
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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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: 1.433 PTA
per als agricultors: 1.195 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: 956 PTA
per als agricultors: 789 PTA

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

per als no agricultors: 1.433 PTA
per als agricultors: 1.195 PTA

Article 4
Per a totes les categories enunciades

en l’article precedent el valor del punt de
cotització per a la secció de vellesa es fixa
en 1.376 PTA, i el valor del punt de jubi-
lació en 215 PTA.

Article 2
Aquestes modificacions seran aplica-

bles a partir del dia 1 de gener de 1995.

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, 29 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
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