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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 de 28 març
del 2007;
Atès que les persones interessades han
acreditat fefaentment 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:
Badel Fuentenebro, Mercedes, amb
efectes des del 2 d’abril de 2009
Flores Cruz, Carlos, amb efectes des
del 16 de gener de 2009
Gallego Cuadra, Javier, amb efectes
des del 30 de desembre de 2008
Granados Puerta, Antonio Manuel,
amb efectes des de l’11 de febrer de
2009
Martinez Roman, Maria del Carmen,
amb efectes des del 26 d’octubre de
2007
Mirpuri Manwani, Pushpa, amb efectes des del 20 de febrer de 2009
Tañà Benedito, Nuria, amb efectes des
del 2 de març de 2009
Triquell Martínez, Marta, amb efectes
des del 9 de març de 2009
Vazquez Tarres, Nuria, amb efectes des
de l’1 de setembre de 2008
Ventura Obiols,Francisco, amb efectes
des del 4 de febrer de 2009
L’adquisició de la nacionalitat andorrana de les persones interessades
té efectes a partir de la data en què
aquestes han perdut la nacionalitat o
les nacionalitats que tenien.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 1 de juliol de 2009
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

Decret
Exposició de motius
En data 1 d’abril del 2009 el Govern
aprova el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat, de conformitat
amb el que estableix la Llei 11/2008, del
12 de juny, de fundacions.

“Adscripció
1. El Protectorat està adscrit al ministeri encarregat de la justícia, i s’exerceix
d’acord amb l’estructura orgànica i funcional regulada en aquest Reglament.
2. El Protectorat està presidit pel titular
de Justícia o la persona per ell designada.”

Compte tingut que el desenvolupament del registre i del Patronat es realitza fent ús de l’habilitació reglamentària,
resulta obligat, per aquesta raó, que -a
l’hora de donar resposta a la demanda
ciutadana d’una regulació de les fundacions- el Govern tingui present en tot
moment la realitat social i les necessitats
que se’n deriven de la pròpia situació
fàctica.

Article 2
Es modiﬁca el redactat de l’article 59
del mateix Reglament, que queda redactat com segueix:

En aquest sentit, i amb la ﬁnalitat de
facilitar al màxim tant la inscripció de
les fundacions com els posteriors actes
inscriptibles de les mateixes, s’aprova la
present modiﬁcació del Reglament, que
estableix la composició del Protectorat, i
que suprimeix tant la Comissió Assessora del Protectorat, com la necessitat de
veriﬁcació d’activitats de les fundacions
i tot el procediment relatiu a la modiﬁcació estatutària, fusió i extinció de les
mateixes.

Article 3
Es modiﬁca el redactat de l’article 60
del Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat, que queda redactat
com segueix:

A proposta del ministre d’Interior, el
Govern, en la sessió del 1 de juliol del
2009,

b) El secretari general del Govern.

Decreta
Article únic
Es modiﬁca el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat que
entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oﬁcial del Principat
d’Andorra.

Reglament de modificació
del Reglament del
Registre de Fundacions i
del Protectorat
Article 1
Es modiﬁca l’article 58 del Reglament
del Registre de Fundacions i del Protectorat, que queda redactat com segueix:

“Funcions del Protectorat
El protectorat exerceix les funcions i
atribucions assenyalades en els articles
33 i 34 de la Llei 11/2008 del 12 de juny,
de fundacions.”

“Composició del Protectorat de Fundacions:
1. El Protectorat està integrat pels
membres següents:
a) El titular de Justícia o la persona
per ell designada.

c) L’interventor general del Govern.
d) Un lletrat del Gabinet Jurídic del
Govern.
e) Un càrrec del ministeri que exerceix les competències en l’àmbit d’Interior.
2. Exerceix la secretaria del Protectorat, amb veu i sense vot, una persona de
nivell tècnic adscrita al ministeri competent de la justícia.”
Article 4
Els articles 61 i 62 del Reglament queden sense contingut.
Article 5
Es modiﬁca el redactat de l’article 63
del Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat, que queda redactat
com segueix:
“1. D’acord amb les prescripcions de
l’article 23 de la Llei 11/2008, del 12 de
juny, de fundacions, anyalment, les fundacions han de presentar al Protectorat

Núm. 50 - Any 21 - 8.7.2009

Butlletí Oﬁcial del Principat d’Andorra

els comptes anuals i l’inventari en el
termini de 30 dies hàbils a comptar del
moment que s’aprovin, acompanyats
de:
a) Sol·licitud signada per la persona
autoritzada per representar la fundació en la qual s’ha d’incloure la manifestació de si existeix o no l’obligació
d’auditar els comptes, d’acord amb els
supòsits previstos a la Llei 11/2008, del
12 de juny, de fundacions.
b) Els certiﬁcats dels acords de l’òrgan
de govern sobre l’aprovació dels documents esmentats que acreditin que
els comptes presentats es corresponen
amb els auditats, en els supòsits en què
hi hagi l’obligació d’auditar els comptes; en aquest cas també s’ha d’adjuntar l’informe de l’auditoria.”
Article 6
Es deixa sense contingut els articles
68, 69, 70 71, 72, 73, 74 i 75 del Reglament.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin
al que estableix aquest Reglament.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 1 de juliol del 2009
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

Decret
Vista la Constitució del Principat d’Andorra;
Vista la Llei del Govern, de data de 15
de desembre del 2000;
En virtut de les facultats que m’atorguen les normes vigents al Principat, i
en execució de l’acord del Govern de l’1
de juliol del 2009,

Decreto
Article 1
El Govern d’Andorra queda estructurat
de la manera següent:
Presidència del Govern
Ministeri d’Economia i Finances
Ministeri d’Afers Exteriors i Relacions
Institucionals

Ministeri d’Ordenament Territorial,
Medi Ambient i Agricultura
Ministeri d’Educació i Cultura
Ministeri de Salut, Benestar i Treball
Ministeri d’Interior
Article 2
La Presidència del Govern s’estructura
com segueix:
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c) Àrea de Selecció i Avaluació
5. Secretaria d’Estat d’Esports
a) Departament de Joventut i Voluntariat
b) Àrea d’Esports
6. Departament de Justícia

1. Gabinet del Cap de Govern

a) Oﬁcina de Relacions amb la Justícia

a) Protocol

b) Unitat d’Intel·ligència Financera

b) Comunicació

c) Unitat de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció

c) Fotògrafs
d) Sala de premsa i Audiovisuals
2. Secretaria General del Govern
- Gabinet Jurídic
3. Secretaria d’Estat per a la Reforma
de l’Administració i la Promoció de la
Societat del Coneixement
a) Àrea de Seguretat
b) Departament de Sistemes d’Informació
- Administració i Pressupost
- Centre de Suport Usuari
- Àrea de Consell i Planiﬁcació
- Àrea de Desenvolupament
- Àrea d’Infraestructura Tecnològica
c) Unitat de Publicacions
- BOPA
- Publicacions Paper i Electròniques
- Imatge Gràﬁca
- Reprograﬁa
d) Departament de Suport
- Central de Compres
- Manteniment Ediﬁcis públics
- Parc Mòbil
- Centre de Serveis i Centraleta
- Nuncis
e) Àrea de Tràmits
f) Departament d’Estadístiques
g) Departament d’Infraestructures i
Projectes estratègics
h) Àrea d’Arxiu Electrònic
4. Secretaria d’Estat de Funció Pública
a) Àrea d’Administració
b) Àrea de Formació i Desenvolupament

Article 3
El Ministeri d’Economia i Finances
s’estructura com segueix:
1. Finances
a) Departament d’Intervenció General
b) Departament de Pressupost i Patrimoni
c) Departament de Duana
d) Departament de Tributs
e) Departament de Finances
2. Economia
a) Àrea de Comerç
b) Àrea de Transports i Energia
c) Àrea de Seguretat Industrial
d) Àrea d’Economia
e) Oﬁcina de Marques del Principat
d’Andorra
3. Secretaria d’Estat de Turisme
a) Departament de Turisme
b) Andorra Turisme, SAU
Article 4
El Ministeri d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals queda estructurat sota
l’organigrama següent:
Direcció general del Ministeri d’Afers
Exteriors i Relacions Institucionals
1. Departament de Relacions Institucionals i Afers Europeus
2. Departament d’Afers Generals, Bilaterals i Consulars
3. Departament d’Afers Multilaterals
i Cooperació

