
o quasi vertical, preferentment a la part 
davantera esquerra del vehicle, sempre i 
quan la placa de matrícula sigui visible. 
Quan el vehicle no disposi a la part da-
vantera d’una superfície vertical o quasi 
vertical adequada per la col·locació de la 
placa de matrícula ordinària, es pot col-
locar la placa de matrícula reduïda pre-
vista en l’article 3 d’aquest Reglament, 
d’acord amb el procediment previst en 
l’article 19 d’aquest reglament.

Es considera que no es disposa d’una 
superfície adequada per a la col·locació 
d’una matrícula ordinària quan la llar-
gada en sentit horitzontal de la superfí-
cie vertical o quasi vertical susceptible 
de suportar la placa de matrícula, sigui 
inferior a 340 mm. o la seva amplada 
en sentit vertical no sigui superior a 60 
mm., i sempre que el vehicle en origen 
no disposi, de sèrie o com opció, d’un 
suport porta placa que permeti col·locar 
la placa de matrícula ordinària davan-
tera.”

Article 3
S’afegeix l’article 19 del Reglament 

que queda redactat com segueix:

“Article 19. Procediment per a l’au-
torització d’ús de la placa de matrícula 
ordinària reduïda

1. L’ús de la placa de matrícula ordi-
nària reduïda està sotmès a autorització 
del Ministeri competent en matèria de 
seguretat industrial.

2. El titular del vehicle, o el seu repre-
sentant, que vulgui col·locar una matrí-
cula ordinària reduïda, ha de presentar 
una sol·licitud si es compleixen les con-
dicions tècniques prescrites a l’apartat 
2 de l’article 17 d’aquest Reglament. En 
aquesta sol·licitud s’hi ha de fer constar 
les dades personals, el telèfon de con-
tacte, la marca, el model, el número de 
xassís del vehicle i el lloc on es troba 
dipositat, així com la voluntat que li sigui 
autoritzat l’ús d’aquest tipus de placa 
de matrícula. Aquesta sol·licitud s’ha de 
lliurar al Servei de Tràmits de Govern, i 
pot ser conjunta amb la que es demana 
la matriculació del vehicle.

3. Rebuda la sol·licitud, l’òrgan com-
petent comprova el compliment de les 
condicions previstes a l’apartat 2 de l’ar-
ticle 17 d’aquest reglament, i informa al 
Registre de Vehicles del resultat de la 
comprovació.

4. En el cas que l’informe sigui fa-
vorable, el Registre de Vehicles inscriu 

l’anotació marginal en el registre i en el 
permís de circulació del vehicle, con-
forme s’autoritza l’ús de la placa de 
matrícula reduïda (MR) i ho notifica 
a l’Automòbil Club d’Andorra perquè 
aquest procedeixi a editar les plaques 
de matrícula que corresponguin. En el 
supòsit que l’informe no sigui favora-
ble s’ha de resoldre desfavorablement la 
sol·licitud. Contra aquesta resolució es 
pot interposar un recurs d’alçada d’acord 
amb el previst en els articles 124 i con-
cordants del Codi de l’Administració.”

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

Andorra la Vella, 27 de juliol del 2011

Antoni Martí Petit 

Cap de Govern

Decret 
de modificació de l’annex 
1 del Reglament regulador 
de les prestacions de 
reembossament fins al 
100% de les tarifes de 
responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat 
Social

Exposició de motius
El Reglament regulador de les presta-

cions de reembossament fins al 100% de 
les tarifes de responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social estableix 
en l’annex 1 les patologies que donen 
dret a prestacions de reembossament 
en el 90% o el 100% de les tarifes de 
responsabilitat de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social.

S’ha constatat que l’hemofília i altres 
malalties constitucionals de l’hemostà-
sia greus són patologies cròniques que 
comporten unes despeses importants 
per al pacient i, per tant, és procedent 
incloure-la a l’annex esmentat.

Vist l’informe del Consell d’Adminis-
tració de la Caixa Andorrana de Segu-
retat Social del 27 de juny del 2011, i a 
proposta de la ministra de Salut i Be-
nestar, el Govern, en la sessió del 27 de 
juliol del 2011,

Decreta
Article 1

Es modifica per addició l’annex 1 del 
Reglament regulador de les prestacions 
de reembossament fins al 100% de les 
tarifes de responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social, per in-
corporar el contingut següent:

14. Hemofílies i malalties constitucio-
nals de l’hemostàsia greus

Article 2
Aquesta modificació té caràcter retro-

actiu des de la data d’entrada en vigor 
del Reglament regulador de les prestaci-
ons de reembossament fins al 100% de 
les tarifes de responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor al dia 

següent de ser publicat al Butlletí Oficial 
del Principat d’Andorra.

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

Andorra la Vella, 27 de juliol del 2011
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern
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