
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 27 de novembre de 1993 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

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 a ser afegits a la remuneració
en espècies:

Període Pensió
alimentosa

PTA

Allotja-
ment

PTA

Total
període

PTA

Dia 241 200 681

Setmana (per àpat) 1.105 4.012

Mes 4.629 17.079

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
agricultor ell mateix: 12.300 PTA

- Per al treballador no assalariat agri-
cultor ell mateix: 10.250 PTA

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

. per als no agricultors 8.200 PTA

. per als agricultors 6.765 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 12.300 PTA

. per als agricultors 10.250 PTA

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

. per als no agricultors 8.200 PTA

. per als agricultors 6.765 PTA

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

. per als no agricultors 12.300 PTA

. per als agricultors 10.250 PTA

b) Sota secció règim complementari:

- per al treballador no assalariat no
agricultor ell mateix: 1.369 PTA

- per al treballador no assalariat agri-
cultor ell mateix: 1.142 PTA

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

. per als no agricultors 914 PTA

. per als agricultors 760 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 1.369 PTA

. per als agricultors 1.142 PTA

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

. per als no agricultors 914 PTA

. per als agricultors 760 PTA

- per als fills majors de 18 anys, casats,
i que participen efectivament en l’activi-
tat dels pares:

. per als no agricultors 1.369 PTA

. per als agricultors 1.142 PTA

Article 4
Per a totes les categories enunciades

en l’article precedent el valor del punt de
cotització per a la secció vellesa es fixarà
a 1.312 PTA, i el valor del punt de jubilació
a 205 PTA.

Article 2
Les presents modificacions seran apli-

cables a partir del dia 1 de gener de 1994.

Casa de la Vall, 27 de novembre de
1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres, els Coprínceps, la sancio-
nem i promulguem i n’ordenem la publi-
cació en el Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.

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