
Lleis
ordinàries

Llei 8/2007,
del 17 de maig, de
regulació del Número
d’Identificació
Administrativa

Atès que el Consell General en la seva

sessió del dia 17 de maig del 2007 ha

aprovat la següent:

llei 8/2007, del 17 de maig, de regula-

ció del Número d’Identificació Adminis-

trativa

Exposició de motius

Tant des del Govern com des dels co-

muns, s’ha constatat, des de fa temps, la

necessitat d’unificar el número d’identifi-

cació que les administracions assignen a

les persones físiques pels tractes que te-

nen amb l’Administració general o co-

munal , amb la f inal i tat d’evi tar

confusions.

Aquest és el motiu pel qual, mitjançant

aquesta Llei, s’estableix un únic Número

d’Identificació Administrativa (NIA) que

serveix tant per identificar les persones

físiques, ja sigui quan es relacionen amb

el Govern, ja sigui quan es relacionen

amb qualsevol comú. En aquest sentit,

també s’ha cregut convenient que el NIA

serveixi per identificar les persones quan

es relacionen amb altres organismes de

naturalesa pública.

A aquest efecte es crea un únic Regis-

tre d’Identificació Administrativa (RIA) i

l’Oficina d’Identificació Administrativa

(OIA), organisme adscrit al ministeri en-

carregat d’interior, que centralitza la ges-

tió del NIA i d’aquell Registre.

Per tal de garantir el funcionament

harmònic entre totes les administracions

en relació amb la gestió d’aquesta forma

d’identificació, es crea la Comissió Con-

sultiva del Registre d’Identificació Admi-

nistrativa, organisme de caràcter

consultiu en el qual participen represen-

tants del Govern i dels comuns, i s’asse-

gura l’accés de totes les administracions

al Registre d’Identificació Administrati-

va.

Aquesta Llei també preveu la forma

com s’ha de sol·licitar i assignar el NIA,

amb la creació d’un document acredita-

tiu, les dades que hi han de constar i els

supòsits de modificació a instància de

part i d’ofici, i l’àmbit de presentació i ús

del NIA.

S’ha previst, també, l’aplicació amb

caràcter subsidiari de la Llei qualificada

de protecció de dades personals, ex-

cepte els drets d’oposició i supressió, per

garantir el tractament adequat en tots els

supòsits que no preveu aquesta Llei.

Finalment, es regulen el règim d’in-

fraccions i sancions, així com el règim

transitori d’aplicació de la normativa.

Article 1

Creació i obligatorietat del Número

d’Identificació Administrativa

1. El Número d’Identificació Adminis-

trativa (NIA) és una clau alfanumèrica

que assigna el Govern, a través de l’Ofi-

cina d’Identificació Administrativa i d’a-

cord amb el procediment establert en

aquesta Llei, a totes les persones físiques

amb interès legítim que ho sol·licitin.

2. Totes les persones físiques que es

relacionen amb el Govern, els comuns o

amb altres organismes oficials o entitats

públiques, han d’indicar el seu NIA en la

documentació que adrecin a l’òrgan cor-

responent, en els termes de l’article 10,

juntament amb les altres dades personals

que escaiguin.

Queden exceptuades d’aquesta obli-

gació les persones que disposen d’esta-

tut diplomàtic al Principat.

3. El NIA té caràcter personal i perma-

nent i és intransferible.

Article 2

Oficina d’Identificació Administrativa

1. L’Oficina d’Identificació Administra-

tiva (OIA) és un òrgan administratiu ads-

crit al ministeri responsable de l’interior

que té com a finalitat bàsica assignar el

NIA a les persones que ho sol·liciten i

portar el Registre d’Identificació Admi-

nistrativa.

2. L’OIA és dirigida per un director no-

menat pel ministre responsable de l’inte-

rior a proposta de la Comissió Consultiva

del Registre d’Identificació Administrati-

va.

Article 3

Comissió Consultiva del Registre

d’Identificació Administrativa

1. La Comissió Consultiva del Registre

d’Identificació Administrativa és un orga-

nisme administratiu de caràcter consultiu

i deliberant en el qual participen repre-

sentants del Govern i dels comuns i que

té com a missió bàsica emetre informes

consultius i no vinculants en els casos i

sobre les qüestions previstes en aquesta

Llei, així com fer la proposta a la qual es

refereix l’article 2.2.

2. La Comissió està integrada per sis

membres, tres en representació del Go-

vern, designats i cessats per ell mateix, i

tres en representació dels comuns. Els

representants dels comuns han de ser

designats segons un torn bianual i rota-

tori que ha de seguir l’ordre tradicional.

3. El president de la Comissió és desig-

nat pel Govern, i la vicepresidència és

exercida per un representant dels co-

muns.

4. La Comissió decideix per majoria

dels seus membres.

5. La Comissió ha d’emetre els infor-

mes i els dictàmens que preveu aquesta

Llei en el termini màxim de dos mesos.

En cas de no emetre el seu informe o dic-

tamen en aquest termini, la tramitació

del procediment d’aprovació de la nor-

ma o actuació corresponent segueix el

seu curs.

6. La Comissió ha d’aprovar el seu

reglament intern d’organització i funcio-

nament.

Article 4

Registre d’Identificació Administrativa

1. El Registre d’Identificació Adminis-

trativa (RIA) és el fitxer on es recullen,

sistematitzen, tracten i guarden les dades

personals recollides a l’efecte d’assignar

el NIA.

2. El Registre d’Identificació Adminis-

trativa és gestionat i custodiat per l’Ofici-

na d’Identificació Administrativa.
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3. El responsable del Registre d’Identi-

ficació Administrativa és el director de

l’OIA.

4. El Registre d’Identificació Adminis-

trativa es regeix per aquesta Llei i per les

normes dictades per a la seva aplicació i,

supletòriament, per la Llei 15/2003, del

18 de desembre, qualificada de protec-

ció de dades personals i les normes que

la desenvolupen.

Article 5

Sol·licitud del NIA

1. El NIA el sol·licita directament la per-

sona concernida o el seu representant le-

gal, o un representant degudament

acreditat, davant qualsevol òrgan o ser-

vei administratiu d’atenció al públic del

Govern o dels comuns, o bé directament

a l’Oficina d’Identificació Administrativa.

2. Tots els òrgans i els serveis adminis-

tratius d’atenció al públic del Govern i

dels comuns, així com les oficines ober-

tes al públic de l’OIA, estan obligats a te-

nir a disposició del públic formularis

normalitzats de sol·licitud del NIA.

3. Una vegada rebuda la sol·licitud i

feta la comprovació de la identitat de la

persona a què es refereix l’article 8.2,

l’òrgan o servei que l’ha rebut l’ha de tra-

metre de manera immediata a l’OIA.

4. Les transmissions i les comunica-

cions entre l’OIA i els òrgans i serveis re-

ceptors de les sol·licituds de NIA s’ha de

fer pels mitjans que permetin la màxima

celeritat i, a ser possible, la immediatesa.

Article 6

Assignació del NIA

1. L’OIA ha d’assignar el NIA a la perso-

na sol·licitant com a màxim dins del dia

hàbil següent a la recepció de la sol·lici-

tud i l’ha de comunicar de manera imme-

diata a la persona interessada o, si escau,

al seu representant legal.

2. L’OIA ha de comunicar el NIA assig-

nat directament a la persona interessada

o, en el seu cas, a través de l’òrgan admi-

nistratiu davant del qual la dita persona

ha presentat la sol·licitud.

3. La persona responsable de l’OIA no-

més pot denegar la sol·licitud d’assigna-

ció del NIA en els supòsits següents:

a) manca en la sol·licitud d’alguna de

les dades que aquesta Llei exigeix per

formular-la

b) manca d’acreditació de les circums-

tàncies personals que s’han de fer

constar en la sol·licitud, mitjançant la

documentació corresponent

c) existència en el Registre d’Identifi-

cació Administrativa d’un NIA ja assig-

nat a la mateixa persona

d) defectes formals en la sol·licitud

presentada

e) manca manifesta d’un interès

legítim.

4. La resolució denegatòria s’ha de co-

municar a la persona interessada en els

mateixos terminis i pels mateixos con-

ductes previstos per a l’assignació del

NIA, amb l’advertiment dels defectes que

la motiven i la possibilitat, en el seu cas,

d’esmenar-los en els termes de l’apartat

següent.

5. Els defectes indicats en les lletres a),

b) i d) de l’apartat 3 poden ser esmenats

per la persona interessada en el termini

màxim de 10 dies des de la notificació de

la resolució denegatòria, aportant les da-

des o els documents corresponents o

rectificant els defectes advertits directa-

ment davant l’OIA. L’OIA ha de resoldre

novament en els terminis previstos en

l’apartat 1.

6. Transcorregut el termini d’esmena

sense que aquesta s’hagi produït, la

sol·licitud decau i és arxivada, sense més

tràmits. L’arxivament d’una sol·licitud no

impedeix que la mateixa persona pugui

tornar a presentar una nova sol·licitud

d’obtenció del NIA.

Article 7

Document acreditatiu del NIA

1. L’OIA ha d’expedir de manera im-

mediata, i com a màxim en el termini de

10 dies des de la comunicació del NIA,

un document acreditatiu a la persona in-

teressada. Les característiques d’aquest

document, que té com a finalitat exclusi-

va acreditar l’assignació d’un NIA deter-

minat a una persona, són establertes pel

Govern, amb informe previ de la Comis-

sió Consultiva d’acord amb l’article 3.

2. En cas de pèrdua o sostracció del

document acreditatiu del NIA, l’OIA n’ha

d’expedir una còpia, a sol·licitud de la

persona interessada i amb acreditació

prèvia de la seva personalitat mitjançant

algun dels documents establerts a l’arti-

cle 8.2.

3. El NIA, i en el seu cas el seu docu-

ment acreditatiu, no constitueix prova de

la identitat ni de qualsevol altra circums-

tància individual de la persona que l’uti-

litza o l’exhibeix.

Article 8

Dades necessàries i documentació per

sol·licitar el NIA

1. Per sol·licitar i obtenir el NIA s’han

de fer constar les dades personals

següents: nom i cognoms, sexe, lloc i

data de naixement.

2. En el moment de la sol·licitud del

NIA, les dades personals que es facin

constar són comprovades pel funcionari

o la persona responsable de l’òrgan o

servei on es presenta la sol·licitud,

mitjançant l’aportació del passaport o

document d’identitat o bé, en el seu de-

fecte, de certificació de la partida de

naixement. En el cas que la sol·licitud si-

gui realitzada a través d’un representant,

s’ha d’aportar, a més, còpia dels docu-

ments acreditatius que es fixin per regla-

ment.

3. Qualsevol canvi de les circumstàn-

cies personals que alteri les dades indi-

cades en l’apartat 1 s’ha de comunicar a

l’OIA, directament o per mitjà de les ad-

ministracions i dels òrgans i serveis ad-

ministratius i en la forma que es

determinin per reglament. El NIA, en tot

cas, ha de romandre invariable.

Article 9

Comunicació de dades del Registre

d’Identificació Administrativa

1. El Govern, els comuns i els altres or-

ganismes oficials o entitats públiques

que es determini per reglament tenen ac-

cés al Registre d’Identificació Adminis-

trativa a l’efecte de verificar el NIA de les

persones que s’hi dirigeixen o amb les

quals es relacionen.

2. El ministeri responsable de l’interior

i l’OIA han de posar a l’abast dels orga-

nismes i serveis que tinguin accés al NIA

els mitjans necessaris per facilitar la co-

municació de dades de la forma més

ràpida i segura possible.
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Article 10

Àmbit de presentació i ús del NIA

1. El NIA és exigit i es fa constar en tots

els documents públics i els procedi-

ments administratius que inicien les per-

sones físiques davant del Govern, els

comuns o altres organismes oficials o en-

titats públiques.

2. Si la persona interessada a realitzar

una actuació que requereix fer constar el

seu NIA no en disposa, és requerida per

part del funcionari o el personal de l’or-

ganisme o l’entitat davant la qual pretén

efectuar-la per sol·licitar-lo, en els ter-

mes de l’article 5.

En cas d’urgència i quan la demora en

l’obtenció del NIA pot causar perjudicis

greus i de difícil reparació a la persona

interessada, excepcionalment, i un cop

efectuada la sol·licitud del NIA, són ad-

mesos i tramitats el document o la sol·li-

citud presentada, fent constar que la

persona interessada està pendent d’as-

signació del NIA. La persona interessada

ha d’aportar el NIA a l’òrgan que va rebre

la sol·licitud o el document en el termini

màxim de tres dies. En cas contrari, el

procediment iniciat és declarat conclús i

arxivat.

3. El Govern, els comuns i els altres or-

ganismes o entitats fan constar el NIA de

les persones físiques relacionades en els

procediments, els expedients i les actua-

cions que els afecten i en les comunica-

cions de tota classe que els dirigeixen.

Article 11

Protecció de dades personals

1. Queden expressament exclosos els

drets d’oposició i de supressió regulats a

la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qua-

lificada de protecció de dades personals,

en relació amb les dades del Registre d’I-

dentificació Administrativa establertes a

l’article 8.

2. Els drets d’informació, d’accés i de

rectificació són exercits per les persones

interessades davant l’OIA, com a òrgan

responsable del Registre d’Identificació

Administrativa, en els termes previstos

en la Llei 15/2003, del 18 de desembre,

qualificada de protecció de dades perso-

nals.

3. En el formulari de sol·licitud del NIA

s’expressa, per donar compliment al dret

d’informació que tenen les persones in-

teressades, que:

a) les dades recollides s’integren en el

Registre d’Identificació Administrativa

amb la finalitat de facilitar la identifica-

ció de les persones que es relacionen

amb el Govern, els comuns i els orga-

nismes oficials i les entitats públiques

determinats per reglament

b) el responsable del seu tractament és

l’OIA, de la qual s’indiquen les adreces

postal i electrònica

c) les dades personals, inclòs el NIA,

poden ser comunicades a l’administra-

ció de l’estat, l’administració comunal

o els organismes oficials i entitats

públiques que s’hagi determinat per

reglament, per al compliment de les

seves finalitats

d) les persones interessades disposen

dels drets d’accés a les seves dades

personals i de rectificació, que poden

exercir davant l’OIA.

Article 12

Modificació d’ofici

1. L’OIA pot modificar d’ofici les dades

que sobre una persona figuren en el Re-

gistre d’Identificació Administrativa

quan tingui un coneixement fefaent de

la variació.

2. Abans de procedir a la modificació

d’ofici, es concedeix audiència a la per-

sona interessada, que pot realitzar les

al·legacions i les propostes que cregui

convenients.

Article 13

Infraccions

Són infraccions administratives:

a) la comunicació de dades falses per

obtenir el NIA

b) la falsificació del document acredi-

tatiu del NIA

c) l’ús fraudulent del NIA o del seu do-

cument acreditatiu.

Article 14

Sancions

1. Les infraccions previstes a l’article

13 són sancionades amb multa de fins a

300 euros.

2. Les infraccions comeses per qui hagi

estat sancionat en virtut d’aquesta Llei en

els tres anys anteriors són sancionades

amb multa de fins el doble de la quantitat

establerta en l’apartat anterior.

3. L’autoritat per imposar les sancions

és el titular del ministeri responsable de

l’interior.

Disposició transitòria primera

S’assimilen al NIA els números d’iden-

tificació personal vigents, coneguts com

a números de cens, assignats fins el mo-

ment d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Han de ser tramesos pel Govern, durant

el primer mes de vigència de la Llei, a

l’OIA, que introdueix al Registre d’Identi-

ficació Administrativa el número i les da-

des esmentades a l’article 8.1 i informa

les persones concernides que tenen a la

seva disposició el document acreditatiu

del NIA. Quan aquestes no puguin ser lo-

calitzades, és suficient la comunicació

mitjançant publicació al Butlletí Oficial

del Principat d’Andorra.

Si en el curs de la introducció de dades

al RIA es detecta que a una mateixa per-

sona li han estat assignats diversos

números d’identificació, l’OIA ha de su-

primir d’ofici els que escaigui, un cop es-

coltada la persona interessada. En el cas

que aquesta no pugui ser localitzada, o

no hagi pogut ser escoltada en el termini

de tres mesos després de ser requerida a

l’efecte, l’OIA anul·la tots els números ex-

cepte el que va ser assignat en primer

lloc.

Disposició transitòria segona

El termini màxim d’expedició del do-

cument acreditatiu del NIA és d’un any

des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,

per als números d’identificació assignats

amb anterioritat.

Disposició transitòria tercera

Els procediments administratius en

curs en el moment de l’entrada en vigor

d’aquesta Llei continuen la seva tramita-

ció sense que els sigui exigible a les per-

sones que en són part interessada

l’obtenció o la presentació del NIA en els

termes previstos en aquesta Llei.
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Disposició final primera

El Govern ha d’aprovar les normes

reglamentàries necessàries per a l’aplica-

ció d’aquesta Llei, després de l’informe

de la Comissió Consultiva del Registre

d’Identificació Administrativa, en el ter-

mini màxim de tres mesos des de l’entra-

da en vigor.

Disposició final segona

Aquesta Llei entrarà en vigor al cap de

sis mesos de ser publicada al Butlletí Ofi-

cial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 17 de maig del 2007

Joan Gabriel i Estany

Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem

i promulguem i n’ordenem la publicació

en el Butlletí Oficial del Principat d’An-

dorra.

Joan Enric Vives Sicília Nicolas Sarkozy

Bisbe d’Urgell President de la

República Francesa

Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei 9/2007,
del 17 de maig, del cens

Atès que el Consell General en la seva

sessió del dia 17 de maig del 2007 ha

aprovat la següent:

llei 9/2007, del 17 de maig, del cens

Exposició de motius

L’article 4 de la Llei qualificada de deli-

mitació de competències dels comuns,

del 4 de novembre de 1993, disposa que

són competències dels comuns la con-

formació, el control i el manteniment del

cens de població de la parròquia, d’a-

cord amb les normes generals de coor-

dinació nacional.

Així, des de l’any 1993 s’ha vist la ne-

cessitat de crear el marc legal que esta-

bleixi la coordinació nacional dels

censos parroquials, la conformació, el

control i el manteniment dels quals, fins

a la data d’avui, se n’ha fet càrrec cada

comú, a la seva discreció.

La present Llei acompleix el mandat

de la Llei qualificada de delimitació de

competències dels comuns, i ho fa confi-

gurant el cens nacional de població del

Principat d’Andorra com un sistema inte-

grat de tots els censos parroquials, de

forma que el cens continua sent una res-

ponsabilitat parroquial i segueix sent

gestionat pels comuns corresponents,

però al mateix temps aquesta gestió es fa

segons unes normes generals comunes,

que estableix aquesta Llei, i es crea el

Consell del Cens, com a ens que permet

canalitzar la coordinació en aquesta ma-

tèria entre l’Administració general i les

administracions comunals.

El Consell del Cens, en la seva qualitat

d’òrgan de coordinació entre el Govern i

els comuns, està integrat, de forma pa-

ritària, per representants de les dues ad-

ministracions, i és necessària la majoria

per adoptar acords. Tanmateix, per no

bloquejar els procediments en què se

sol·liciti el seu parer, es preveu que el

seu president tingui vot diriment en cas

d’empat, i també que en cas que no es

resolgui en cap sentit dintre d’un deter-

minat termini se segueixi el procediment

corresponent sense el seu informe. La

Llei estableix que el Consell del Cens

aprova i modifica el seu propi reglament

intern de funcionament.

D’altra banda, la present Llei respecta

el que disposa la Llei qualificada de pro-

tecció de dades personals, tenint en

compte, però, les excepcions que aques-

ta mateixa Llei qualificada de protecció

de dades personals preveu respecte dels

registres que tenen una normativa

pròpia. I, en aquest sentit, cal destacar

que els drets d’oposició i supressió en

queden exclosos, i que els drets d’infor-

mació, accés i rectificació s’han d’exercir

segons les disposicions pròpies i es-

pecífiques de la present Llei.

La inscripció al cens parroquial és pro-

va de la residència a la parròquia en què

està empadronada la persona, però la si-

tuació d’immigració dels estrangers, i la

seva residència permanent i efectiva,

únicament s’acredita de la forma que dis-

posa la Llei qualificada d’immigració.

S’estableix l’obligatorietat d’inscriure’s

al cens de la parròquia on es resideix, i

es preveu la forma com s’han d’inscriure

les persones menors d’edat no emanci-

pades i les persones incapacitades, i tam-

bé la inscripció d’ofici de les persones

que no ho facin voluntàriament.

També s’estableixen els supòsits en els

quals és procedent la baixa, tant vo-

luntària com d’ofici, del cens, amb les

degudes garanties per a les persones

afectades.

A l’efecte d’assolir que els censos re-

flecteixin la realitat de la població resi-

dent a cada parròquia, i que les dades

personals que hi constin siguin verídi-

ques, es preveu, a més de la comunica-

ció del mateix interessat , les

comunicacions de dades d’altres orga-

nismes oficials, i les modificacions de da-

des d’ofici realitzades pels mateixos

comuns -salvaguardant el dret d’infor-

mació i d’al·legació de la persona inte-

ressada-; a aquest efecte es preveu la

pràctica de revisions periòdiques i oper-

acions de camp.

S’estableix, altrament, els requisits de

comunicació de les dades per part dels

comuns a altres organismes, i també es

preveu la comunicació a l’Agència An-

dorrana de Protecció de Dades, així com

els requisits que han de complir les ces-

sions de dades que es realitzen a efectes

estadístics.

Finalment, es preveu el règim d’infrac-

cions i de sancions a les normes de la

Llei.

La Llei estableix també un règim tran-

sitori per ser aplicada als actuals censos

parroquials, especialment per depurar

les dades que s’hi contenen, així com la

forma i el termini per a la constitució del

Consell del Cens.

Capítol primer. Disposicions
generals

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és regular la

formació, el manteniment i els efectes

del cens de població del Principat d’An-

dorra com a sistema integrat dels censos

parroquials de població.

Article 2

Cens de població

1. El cens de població del Principat

d’Andorra és el registre administratiu on

consten les dades de les persones que

resideixen en el territori de les

parròquies.
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