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Reglament d’Aplicació n. 5
Principi d’equivalència i salari mig

Vist el Reglament General.

Vist el Reglament Financer i especialment el seu article 4.

Vist el Reglament Tècnic i especialment el seu article 39.

M O D I F I C AT



veure BOPA núm. 24, any 2000

“Llei de modificació de l’article 2 del reglament d’aplicació
núm. 5 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”
Annex pàg. 160.
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Article 1. Per a l’aplicació del principi d’equivalència que regirà pel conjunt de les cotitzacions a pagar pels assegurats del règim de Seguretat Social Andorrana i l’import de
les prestacions que eventualment s’hi relacionin es procedirà com segueix:
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Article 2. La Caixa de Seguretat Social determinarà el nivell mitjà mensual dels salaris
pagats a l’obrer de la indústria i del comerç. A aquest efecte, dividirà l’import total de
les remuneracions que figurin sobre les declaracions nominatives mensuals relatives al
quart trimestre de l’any anterior, i que estaran a la disposició de la Caixa el 31 de gener
següent, pel producte del nombre d’assalariats indicat en les declaracions multiplicat
pel nombre de mesos als quals es refereix.

La xifra obtinguda serà arrodonida a les mil pessetes superiors.

Article 3. Per a obtenir l’import de la cotització deguda per als no assalariats pel finançament de la secció Malaltia, l’import arrodonit del salari mitjà determinat en l’article
precedent serà multiplicat pel percentatge de la cotització deguda per aquesta mateixa secció per als assalariats, part obrera i patronal conjuntament.

Article 4. Per a obtenir l’import de la cotització deguda per als no assalariats que hagin
elegit de cotitzar dins la classe normal per l’assegurança Vellesa, l’import arrodonit d’aquest mateix salari mitjà serà multiplicat pel percentatge de la cotització deguda per
l’assalariat que hagi elegit de cotitzar dins la classe mitjana de l’assegurança Vellesa,
part obrera i patronal conjuntament.
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