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Govern

Disposicions
de caràcter general
Decret
del 6 d’abril del 2011
pel qual es modifica el
Reglament regulador
de les prestacions de
reembossament fins al
100% de les tarifes de
responsabilitat.
Exposició de motius
L’article 3.1 del Reglament regulador
de les prestacions de reembossament
fins al 100% de les tarifes de responsabilitat estableix que les persones a
les quals es refereixen els apartats d)
i e) que a partir de 65 anys passin a
tenir una pensió de jubilació, continuen
mantenint el dret a percebre la prestació
de reembossament fins al 100% mentre
continuï la situació d’invalidesa que va
generar la pensió.
Els apartats d) i e) fan referència a
les persones discapacitades que rebin
una pensió de solidaritat i a les persones que percebin la pensió d’adults
minusvàlids físics, psíquics i/o mentals,
respectivament.
Aquest dret també s’ha de mantenir
per a les persones a les quals es refereix
l’article 3.1.f), que tenen una invalidesa
reconeguda derivada d’un accident no
laboral o d’una malaltia comuna del grup
3 de la categoria A o de la categoria B
regulades a la Llei 17/2008, o que presentin un grau de menyscabament 4,
d’acord amb l’article 4.1 del Reglament
regulador de les prestacions d’invalidesa
de la seguretat social, del 12 de gener
del 2011.
Amb l’objectiu que les persones que
tenen una invalidesa no vegin reduïdes
les prestacions pel fet de passar a tenir
una pensió de jubilació, el Govern, en
la sessió del 6 d’abril de 2011, aprova
aquest

Decret
Article únic
Es modifica l’apartat final de l’article 3.1 del Reglament regulador de les
prestacions de reembossament fins al
100% de les tarifes de responsabilitat,
que queda de la manera següent:
“Les persones a les quals es refereixen
els apartats d), e) i f) que a partir de
65 anys passin a tenir una pensió de
jubilació, continuen mantenint el dret a
percebre la prestació de reembossament
fins al 100% mentre continuï la situació
d’invalidesa que va generar la pensió.”

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 6 d’abril del 2011
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern en funcions

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
Reconèixer la nacionalitat andorrana
amb plenitud de drets polítics a les persones relacionades a la llista següent:
Gracia Folch, Marc, amb efectes des
de l’11 d’octubre del 2010
Jimenez Soto, Alfredo, amb efectes des
del 16 de setembre del 2010
Lascurettes Cervero, Catherine, amb
efectes des del 15 de març del 2011
Machado Portela, Maria Do Céu, amb
efectes des del 3 d’octubre del 2010
Martín Bretones, Jorge, amb efectes
des del 10 de gener del 2011

Ribó Sanmiquel, Jorge, amb efectes
des del 16 de desembre del 2010
Vicencia Lopes, Custódia, amb efectes
des del 6 de gener del 2011
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, 6 d’abril del 2011
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern en funcions

