
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

François Mitterrand Joan Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de suplement de crèdit
pressupostari per fer
front a la regularització de
les quotes de participació
de transferència a cada
Comú segons els
ingressos de l’any 1992

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 21 de desembre de 1994 ha
aprovat la següent:

Llei de suplement de crèdit pressupos-
tari per fer front a la regularització de les
quotes de participació de transferència a
cada Comú segons els ingressos de l’any
1992.

Vista la necessitat de fer front a aquesta
regularització,

Atès que no hi ha suficient dotació
pressupostària en el pressupost vigent,

El Govern, previ informe de la Inter-
venció General de data 5 d’octubre de
1994, en la reunió del dia 12 d’octubre de
1994, ha acordat presentar la següent
Llei:

Article 1
S’aprova un suplement de crèdit per un

import de 192.353.498 PTA, destinat a
regularitzar les quotes de participació de
cada Comú, segons els ingressos de l’any
1992.

Article 2
Aquest crèdit pressupostari es finança-

rà mitjançant endeutament.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 21 de desembre de 1994

Josep Dalleres Codina
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

François Mitterrand Joan Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de suplement de crèdit
pressupostari per a les
despeses ocasionades pel
lloguer d’un helicòpter

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 21 de desembre de 1994 ha
aprovat la següent:

Llei de suplement de crèdit pressupos-
tari per a les despeses ocasionades pel
lloguer d’un helicòpter.

Vista la necessitat d’incrementar la vi-
gilància dels boscos per a la prevenció
d’incendis mitjançant els serveis d’un he-
licòpter,

Atès que la partida pressupostària és
insuficient,

El Govern, previ informe de la Inter-
venció General de data 17 d’octubre de
1994, en la reunió del dia 26 d’octubre de
1994, ha acordat presentar la següent
Llei:

Article 1
S’aprova un suplement de crèdit del

capítol 64.279.09 per un import de
16.739.233 PTA, destinat al lloguer d’un
helicòpter.

Article 2
Aquest suplement de crèdit es finança-

rà mitjançant endeutament.

Article 3
Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix

dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 21 de desembre de 1994

Josep Dalleres Codina
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació

en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

François Mitterrand Joan Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de modificació de la llei
qualificada de la
nacionalitat

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 21 de desembre de 1994 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de la llei
qualificada de la nacionalitat

Exposició de motius

En la tramitació dels expedients previs-
ta a l’article 25 de la Llei qualificada de la
nacionalitat, s’ha constatat la dificultat
perquè els sol.licitants de la nacionalitat
andorrana puguin aportar en el termini
d’un any la prova d’haver perdut, a satis-
facció del Govern, la nacionalitat o les
nacionalitats que ostentaven.

Amb la finalitat d’ampliar el període
perquè es puguin dur a terme les gestions
administratives necessàries, es considera
convenient modificar el termini establert
a l’article 25 de la Llei qualificada de la
nacionalitat per efectuar aquests tràmits.

Per aquest motiu, el Govern, en la ses-
sió del dia 23 de novembre de 1994, ha
acordat presentar a la consideració del
Consell General, la següent Llei:

Article únic
Els paràgrafs segon i tercer de l’article

25 de la Llei qualificada de la nacionalitat,
de data 3 de setembre de 1993, queden
redactats com segueix:

“Quan sigui favorable la resolució de-
finitiva de l’expedient per part del Go-
vern, contindrà la fórmula següent:

“Resolent favorablement l’expedient
de l’adquisició /reconeixent/readquisi-
ció de la nacionalitat andorrana, es decla-
ra que l ’interessat adquirirà la
nacionalitat andorrana si en un termini
de tres anys a comptar de la data de la
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notificació, aporta, a satisfacció del Go-
vern, la prova d’haver perdut la o les
nacionalitats que ostenta fins ara i decla-
ra, baix jurament, per escrit adreçat al
mateix Govern, no haver fet cap acte
destinat a buidar de contingut la pèrdua”.

Cas que la prova i declaració rebudes
pel Govern siguin jutjades suficients, el
Govern, per decret que tindrà la conside-
ració d’acte administratiu als efectes de
control jurisdiccional, atorgarà la nacio-
nalitat amb efectes a comptar des del dia
en què es va produir la pèrdua de la
nacionalitat anterior, o la darrera pèrdua
de les eventuals múltiples nacionalitats
perdudes. En el cas contrari, passat el
termini de tres anys, quedarà caducada
la resolució favorable”.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 21 de desembre de 1994

Josep Dalleres Codina
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

François Mitterrand Joan Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de modificació de l’article
2 del reglament
d’aplicació núm. 6 i dels
articles 3 i 4 del reglament
d’aplicació núm. 10 de la
Caixa Andorrana de
Seguretat Social

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 29 de desembre de 1994 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de
l’article 2 del reglament
d’aplicació núm. 6 i dels
articles 3 i 4 del reglament
d’aplicació núm. 10 de la
Caixa Andorrana de
Seguretat Social

Exposició de motius

El salari mitjà de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social per a l’any 1994 és de
143.500 PTA/mes. Per a l’any 1995, es fixa
en 150.500 PTA/mes, valor resultant del
càlcul que estableix l’article 2 del Regla-
ment d’aplicació núm. 5 i que suposa un
augment del 4,878 % respecte a l’any
anterior.

D’acord amb allò que estableixen l’ar-
ticle 3 del Reglament d’aplicació núm. 6
i l’article 5 del Reglament d’aplicació
núm. 10, els avantatges materials que fixa
l’article 2 del Reglament d’aplicació núm.
6 i el valor de les tarifes de cotització dels
no assalariats i del punt de vellesa que
fixen, respectivament els articles 3 i 4 del
Reglament d’aplicació núm. 10, s’han re-
valoritzat en un percentatge equivalent al
del salari mitjà de la CASS.

En aplicació de la legislació vigent,
doncs, s’incrementen aquests valors en
un 4,878%.

Aquesta modificació dels reglaments
és, per tant, purament tècnica. Comporta
únicament un canvi de valors sense cap
canvi de redacció dels articles afectats i
és la mateixa legislació vigent qui obliga
a efectuar-la.

Article 1
L’article 2 del Reglament d’aplicació

núm. 6 i els articles 3 i 4 del Reglament
d’aplicació núm. 10 de la Caixa Andor-
rana de Seguretat Social queden redac-
tats de la manera següent:

Reglament d’aplicació
núm. 6

Article 2
Els avantatges posats a disposició de

l’assalariat pel seu patró, s’avaluaran com
segueix, per ser afegits a la remuneració
en espècies:

Període Pensió Allotjament Total
alimentosa període

PTA PTA PTA
Dia 253 210 714
Setmana(per àpat) 1.159 4.208
Mes 4.855 17.912

Reglament d’aplicació
núm. 10

Article 3
La cotització mensual per a la secció

malaltia dels treballadors no assalariats
queda fixada dins les condicions se-
güents:

a) Sota secció règim general:

Per al treballador no assalariat no agri-
cultor ell mateix: 12.903 PTA

Per al treballador no assalariat agricul-
tor ell mateix: 10.753 PTA

Per al cònjuge en el cas que participi
realment en l’explotació:

per als no agricultors: 8.603 PTA
per als agricultors: 7.103 PTA

Per al cònjuge en el cas que exerceixi
ja sigui una altra activitat o una activitat
idèntica en un local diferent:

per als no agricultors: 12.903 PTA
per als agricultors: 10.753 PTA

Per als fills majors de 18 anys, solters,
que viuen a la llar familiar i que partici-
pen efectivament en l’activitat dels pares:

per als no agricultors: 8.603 PTA
per als agricultors: 7.103 PTA

Per als fills majors de 18 anys, casats, i
que participin efectivament en l’activitat
dels pares:

per als no agricultors: 12.903 PTA
per als agricultors: 10.753 PTA

b) Sota secció règim complementari:

Per al treballador no assalariat no agri-
cultor ell mateix: 1.433 PTA

Per al treballador no assalariat agricul-
tor ell mateix: 1.195 PTA

Per al cònjuge en el cas que participi
en l’explotació de l’empresa:

per als no agricultors: 956 PTA
per als agricultors: 789 PTA
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