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Sumari: Decret de 27-02-81 sistemes d'alarma connectats al despatx central de Policia

Des de fa uns mesos s'ha vingut constatant pel Servei de Policia un nombre creixent de falses alarmes
connectades al Despatx Central que obliguen a l'esmentat Servei a efectuar accions urgents i espectaculars, per
una banda perilloses per els vianants, empleats i clients de l'establiment d'on prové l'alarma i per altra banda a
córrer aquest risc gratuïtament i sense cap motivació.
El nombre de falses alarmes ha crescut de manera tant excessiva que en el curs de l'any darrer, de les 271
alarmes que s'han produït, totes han estat falses, excepte una.
No ha d’ ignorar-se que la major part de vegades la producció d'aqueixes falses alarmes, obeeix no pas a la mala
voluntat de cap persona sinó a una mala instal·lació del servei seguretat o bé a manca de cura, però això, no obsta
a que els efectes produïts per la deficiència de la instal·lació o la negligència de les persones produeixin els
mateixos inconvenients entre els quals s'hi ha d'incloure la rutina que pot produir la repetició de tantes alarmes
sense fonament.
Inevitablement pot produir-se que els Agents de Policia tinguin sempre de bell antuvi la convicció psicològica de
que la senyal d'alarma no té fonament real, amb totes les males conseqüències que pot reportar aquesta convicció
per l'eficàcia de l'acció policial i per la mateixa integritat física dels propis integrants del Servei.
Es tracta doncs de buscar una solució per atenuar en el possible la producció de les falses alarmes i sembla el més
adient seguir les normes que en aquest punt es troben en la legislació comparada dels països europeus i que
constitueix simplement en imposar unes sancions de tipus progressiu, a fi de que resulti efectivament sancionat el
propietari de l'establiment que incideixi reiteradament en la producció de falses alarmes. Paral·lelament per a
suavitzar el sistema, cada trimestre quedaran esborrades i deixaran de tenir-se en compte les alarmes produïdes
en l'anterior.
Ateses aquestes consideracions, els Veguers
Decreten
Article 1
Quan es produeixi al despatx central de la Policia una falsa alarma s'imposarà al titular de I'empresa d'on
procedeixi la senyal, una multa que serà calculada d'acord amb la taula següent:
- Primera falsa alarma............... 3.000 pts.
- Segona falsa alarma............... .5.000 “
- Tercera falsa alarma...............10.000 “
- Quarta falsa alarma................ 15.000 “
- Cada falsa alarma següent..... 20.000 “
Article 2
El còmput previst a l'article anterior es farà en relació a cada trimestre natural. acabat el trimestre no es tindrà en
compte a aquests efectes les falses alarmes produïdes en els trimestres anteriors.
Article 3
No seran computables als efectes de l'article primer, les alarmes produïdes per eventuals accidents de la línia
telefònica o per altres possibles causes no imputables als particulars interessat.
A aquest fi els establiments podran instal·lar a la sortida de la caixa d'alarma un comptador d'impulsions que indiqui
solament les alarmes internes. En cas de que ho facin la Policia vindrà obligada, al sonar l'alarma, a prendre nota
del número del comptador i verificar l'origen intern o extern de l'alarma.
Article 4
El present Decret entrarà en vigor el quinze de mars proper.
El senyor director de la Policia, sota la dependència dels Hbles. Batlles, resta encarregat de la seva execució.
Article 5
Queden derogades les normes de qualsevol tipus que s'oposin a l'establert en el present decret.
A Andorra la Vella. als vint-i-set de febrer de mil nou-cents vuitanta dos.
El Veguer Episcopal
El Veguer Francès

1

