
Decret

Vist l’article 28 del text refós de la 
Llei qualificada de la nacionalitat, apro-
vada 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 apli-
cació del que es preveu en l’article 38 
i han emès la declaració jurada corres-
ponent,

El Govern

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andorrana 

amb plenitud de drets polítics a les per-
sones relacionades a la llista següent:

Brousset Saint-Raymond, Jérôme, 
amb efectes des de l’11 de febrer del 
2011
Carrillo Bardaji, Sonia, amb efectes des 
del 10 de novembre del 2010
Comas Gómez, Anna, amb efectes des 
del 5 de novembre del 2010
De Tena Guillén Guerrero, Maria de 
la Concepción, amb efectes des del 26 
d’agost del 2010
Escudero Benítez, Manuel, amb efectes 
des del 3 de novembre del 2010
Espinosa Aguareles, Luis, amb efectes 
des del 24 de juny del 2010
Fabra Vidal, Jordi, amb efectes des del 
24 de novembre del 2010
Jiménez Acosta, Sonia, amb efectes 
des del 16 de juliol del 2010
Majoral Forné, Anna, amb efectes des 
del 17 de novembre del 2010
Miralles Illarena, Alejandro, amb efec-
tes des del 14 de juny del 2010
Puigcercós Font, Ester, amb efectes 
des del 30 d’agost del 2010
Vinues López, Verónica, amb efectes 
des del 7 de maig del 2010

L’adquisició de la nacionalitat andorra-
na 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 coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 9 de març del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
ap de Govern

Decret

Vistos els articles 3.2.a i 7 del Regla-
ment regulador de les prestacions de re-
embossament fins al 100% de les tarifes 
de responsabilitat de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social;

Atès que l’article 7 del Reglament es-
tableix que el Govern ha de publicar els 
actes especialment costosos per als quals 
la CASS reembossa fins al 100% de les 
tarifes de responsabilitat;

Atès que algunes persones, que han de 
renovar la prestació del 100%, a l’entrada 
en vigor del Reglament, poden resultar 
perjudicades perquè deixarien de perce-
bre aquesta prestació sense les mesures 
compensatòries que ha de preveure el 
desenvolupament de l’article 7;

El Govern, a proposta de la ministra de 
Salut, Benestar i Treball, en la sessió de 
data 9 de març del 2011, decreta:

Article únic
S’aprova afegir la disposició transitòria 

cinquena al Reglament regulador de les 
prestacions de reembossament fins al 
100% de les tarifes de responsabilitat de 
la Caixa Andorrana de Seguretat Social, 
que entra en vigor el dia següent que es 
publiqui al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra, amb el contingut següent:

Disposició transitòria 
cinquena

Les prestacions de reembossament al 
100% per patologia atorgades abans de 
l’entrada en vigor del reglament, i que 
s’hagin de revisar durant els mesos de 
març, abril i maig d’enguany, s’han de 
prorrogar, sempre que es mantinguin les 
condicions que en van justificar l’atorga-
ment inicial o les successives pròrrogues, 
fins al 30 de juny del 2011.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 9 de març del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern

Correcció 
d’errata

Vist que s’ha constatat un error en el 
Decret del 23-02-2011 pel qual s’aprova 
el Reglament regulador de la fabricació i 
la instal·lació de les plaques de matrícula 
en vehicles i ginys mecànics, publicat al 
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, 
núm. 14, any 23, del 2 de març del 2011, 
es fa la correcció següent:

On hi diu:
“Article 8 
Matrícula del cos consular”

Hi ha de dir:
“Article 8 bis 
Matrícula del cos consular”

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 9 de març del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern
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