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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

Decret
del 7 de novembre del
2012 de modificació del
Reglament regulador
de les prestacions de
reembossament fins al
100% de les tarifes de
responsabilitat de la Caixa
Andorrana de Seguretat
Social

Decreta

Exposició de motius

Reconèixer la nacionalitat andorrana
amb plenitud de drets polítics a les persones relacionades a la llista següent:

El Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de
les tarifes de responsabilitat de la Caixa
Andorrana de Seguretat Social estableix
en l’annex 1 les patologies que donen
dret a prestacions de reembossament
en el 90% o el 100% de les tarifes de
responsabilitat de la Caixa Andorrana
de Seguretat Social.

Amador Lloret, Meritxell, amb efectes
des del 8 de març del 2012
Correia Alonso, Sara, amb efectes des
del 4 de juny del 2012
Fernandez Fernandez, Juan Manuel,
amb efectes des del 19 de juny del
2012
Gaeta Sanchez, Jorge, amb efectes des
del 25 de juny del 2012
Isanta Menen, Alejandra Jose, amb
efectes des del 23 de juny del 2011
L’adquisició de la nacionalitat andorrana de les persones interessades té
efectes 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, 7 de novembre del
2012
Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Dins d’aquest grup es troba inclosa la
patologia anomenada esclerosi multilateral amiotròfica, mentre que hi ha altres
patologies de pronòstic similar que no
queden explícitament incloses en el text
actual, per la qual cosa escau modificarlo per tal d’incloure-les-hi.
S’escau anar actualitzant aquest annex
incloent-hi altres patologies cròniques
que representen un cost important per
als malalts, com la síndrome de Crouzon
o altres patologies neurològiques que
afecten la neurona motora i que són
de llarga durada, progressives, greus i
costoses.
Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 25 d’octubre del 2012,
i a proposta de la ministra de Salut i
Benestar, el Govern, en la sessió del 7
de novembre del 2012,

Decreta
Article únic
S’incorporen a l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de
reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social les malalties
següents:
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9. Esclerosi multilateral amiotròfica
i altres malalties de la neurona motora
que són de llarga durada, progressives,
greus i costoses.
15. Síndrome de Crouzon.

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, 7 de novembre del
2012
Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Correcció
d’errata
Atès que s’han constatat errors de
transcripció en la publicació del decret
d’aprovació de la modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA
núm. 55, any 24, de data 7 de novembre
del 2012), es publica novament el decret d’aprovació de la modificació del
Reglament de permisos administratius,
a efectes de seguretat jurídica.

“Decret
d’aprovació de la
modificació del
Reglament de permisos
administratius
Exposició de motius
L’article 58 de la Llei de la funció
pública estableix les directrius del dret
dels funcionaris i dels agents de l’Administració de caràcter indefinit d’obtenir permisos administratius, i faculta el
Govern per determinar-ne reglamentàriament els supòsits i les condicions en
què s’apliquen.
Aquest Reglament introdueix unes regles i uns procediments comuns en una
matèria regulada anteriorment de forma
heterogènia i dispersa, amb la finalitat
d’aconseguir l’equilibri necessari entre
els imperatius, a càrrec de l’Administració general, per garantir la prestació del

