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723a Apolipoproteïna A1 
Examen indicat en les situacions següents: 
- malalties genètiques rares 
- formes extremes de dislipèmia complexa 
- quan en un EAL la concentració de C-HDL és inferior a 0.77 mmol/L ( 
0.30 g/L) o hi ha sospita d’interferència analítica 
- Per a les dos primeres indicacions és necessària prescripció mèdica. 
- Per a la tercera, l’examen el podrà dur a terme per iniciativa pròpia 
l’analista, que ha d’indicar-ne els motius al full d’anàlisi.

B11

723b Apolipoproteïna B 
Examen indicat en les situacions següents: 
- malalties genètiques rares 
- formes extremes de dislipèmia complexa 
- quan en un EAL la concentració de TG és superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L) 
Per a les dos primeres indicacions és necessària prescripció mèdica. 
Per a la tercera, l’examen el pot dur a terme per iniciativa pròpia 
l’analista, que ha d’indicar-ne els motius al full d’anàlisi.

B11

0759 Concentració de colesterol LDL 
Per un mètode enzimàtic, directe, estàndard i automàtic. 
Acte indicat en la situació següent: 
- Si en el transcurs d’una exploració d’anomalia lipídica (EAL) la 
concentració de TG és superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L). 
L’acte el podrà fer per iniciativa pròpia l’analista, que ha d’indicar el 
motiu d’aquesta quantificació. 
Els actes 723b i 759 no són cotitzables quan hi ha un examen EAL (0740) 
amb concentració de lípids superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L).

B27

Decret 
d’aprovació del reglament 
que desenvolupa la 
cotització reduïda a la 
Caixa Andorrana de 
Seguretat Social de les 
persones que treballen per 
compte propi

La disposició addicional quinzena de 
la Llei 17/2008, del 3 novembre, de la 
Seguretat Social, regula les condicions 
que permeten a determinades perso-
nes que desenvolupen una activitat per 
compte propi gaudir d’una reducció de 
la cotització. En particular, poden gaudir 
d’aquesta reducció si el resultat i la xifra 
dels seus negocis no superen determi-
nats llindars, segons que desenvolupin 
serveis professionals i empresarials o 
altres tipus de negocis.

La Llei disposa que es definiran per 
reglament les activitats incloses en els 
negocis relacionats amb serveis profes-
sionals i empresarials, i la documentació 
acreditativa del compliment dels requi-
sits establerts.
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També escau regular per reglament 
aspectes del procediment administratiu 
per obtenir la reducció de cotització i 
la data en què té efecte la concessió de 
la reducció.

A proposta de la ministra de Salut i Be-
nestar, el Govern aprova aquest Decret 
en la sessió del 22 de febrer del 2012.

Article únic
S’aprova el Reglament que desen-

volupa la cotització reduïda a la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social de les 
persones que treballen per compte pro-
pi. El Reglament entra en vigor l’endemà 
de ser publicat al BOPA.

Reglament 
que desenvolupa la 
cotització reduïda a 
la caixa andorrana de 
seguretat social de les 
persones que treballen per 
compte propi
Article 1

Als efectes del que estableix l’apartat 
1.b) de la disposició addicional quinzena 
de la Llei 17/2008, del 3 de novembre, 
de la Seguretat Social, tenen considera-
ció d’activitats relacionades amb serveis 
professionals i empresarials les activitats 
econòmiques que no siguin estrictament 
comercials. Són activitats estrictament 
comercials les que consisteixen en el 
lliurament de béns sense que aquests 
béns hagin estat objecte de transforma-
ció prèvia.

Es consideren activitats relacionades 
amb serveis professionals i empresarials 
les que desenvolupen els administradors 
o membres dels òrgans d’administració 
de les societats mercantils.

Article 2
1. Les persones que vulguin acollir-

se a la cotització reduïda prevista a la 
disposició addicional quinzena de la 
Llei 17/2008, del 3 de novembre, de la 
Seguretat Social, han de presentar una 
sol·licitud a la CASS amb les dades i els 
documents que es descriuen en aquest 
Reglament.

2. La Caixa Andorrana de Seguretat 
Social podrà sol·licitar a la persona 

interessada tota la documentació i les 
proves que convinguin per tal de veri-
ficar el compliment dels requisits per a 
l’obtenció de la cotització reduïda.

Article 3
1. La sol·licitud a què es refereix l’ar-

ticle 2 s’ha de formalitzar en l’imprès 
oficial establert per la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social per a aquest tipus 
d’expedient. L’imprès és a disposició 
dels interessats a les oficines de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social i al seu 
portal a Internet.

2. La sol·licitud ha de contenir les da-
des personals i les dades de l’activitat 
o les activitats que donen lloc a la co-
tització com a treballador per compte 
propi, segons la Classificació d’activitats 
econòmiques d’Andorra (CAEA).

3. En el cas d’acollir-se a l’apartat 1.a) 
de la disposició addicional quinzena de 
la Llei 17/2008, cal fer constar la data 
d’inici de l’activitat o les activitats per 
compte propi.

4. En el cas d’acollir-se a l’apartat 1.b), 
es fa constar la xifra anual de negocis 
i el resultat de l’exercici econòmic de 
l’any immediatament anterior a la data 
de la sol·licitud, per a cadascuna de les 
activitats que donin lloc a cotització. La 
sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una còpia 
del compte de pèrdues i guanys, formu-
lat d’acord amb el règim simplificat.

Igualment s’han de fer constar a la 
sol·licitud les retribucions percebudes 
per qualsevol concepte pel titular de 
l’activitat i per les altres persones que 
treballin i convisquin amb el titular, a fi 
d’integrar-les en el resultat.

5. La Caixa Andorrana de Seguretat 
Social i el ministeri encarregat del Regis-
tre de Dipòsit de Comptes han d’establir 
un protocol de col·laboració per tal de 
verificar la certesa de la informació i la 
documentació presentada per la persona 
interessada.

Article 4
1. Amb la sol·licitud i la documentació 

presentades, la CASS instrueix l’expedi-
ent d’acord amb el Reglament de pro-
cediment administratiu de la seguretat 
social.

2. En les resolucions favorables de les 
persones que s’acullen al supòsit previst 
a l’apartat 1.a) de la disposició addicional 

quinzena, la Caixa Andorrana de Segure-
tat Social concedeix la reducció a partir 
del primer dia del mes següent de la 
data de la sol·licitud i fins que expiri el 
termini de 24 mesos a comptar de l’inici 
de l’activitat.

3. En les resolucions favorables de les 
persones que s’acullen al supòsit previst 
a l’article 1.b), la Caixa Andorrana de Se-
guretat Social concedeix la reducció per 
un any, a comptar del primer dia del mes 
següent de la data de la sol·licitud.

Disposició final
Aquest Reglament entra en vigor l’en-

demà que es publiqui al Butlletí Oficial 
del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 22 de febrer del 2012
per delegació 
Jordi Cinca Mateos 
Ministre de Finances i Funció Pública

Decret 
de modificació del Decret 
del 25 de febrer del 2010, 
de creació i funcionament 
de la Comissió 
Interministerial de Lluita 
contra l’Intrusisme 
Empresarial, modificat pel 
Decret del 12 de maig del 
2010

Exposició de motius
El 25 febrer del 2010, es va crear la 

Comissió Interministerial de Lluita contra 
l’Intrusisme Empresarial amb l’objec-
tiu de desenvolupar un mecanisme de 
prevenció i de lluita contra l’intrusisme 
empresarial al Principat d’Andorra.

D’ençà la seva creació són nombroses 
les actuacions que la Comissió Inter-
ministerial de Lluita contra l’Intrusisme 
Empresarial ha dut a terme en pro de 
les funcions que li foren encomanades, 
d’entre les que destaca principalment, 
la posada en funcionament del Centre 
d’Atenció Contra l’Intrusisme (CACI). 
El CACI, que actua com a vehicle de 
comunicació amb l’Administració les 




