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Des de fa un cert temps, s'ha constatat un increment important del nombre de falses alarmes a través dels
sistemes de seguretat proveïts de dispositius sonors.
La multiplicació d'aquestes falses alarmes sonores els hi treu tota mena d'efectivitat preventiva contra la
delinqüència ja que ningú en fa cas.
Però a més, sobretot quan es produeixen a altes hores de nit, pertorben la tranquil·litat pública, en especial la dels
veïns.
Tal com es va fer amb els sistemes d'alarma connectats amb els despatxos de Policia a través del Decret de data
27 de febrer de 1981, és necessari trobar una solució a la producció de falses alarmes sonores.
També és indispensable controlar la instal·lació de tots els sistemes d'alarma sonors.
Ateses aquestes consideracions, els Veguers
Decreten
Article 1
Les persones o entitats que desitgin instal·lar en domicilis particulars, locals públics o locals privats dispositius
d'alarma sonora, deuran sol·licitar prèviament una autorització al Director de la Policia.
Article 2
Les persones a entitats que, al dia de l'entrada en vigor del present decret tinguin instal·lats dispositius d'alarma
sonora en domicilis particulars, locals públics o locals privats, deuran efectuar una declaració al Director de la
policia en un termini de 60 dies, per tal de regularitzar la situació.
Article 3
A l'escrit de la demana d'autorització, el sol·licitant deurà adjuntar-hi un informe detallat del sistema d'alarma
sonora previst, en el qual constarà la marca i tipus del dispositiu i el certificat d'homologació per l'Administració
francesa o espanyola.
Article 4
Una vegada rebudes les demandes d'autorització per a fer instal·lar sistemes d'alarma sonora, abans de prendre
una decisió, el Director de la Policia procedirà en cada cas, a efectuar una enquesta d'oportunitat..
Article 5
Quan es produeixi una falsa alarma sonora, s'imposarà al titular del local en la qual està instal·lat el dispositiu, una
multa que serà calculada d'acord amb la taula següent:
- Primera falsa alarma ............. 3.000 pta
- Segona falsa alarma .............. 5.000 pta
- Tercera falsa alarma ............. 10.000 pta
- Quarta falsa alarma .............. 15.000 pta
- Cada falsa alarma següent .....20.000 pta
Article 6
El conjunt 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 anterior.
Article 7
La multa persona o entitat que instal·li o faci instal·lar un dispositiu d'alarma sonor sense la prèvia autorització del
director de la Policia, serà sancionat amb una multa de 10.000 pta
Article 8
Serà sancionada amb la mateixa multa, la persona o entitat que, en aplicació de l'article 2 del present decret no
sol·liciti una autorització al Director de la Policia en el termini previst.
Article 9
L'autorització d’instal·lació d'un dispositiu d' alarma sonora podrà ésser retirada en tot moment, per raons
d'oportunitat o temporalment quan s'hagi produït un número important de falses alarmes.
Article 10
El present decret entrarà en vigor el dia 15 de gener de 1.983.
El Director de la Policia, sota la dependència dels Hbles. Srs. Batlles, resta encarregat de la seva execució.
Article 11
Queden derogades les normes de qualsevol tipus que s'oposin a l'establert en el present Decret.
Andorra la Vella, als 15 de desembre de 1982.
El Veguer Episcopal
El Veguer Francès
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