Decret sobre el registre d’antiguitats o objectes usats que continguin matèries precioses
La necessitat d’evitar conductes delictives en relació a la compravenda o transmissió d’objectes de procedència
il·lícita obliga a establir a semblança de les legislacions dels altres països, un control de determinades operacions
realitzades per comerciants especialitzats. Aquest control es concreta en un llibre registre, el model del qual
s’especifica, i que ha de permetre la identificació de la cosa adquirida i de la persona del seu transmitent. La
peculiaritat del comerç andorrà aconsella reduir, de moment, al mínim que la llei preveu, les operacions objecte de
registre.
Ateses les precedents consideracions, els MM. II. Veguers
Decreten
Article 1
Els comerciants que adquireixin antiguitats, joies usades o objectes usats que continguin metalls o matèries
precioses, hauran de procedir a registrar l’adquisició en el llibre registre a que es refereix l’article 5 del present
decret. No podran efectuar-se compres dels béns esmentats a persones menors d’edat.
Article 2
Als efectes de l’article precedent seran assimilats:
a) A un objecte usat, qualsevol objecte nou adquirit a una persona o entitat que no l’ha fabricat o que no es dedica
habitualment a la seva comercialització.
b) A una compra, l’acceptació en concepte de dipòsit d’un objecte per a la venda.
Article 3
Queden exceptuats de l’obligació de registre els objectes següents:
a) Les antiguitats que consisteixin en mobiliari per la casa com taules, armaris, etc.
b) Les antiguitats que tinguin un preu de venda al públic inferior de 20.000 pessetes. Les que continguin metalls o
pedres precioses hauran d’ésser registrades sigui quin sigui el seu valor.
Article 4
La descripció de l’objecte adquirit ha d’ésser suficientment amplia i precisa per a permetre la seva identificació. Si la
descripció escrita es insuficient el comerciant adquirent haurà de fer una fitxa complementaria d’identificació sobre la
qual hi fixarà una o diverses fotografies de l’objecte.
Article 5
Els llibres registre s’ajustaran al model oficial que per annexe s’estableix, seran foliats i diligenciats del Hbles. Srs.
Batlles, i subministrats per Servei de Policia.
Els llibres registre estaran a disposició del Hbles. Srs. Batlles i de la Policia que, en qualsevol moment, podran exigirne la presentació.
Article 6
Els comerciants interessats hauran de conservar els llibres durant un termini de 5 anys a comptar de la datat de la
darrera operació registrada.
Article 7
En un termini de tres mesos els comerciants interessats hauran d’inscriure en els llibres -registre oficials, les
antiguitats i objectes que tinguin en estoc i que haurien de registrar-se si l’operació de compra o dipòsit s’hagués
efectuat després de l’entrada en vigor del present Decret.
Article 8
Les infraccions a les normes anteriors seran sancionades amb multes inferiors a 100.000 pessetes. Si l’operació o la
omissió de registre pogués constituir delicte o contravenció penal, la Policia passarà testimoni de les constatacions o
diligències a un dels Hbles. Batlles, a fi de que puguin procedir, si escau, a la instrucció corresponent.
Article 9
El present Decret entrarà en vigor quinze dies després de la data d’avui.
Donat a Andorra la Vella, a sis de novembre de mil nou-cents vuitanta-sis.
El Veguer Episcopal,
Francesc BADIA
El Veguer Francés,
Louis DEBLE

