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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

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andorrana
amb plenitud de drets polítics a les persones relacionades a la llista següent:
Cotarelo Martinez, Bernardo, amb
efectes des del 26 de febrer del 2010
Grandvallet Garcia, Jesús, amb efectes
des del 18 de febrer del 2010
Jori Tolosa, Antonia, amb efectes des
del 19 d’abril del 2010
Moscoso Rodriguez, Juan, amb efectes
des del 15 de desembre del 2009
Padrós Ribas, Eva, amb efectes des de
l’11 de novembre del 2009
Sánchez Gómez, Carmen, amb efectes
des del 2 de març del 2010
Verde Bran, Maria Jesús, amb efectes
des del 23 de febrer del 2010
Vives Conillas, Jorge, amb efectes des
del 18 de febrer del 2010
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, 9 de juny del 2010
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern
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Decret
de modificació del
Reglament del Registre de
Societats Mercantils

Decret
d’aprovació del Reglament
del Registre de Dipòsit de
Comptes

Exposició de motius

Exposició de motius

Vista l’aprovació del Reglament del
Registre de Dipòsit de Comptes, en què
es determina els procediments que cal
seguir per dipositar els comptes anuals
dels empresaris al Registre de Dipòsit
de Comptes, d’entre els quals destaca la
possibilitat de dipositar els comptes en
suport electrònic. Així, doncs, i per homogeneïtzar els procediments de dipòsit
de comptes anuals dels empresaris i de
les societats mercantils i de les sucursals
de societats mercantils estrangeres, es
modiﬁca el Reglament del Registre de
Societats Mercantils, per incloure la possibilitat de dipositar els comptes anuals
en suport electrònic.

La disposició addicional de la Llei
30/2007, del 20 de desembre, de la
comptabilitat dels empresaris, modiﬁcada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril,
estableix l’obligació de tots els empresaris de dipositar els comptes anuals
en el Registre de Dipòsit de Comptes
de conformitat amb el que disposi el
reglament aprovat pel Govern.

Consegüentment, a proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern,
en la sessió de Govern del 9 de juny del
2010, decreta:
Article únic
S’afegeix a l’article 42 del Reglament
del Registre de Societats Mercantils, en
la versió que li va donar el Decret de
modiﬁcació del 26 de març del 2008,
l’apartat 3 següent:
“Els documents comptables a què es
refereix aquest article es podran dipositar en suport electrònic. Les modalitats
d’aplicació del dipòsit en suport electrònic es desenvolupen mitjançant ordre
ministerial del ministre encarregat de
l’economia.”

Disposició ﬁnal
Aquest Decret entrarà 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, 9 de juny del 2010
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

Així, doncs, en compliment d’aquesta
disposició addicional, aquest Reglament
regula els aspectes funcionals del Registre de Dipòsit de Comptes, a l’efecte
de garantir la protecció de les dades
registrades necessària i de facilitar la
comprensió dels administrats respecte
al seu funcionament. Ara bé, s’exclou de
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament
les societats mercantils i les sucursals
de societats mercantils estrangeres, el
dipòsit de comptes de les quals es regeix
per la seva regulació especíﬁca.
Aquest Reglament determina també
els procediments que cal seguir per dipositar els comptes anuals dels empresaris al Registre de Dipòsit de Comptes.
D’entre aquests procediments destaca la
possibilitat de dipositar els comptes en
suport electrònic.
Consegüentment, a proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern,
en la sessió de Govern del 9 de juny del
2010, decreta:
Article únic
S’aprova el Reglament del Registre de
Dipòsit de Comptes que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí
Oﬁcial del Principat d’Andorra.

