
Disposicions
de caràcter general

Decret

Vist l’article 28 de la Llei qualificada de

la nacionalitat andorrana, del 5 d’octubre

de 1995, modificada per la Llei qualifica-

da de data 27 de maig del 2004;

Atès que les persones interessades

han acreditat fefaentment que han per-

dut 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 per-

sones relacionades a la llista següent:

Badell Santeugini, Javier, amb efectes

des del 3 de juliol del 2006

Cortina Fabrega, Isabel Teresa, amb

efectes des del 28 d’abril del 2006

Gonzalez Aranda, Olga, amb efectes

des del 9 de març del 2006

Raya Linares, Teresa, amb efectes des

de l’11 d’abril del 2005

Rodrigo Navarro, Francisco Javier,

amb efectes des del 22 de febrer del

2006

Serra Diaz, Sonia, amb efectes des del

24 de maig del 2006

Solomon De Guzman, Perry, amb

efectes des del 28 de juliol del 2006

L’adquisició de la nacionalitat andor-

rana de les persones interessades té

efectes a partir de la data en què aques-

tes han perdut la nacionalitat o les nacio-

nalitats que tenien.

Cosa que es fa pública per a coneixe-

ment general.

Andorra la Vella, 27 de setembre del

2006

Albert Pintat Santolària

Cap de Govern

Decret
de modificació del decret
pel qual s’autoritza la
posada en funcionament
del centre de tractament
tèrmic de residus de la
Comella

Exposició de motius

El 26 de juliol del 2006, el Govern

aprovà el Decret pel qual s’autoritza la

posada en funcionament del Centre de

Tractament Tèrmic de Residus de la Co-

mella, que, en el punt 23, estableix la du-

ració del període de proves.

Les proves de funcionament amb inci-

neració de residus s’iniciaren de forma

contínua el dia 7 de setembre, més tard

del previst inicialment, i es preveu que

s’acabaran el proper dia 30 d’octubre.

El Govern, en la sessió del 27 de se-

tembre del 2006, a proposta del ministre

de Turisme i Medi Ambient, aprova el

present Decret amb el contingut

següent:

Article únic

Es modifica el punt 23, “Període de

proves”, del Decret pel qual s’autoritza la

posada en funcionament del Centre de

Tractament Tèrmic de Residus de la Co-

mella, que queda redactat com segueix:

23. Període de proves

La duració del període de proves s’es-

tableix com a més tard fins al dia 30 d’oc-

tubre del 2006, en què s’iniciarà el

procés de funcionament industrial. L’ex-

plotador comunicarà al ministeri respon-

sable de medi ambient l’inici d’aquest

procés si s’efectua abans d’aquesta data.

Cosa que es fa pública per a coneixe-

ment general.

Andorra la Vella, 27 de setembre del

2006

Albert Pintat Santolària

Cap de Govern

Decret
que regula el fitxer de
dades personals
“Reclamacions
allotjaments turístics” del
Ministeri de Turisme i
Medi Ambient

L’article 30 de la Llei qualificada

15/2003, del 18 de desembre, de protec-

ció de dades personals, estableix, entre

d’altres, que la creació, modificació o su-

pressió de fitxers de naturalesa pública

s’ha de dur a terme mitjançant una nor-

ma de creació, que ha de ser aprovada

per l’entitat pública responsable del seu

tractament, i que ha de ser publicada al

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

abans de la creació, la modificació o la

supressió del fitxer.

En conseqüència, a fi de fer efectiu el

mandat legal anteriorment esmentat, i

per tal de garantir la màxima transparèn-

cia en el tractament de dades de caràcter

personal, i assegurar així als ciutadans

l’exercici dels seus drets legítims, el Go-

vern, en la sessió del 27 de setembre del

2006, a proposta del Ministeri de Tu-

risme i Medi Ambient, aprova aquest De-

cret amb el contingut següent:

Article 1

Es crea el fitxer de dades personals de-

nominat “Reclamacions allotjaments

turístics” amb les característiques que es

descriuen a l’annex d’aquest Decret, i

que estan subjectes a tots els efectes a la

Llei qualificada 15/2003, del 18 de de-

sembre, de protecció de dades perso-

nals.

Article 2

Per al fitxer que es crea, es regula el

tractament i se n’estableixen a l’annex la

denominació, la finalitat del tractament

del fitxer, les fonts de les quals s’obtin-

dran les dades de caràcter personal, la ti-

pologia de dades que contindrà el fitxer,

les comunicacions internacionals de da-

des que es preveu efectuar, la identifica-

ció d’altres entitats de naturalesa pública

amb les quals es preveu intercambiar da-

des personals als efectes de la gestió del

fitxer, la identificació dels òrgans respon-

sables del fitxer i dels òrgans davant els
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