriu a l’article 15.
c) Entitats de certificació i/o notifica-ció, amb la funció d’establir la confor-mitat d’una determinada empresa,producte, procés o servei als requisitsdefinits en normes o especificacionstècniques.

d) Laboratoris d’assaigs i calibració,amb la funció de portar a terme lacomprovació que els productes indus-trials compleixin amb les normes o es-pecificacions tècniques que hi siguind’aplicació, i de facilitar la traçabilitat iuniformitat de les mesures, segonscorrespongui.
e) Entitats auditores i d’inspecció icontrol, amb la funció de determinar siles activitats i els resultats relatius al’activitat satisfan els requisits esta-blerts prèviament, i si aquests requisitses porten a terme de manera efectiva isi són aptes per aconseguir els objec-tius.
2. Els agents anteriors, quan actuïn enl’àmbit de la qualitat industrial, no estansotmesos al règim que regeix en l’àmbitde la seguretat, però han d’estar consti-tuïts i operar de manera que es garanteixila imparcialitat i competència tècnica deles seves intervencions.
3. Les condicions i requisits per a laconstitució d’aquestes entitats hand’ajustar-se a l’establert en les normesque emanin de la Unió Europea peraconseguir la seva equiparació amb al-tres entitats i organismes similars.

Article 17Promoció de la qualitat industrial
El Govern, en col·laboració amb altresorganismes i entitats, pot promoure i in-centivar la qualitat industrial.

Títol IV. Registre

d’activitats industr ials

Article 18Registre d’Activitats Industrials
1. El Registre d’Activitats Industrialsqueda integrat en el Registre de Comerç iIndústria del Departament de Comerç.
2. El Registre d’Activitats Industrials téles finalitats següents:
a) Disposar de la informació bàsica so-bre les activitats industrials i la sevadistribució territorial, necessària per al’exercici de les competències atribuï-des al Govern en matèria econòmica iindustrial.
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b) Constituir l’instrument per a la pu-blicitat de la informació sobre l’activi-tat industrial com un servei alsciutadans i, particularment, al sectorindustrial.
3. El Govern desenvoluparà per regla-ment l’àmbit i contingut del Registred’Activitats Industrials.

Article 19Comunicació de dades per a lesempreses i els agents col·laboradors
1. Els titulars de les activitats reguladesper aquesta Llei han de tenir a disposicióo bé comunicar al Govern les dades bàsi-ques que es determinin reglamentària-ment, així com les variacions que s’hiprodueixin.
2. De la mateixa manera els agentscol·laboradors en matèria de seguretat iqualitat industrials estan obligats a co-municar totes les variacions de les dadesque els afectin incorporades en el Regis-tre.

Títol V. Infraccions i

sancions

Article 20Infraccions
1. Són infraccions les accions i omis-sions que es tipifiquen en els articlessegüents.
2. Les infraccions establertes en la pre-sent Llei s’entenen sense perjudici de lesresponsabilitats civils, penals o d’altreordre en que puguin incórrer els titularsde les empreses que desenvolupen lesactivitats a què es refereixen.

Article 21Responsables
1. Són subjectes responsables de lesinfraccions les persones físiques o jurídi-ques que hi incorrin. En particular, esconsideraran responsables:
a) El propietari, director o gerent de laindústria en la qual es comprovi la in-fracció.
b) El projectista, el director d’obra, siescau, i les persones que participin enla instal·lació, reparació, manteni-ment, utilització o control de les indús-

tries, equips, aparells i instal·lacions,quan la infracció sigui conseqüènciadirecta de la seva intervenció.
c) Els fabricants, venedors o importa-dors dels productes, aparells, equips oelements que no s’ajustin a les pres-cripcions reglamentàries.
d) Els organismes, entitats i laboratorisespecificats en aquesta Llei, respecte ales infraccions comeses en l’exercicide la seva activitat.
e) Els propietaris d’equips, productes,aparells i instal·lacions, sotmeses a se-guretat industrial que no compleixinles prescripcions reglamentàries permotius únicament imputables a ells.
f) Els propietaris d’equips, productes,aparells i instal·lacions sotmesos a se-guretat industrial, del seu bon ús i con-servació.
2. En cas d’existir més d’un subjecteresponsable de la infracció, o que aques-ta sigui producte de l’acumulació d’acti-vitats degudes a diferents persones, lessancions que s’imposin tenen entre ellescaràcter independent.
3. Quan en aplicació de la present Lleidos o més persones resultin responsa-bles d’una infracció i no fos possible de-terminar el seu grau de participació, sónsolidàriament responsables als efectesde les sancions que se’n derivin.

Article 22Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus:
a) Aquelles infraccions de preceptesde compliment obligat compresos enla present Llei que no constitueixin in-fracció greu o molt greu, conforme alque es disposa en els dos articles ante-riors.
b) La no comunicació al Govern de lesdades corresponents al Registre d’Acti-vitats Industrials, previst en l’article 18de la present Llei dintre els terminisreglamentaris.
c) La manca de col·laboració amb elstècnics i inspectors del Govern o ambels organismes de control en l’exercicide les funcions reglamentàries deriva-des d’aquesta Llei.

Article 23Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) La fabricació, importació, venda,transport, instal·lació o utilització deproductes, aparells o elements subjec-tes a seguretat industrial sense complirles prescripcions reglamentàries, quancomporti perill o dany greu per a lespersones.
b) La posada en funcionament d’ins-tal·lacions sense l’autorització corres-ponent, quan aquesta sigui preceptivad’acord amb les disposicions legals oreglamentàries corresponents.
c) L’ocultació o alteració de les dadescorresponents al Registre d’ActivitatsIndustrials, previst en l’article 18 de lapresent Llei, així com la resistència oretard reiterat a facilitar-les sempreque aquest retard no es justifiqui de-gudament.
d) La resistència dels titulars d’activi-tats i instal·lacions industrials a perme-tre l’accés o facilitar la informaciórequerida pel Govern, quan hi hagiobligació legal o reglamentària d’aten-dre la petició d’accés o d’informació.
e) L’expedició de certificats o informesel contingut dels quals no s’ajusti a larealitat dels fets.
f) Les inspeccions, assaigs o provesefectuades pels organismes de controlde manera incompleta o amb resultatsno exactes per una insuficient consta-tació dels fets o per la deficient aplica-ció de normes tècniques.
g) La certificació per part d’entitats d’a-creditació quan s’efectuï sense verifi-car totalment les condicions i requisitstècnics exigits per al funcionamentdels esmentats organismes de controlo mitjançant valoració no adequadatècnicament.
h) L’incompliment de les pres-cripcions dictades pel Govern enqüestions de seguretat relacionadesamb aquesta Llei i amb els reglaments inormes que la desenvolupin.
i) La inadequada conservació o mante-niment de les instal·lacions si en potesdevenir un perill per a les persones.
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Article 24Infraccions molt greus
a) Són infraccions molt greus les tipifi-cades en l’article següent com a infrac-cions greus, quan en resulti un danymolt greu o se’n derivi un perill moltgreu i imminent per a les persones.
b) Igualment, són infraccions moltgreus les infraccions greus de l’articlesegüent quan durant els tres anys an-teriors a la seva comissió hagués estatimposada a l’infractor sanció ferma pelmateix tipus d’infracció.

Article 25Graduació de les sancions
Per a la determinació de les sancionscorresponents es tenen en compte lescircumstàncies següents:
a) El perill resultant de la infracció pera la vida i la salut de les persones.
b) La importància del dany o deterio-rament causat.
c) Els perjudicis produïts en la conti-nuïtat i regularitat del subministramentals usuaris.
d) El grau de participació i el beneficiobtingut.
e) La intencionalitat o reiteració en lacomissió de la infracció.
f) La reiteració en la comissió en el ter-mini d’un any de més d’una infraccióde la mateixa naturalesa, quan aixíhagi estat declarat per resolució ferma.

Article 26Sancions
1. Les infraccions tipificades en els ar-ticles anteriors són sancionades:
a) Les infraccions lleus, amb multamàxima de 100.000 pessetes.
b) Les infraccions greus, amb multamínima de 100.000 i màximad’1.000.000 de pessetes.
c) Les infraccions molt greus, ambmulta mínima d’1.000.000 i màxima de10.000.000 de pessetes.
2. Quan a conseqüència de la infracciós’obtingui un benefici quantificable, lamulta pot arribar fins al doble del benefi-ci obtingut.

3. La quantia de les sancions es graduaatenent criteris de proporcionalitat i cir-cumstàncies especificades en l’article an-terior.
4. La comissió d’una infracció moltgreu pot comportar la revocació o sus-pensió de l’autorització i la consegüentinhabilitació temporal per a l’exercici del’activitat per un període màxim de dosanys. La revocació o suspensió de l’auto-rització és acordada pel Govern.

Article 27Multes coercitives
El ministeri competent, amb indepen-dència de les sancions que correspon-guin, pot posar multes coercitives quancontinuï la conducta infractora i en el casde no atendre al requeriment del seuacabament.
La primera multa no pot excedir el va-lor del 10 % del previst en la sanció de lainfracció comesa, la segona el 50 % i dela tercera en endavant el 100 %.

Article 28Procediment sancionador
El procediment per a la imposició desancions s’ajusta al previst en el Codi del’Administració i aquells reglaments queel desenvolupin i siguin d’aplicació.

Article 29Competències per imposar les sancions
1. La competència per imposar les san-cions recau, per a les infraccions moltgreus i greus, en el Govern. La imposicióde sancions lleus correspon al ministrecompetent.
2. L’inici del procediment sancionadorl’acorda el director del departamentcompetent.

Article 30Prescripció
Les infraccions molt greus previstes enaquest títol prescriuen al cap de cincanys de la seva comissió; les greus, alcap de tres anys, i les lleus, al cap d’unany.

Disposicions addicionals
PrimeraQueden en vigor els reglaments de se-guretat següents, en totes aquelles parts

relatives a seguretat industrial i en totallò que no s’oposi a les prescripcions dela present Llei i fins que el Govern no elsmodifiqui o substitueixi:
a) Reglament provisional de la distri-bució de l’energia elèctrica, aprovat eldia 28 de juliol de 1975 i modificat eldia 16 de desembre de 1992.
b) Reglament d’instal·lacions elèctri-ques de baixa tensió, aprovat pel Go-vern el dia 2 de novembre de 1988 imodificat els dies 16 de novembre de1994 i 21 d’abril de 1999.
c) Reglament de gas, aprovat pel Go-vern el dia 18 de desembre de 1996.
d) Reglament de seguretat contra in-cendis en locals públics, aprovat pelConsell General en la sessió del dia 17de març de 1978.
e) Reglament de seguretat contra in-cendis en edificis de vivenda i d’ofici-nes, aprovat pel Consell General en lasessió del dia 22 de desembre de 1981.
f) Reglament d’aparells d’elevació,aprovat pel Govern el dia 23 d’agostde 1995.
g) Reglament d’aparells a pressió,aprovat pel Consell General en la ses-sió del dia 11 d’abril de 1979.
h) Reglamentació de seguretat per adipòsits enterrats d’hidrocarburs,aprovat pel Consell General en les ses-sions dels dies 9 d’octubre i 14 de de-sembre de 1978.
i) Reglament de seguretat per adipòsits i aparells d’utilització d’hidro-carburs en locals d’habitació, aprovatpel Consell General en la sessió del dia31 de maig de 1978.
j) Reglament de seguretat en gruestorre desmuntables, aprovat pel Con-sell General en la sessió del dia 21 demarç de 1980.
k) Reglamentació de seguretat en ins-tal·lacions i pistes d’esquí, aprovat pelConsell General en la sessió del dia 8de febrer de 1979 i modificat pel Go-vern el dia 30 de desembre de 1987.
l) Reglament de substàncies explosi-ves, aprovat pel Consell General en lasessió del dia 4 de maig de 1976, modi-ficat pel Consell General en la sessió
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del dia 21 de març de 1980 i pel Go-vern els dies 9 de novembre de 1988, 4de juliol de 1990, 1 de juliol de 1993, 6d’octubre de 1994, 23 de desembre de1994 i 5 d’octubre de 1995.
m) Decret relatiu a normes per a la rea-lització d’instal·lacions de parallamps,aprovat pel Govern el dia 23 d’octubrede 1987.

SegonaLes infraccions, responsabilitats, san-cions, el seu procediment i la prescripcióde les sancions establertes en els regla-ments relacionats en la disposició ante-rior queden automàticament adaptats ales prescripcions del títol V de la presentLlei.
TerceraLes remissions a directrius i normeseuropees de caràcter tècnic relatives aseguretat i qualitat industrial, són deter-minades específicament en cada un delsreglaments d’aplicació de la Llei, i que-den incorporades en el marc reglamen-tari de la seva aplicació.

El Govern pot introduir modificacionsen les directrius i normes esmentadesper adaptar-les a la realitat econòmica isocial del país, i en qualsevol cas prevalla legislació andorrana.
QuartaLa prelació per determinar les normesd’aplicació és la següent:

1. Normes Europees (EN).2. Normes espanyoles i franceses (UNEi NF), amb el mateix nivell.3. Normes internacionals (ISO i CEI).4. Normes de compliment obligat pera altres països de la Unió Europea.Disposicions transitòries
PrimeraMentre no hi hagi establerta una enti-tat d’acreditació, s’accepten les existentsautoritzades en el marc de la Unió Euro-pea.
SegonaMentre no es disposi de laboratorisd’assaigs i de calibració, són vàlids els in-formes i certificats lliurats per laboratorisacreditats d’acord amb la normativa vi-gent de la Unió Europea, amb la prelaciósegüent:

1. Laboratoris d’Espanya o França.2. Altres dels països de la Unió Euro-pea, amb la traducció corresponent.
Disposició derogatòria

Queda derogat, en tot allò que s’oposaa la present Llei, l’articulat de la Llei de 31de juliol de 1985, per la qual es regulenels drets del consumidor i la seva protec-ció.
Disposició final

La present Llei entrarà en vigor al capde quinze dies de la seva publicació alButlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 22 de juny del 2000
Francesc Areny CasalSíndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionemi promulguem i n’ordenem la publicacióen el Butlletí Oficial del Principat d’An-dorra.
Jacques Chirac Joan Marti AlanisPresident de laRepública Francesa Bisbe d’UrgellCopríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei

de regulació dels per íodes

de descans, per  maternitat

o per  adopció, dels

treballadors assalar iats

Atès que el Consell General en la sevasessió del dia 22 de juny del 2000 haaprovat la següent:
llei de regulació dels períodes de des-cans, per maternitat o per adopció, delstreballadors assalariats

Exposició de motius
La Llei qualificada de l’adopció i de lesaltres formes de protecció del menor de-semparat, completada i desenvolupadapel Reglament d’adopció, ha permès lainstauració d’un marc normatiu completpel que fa la formalització de lesadopcions, tant nacionals com interna-cionals, tenint en compte, especialment,els preceptes establerts en el Conveni deLa Haia relatius a la protecció del nen i ala cooperació en matèria d’adopcions in-ternacionals.
En l’interès dels infants adoptats i, a fid’optimitzar el necessari període d’a-coblament entre la família adoptant i elfill adoptiu, s’ha de regular un descansper adopció amb atur de treball equipa-rable a la baixa per maternitat actual-ment prevista per la normativa vigent,tant en matèria laboral com en matèriade Règim Andorrà de Seguretat Social.
Aquest descans, ja previst en la majo-ria dels països europeus, permet l’adap-tació del menor i la seva integració a unnou entorn familiar i, eventualment, auna altra cultura i llengua. En aquest sen-tit, aquest descans no ha de ser reservaúnicament pels casos d’adopció de nou-nats, sinó a l’inrevés, ha de ser ampliat atots els casos d’adopció, qualsevol quesigui l’edat del menor adoptat. Tanma-teix, s’han exclòs de l’aplicació de la Lleiels casos d’adopció del fill del cònjugeper considerar que, en aquest supòsit, laconvivència i, per tant, la integració jaestan realitzades al moment en què esdemana i es formalitza l’adopció.
Atenent als objectius esmentats i al fetque la Constitució, en l’article 13.3, esta-bleix la igualtat de drets i obligacions per
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