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Govern

Disposicions
de caràcter general
Decret
Vist l’article 28 del text refós de la
Llei qualificada de la nacionalitat, aprovada per decret legislatiu del 28 març
del 2007;
Atès que les persones interessades
han acreditat de forma fefaent que han
perdut la nacionalitat d’origen en aplicació del que es preveu en l’article 38
i han emès la declaració jurada corresponent,
El Govern

Decreta
Que es reconegui la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics
a les persones relacionades a la llista
següent:
Baptista Da Silva Pereira, Fernando,
amb efectes des del 3 d’octubre del
2009
Buenache Espinar, Martín Pedro,
amb efectes des del 16 d’octubre del
2009
Calvo Mayor, Lluís, amb efectes des
del 17 de març del 2009
Escolà Campos, Jose María, amb efectes des del 4 de maig del 2009
Gámez Barea, Raquel, amb efectes des
del 2 de març del 2009
Giménez Plasencia, Josefina, amb efectes des del 14 de maig del 2009
Llovera Moragues, Maria, amb efectes
des del 19 de maig del 2009
Pérez Fernández, Maria Isabel, amb
efectes des del 14 de juliol del 2009
Piccino Giacone, Luigi Giovanni,
amb efectes des del 4 de desembre
del 2009
Sánchez Barragán, Cristina, amb efectes des del 14 d’agost del 2009
Sola Ciutat, Yolanda, amb efectes des
del 17 de setembre del 2007
Tarrés Díaz, Josep, amb efectes des
del 19 de maig del 2009
Trabazo Baldonedo, Maria Lourdes,
amb efectes des del 26 d’agost del
2009
L’adquisició de la nacionalitat andorrana de les persones interessades té efecte

a partir de la data en què han perdut
la nacionalitat o les nacionalitats que
tenien.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 27 de gener del 2010
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

Decret
pel qual s’aprova el
Reglament regulador del
capital per defunció
Entre les prestacions de la branca general que estableix la Llei 17/2008, del 3
d’octubre, de la seguretat social, s’inclou
el capital per defunció.
El capital per defunció és un import
que es lliura als parents o a qualsevol
altra persona que han assumit les despeses relacionades amb l’òbit de la persona
assegurada.
La Llei determina els requisits que han
de complir les persones per tenir dret al
capital de defunció i l’import d’aquest
capital.
Les condicions d’atorgament d’aquest
capital s’han de regular per reglament.
A proposta de la ministra de Salut,
Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 27 de gener del 2010, aprova
aquest Decret.
Article únic
S’aprova el Reglament regulador del
capital de defunció, que entra en vigor
l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, sense perjudici de produir efectes des de l’entrada en
vigor de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre,
de la seguretat social, per a tot el que
sigui favorable als assegurats.

capital per defunció establert al capítol
sisè, del títol segon, del llibre tercer de
la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la
seguretat social.
Article 2
Definició i requisits
1. El capital per defunció es defineix
com un import que es lliura per causa
de la mort de la persona assegurada que
compleix els requisits regulats als articles
117, 118 i 120 de la Llei, i es troba inclosa
en un dels règims següents:
a) Persona assalariada i assimilada,
d’acord amb el que disposa l’article
18 de la Llei.
b) Persona que du a terme una activitat per compte propi, d’acord amb
l’article 19 de la Llei
2. La persona assegurada ha de complir, a més, els requisits següents:
a) Si la mort és conseqüència d’un
accident no laboral o d’una malaltia
comuna, la persona assegurada ha
d’haver cotitzat, almenys, els 25 dies
immediatament anteriors a la data de
la defunció. No obstant això, si la persona assegurada ha cotitzat en total
al Principat més de 25 dies, és suficient acreditar que ha cotitzat durant
el nombre de dies del mes anterior a
la data de defunció previstos a l’article 177.2 de la Llei.
b) Si la mort és com a conseqüència
d’un accident laboral o d’una malaltia professional, no s’exigeix cap període previ de cotització.
Article 3
Beneficiaris
El capital per defunció es lliura a la
persona que hagi assumit les despeses
relacionades amb l’òbit de la persona
assegurada.

Reglament
regulador del capital per
defunció

Els empresaris i les persones jurídiques
l’activitat de les quals estigui relacionada
amb els serveis funeraris, o que tinguin
una obligació legal o convencional de
pagar-les, no es poden considerar persones beneficiàries als efectes de pagar
el capital per defunció.

Article 1
Objecte

Article 4
Pagament del capital per defunció

Aquest Reglament regula el procediment per a la sol·licitud i l’obtenció del

El pagament del capital per defunció
dóna per extingit aquest dret.
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En cas que siguin diverses les persones que hagin assumit despeses de
l’òbit, el capital per defunció s’abonarà
a la persona, o persones, que justifiquin
haver-se fet càrrec de les despeses de
sepeli o d’incineració.

Disposició addicional
Es faculta la CASS per preparar i aprovar els impresos oficials de sol·licitud de
capital per defunció de conformitat amb
el que estableix aquest Reglament.

Disposició final
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra, sense perjudici
de produir efectes des de l’entrada en
vigor de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre,
de la seguretat social, per tot el que sigui
favorable als assegurats.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 27 de gener del 2010
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

Decret
d’estructuració i
de delimitació de
competències del ministeri
d’Economia i Finances en
l’àmbit d’economia
Exposició de motius
La nova organització del ministeri
d’Economia i Finances modifica una part
de les estructures organitzatives vigents,
amb la finalitat d’afrontar els nous reptes
derivats de les situacions canviants en
els àmbits d’acció emmarcats dins de les
seves competències.
En relació amb el Departament d’Economia, s’estructura en dos àmbits d’actuació, i se’n diferencia la vessant de les
funcions que en matèria de seguretat
industrial i de transport i energia ha anat
assumint tradicionalment el Departament, de la vessant relacionada amb
l’activitat econòmica i empresarial, que
cal dinamitzar.
L’estructura organitzativa pretén donar un impuls estratègic per afavorir

el desenvolupament i la renovació de
l’activitat econòmica i crear el marc
adient per afavorir la diversificació i la
modernització de l’activitat empresarial i fomentar la participació de tots els
agents professionals, econòmics, socials
i civils que directament o indirectament
hi interactuen.
D’altra banda, la voluntat del Departament és impulsar el desenvolupament
estratègic de les polítiques nacionals en
matèria d’energia, i incidir especialment
en l’eficiència energètica en els edificis
públics i privats, també en l’aplicació del
Pla director d’eficiència energètica dins
l’Administració i les entitats parapúbliques, i en la implantació efectiva de les
energies renovables.
A proposta del ministre d’Economia i
Finances, el Govern, en la sessió del 20
de gener del 2010, aprova aquest Decret d’estructuració i de delimitació de
competències del Ministeri d’Economia
i Finances en l’àmbit d’economia, amb
el contingut següent:
Article 1
Ministeri d’Economia
1. El Ministeri d’Economia assumeix
les competències que se li atribueixen
en matèria de seguretat i qualitat industrial; d’energia i productes energètics;
del Codi de la circulació; del transport;
de les activitats comercials; de societats
mercantils, inclosa la comptabilitat; de
propietat intel·lectual; també la protecció
i la defensa dels drets dels consumidors
i usuaris en els casos en què aquesta
competència de manera específica no
estigui atribuïda legalment a un altre
ministeri i, finalment, d’organització i
de planificació dels recursos destinats
a exercir les dites competències.
2. Aquests àmbits fonamentals d’actuació ministerial s’estructuren orgànicament en un sol departament, que és
el:
Departament d’Economia
3. Sense perjudici de l’autoritat i de
les competències que corresponen al
ministre d’Economia i Finances, els àmbits organitzatius en què s’estructura el
Departament del ministeri operen funcionalment sota la dependència directa
i la coordinació executiva del director
del Departament.
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4. Les funcions que duen a terme els
àmbits organitzatius departamentals són
les que els atribueix l’ordenament jurídic
andorrà, les que s’estableixen en aquest
Decret i les que els siguin expressament
delegades o encomanades per part del
Govern, o del ministre.
Article 2
Departament d’Economia
1. El Departament d’Economia s’estructura en els àmbits organitzatius següents:
a) Seguretat Industrial, Transport i
Energia
a.1. Àrea de Seguretat Industrial
a.2. Àrea de Transport i Energia
b) Desenvolupament econòmic
b.1. Unitat de Comerç i Inspecció
b.2. Unitat dels Registres de Societats, Inversions Estrangeres i Comptabilitat
b.3. Permisos de Conduir
b.4. Registre de Vehicles
b.5. Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA)
2. Funcions dels àmbits organitzatius
del Departament d’Economia
2.1. Àrea de Seguretat Industrial
a) Autoritzar i inspeccionar les instal·
lacions de distribució i consum d’energia elèctrica, incloses les instal·lacions
elèctriques de baixa tensió, i supervisar les relacions entre els subministradors i els abonats.
b) Autoritzar i inspeccionar les instal·
lacions de gasos combustibles, i supervisar-ne el subministrament als
usuaris.
c) Autoritzar i inspeccionar els aparells
d’elevació de les grues desmuntables
i dels aparells de pressió.
d) Autoritzar i inspeccionar les instal·
lacions d’emmagatzematge d’hidrocarburs i els aparells d’utilització.
e) Supervisar, autoritzar i inspeccionar
la importació i l’ús de les substàncies
explosives i el seu emmagatzematge,
i assumir-ne, a més, la representació
del Govern en les juntes del Consell
d’Administració de l’empresa concessionària.

