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Reglament d’Aplicació n. 13
Justificació beneficiaris i drethavents

Vist el Reglament General.

Vist el Reglament Tècnic i especialment els seus articles 4, 5, 6 i 20.

M O D I F I C AT



veure BOPA núm. 41, any 2000

“Llei de regulació dels períodes de descans, per maternitat o
per adopció, dels treballadors assalariats” Annex pàg. 162.
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Article 1. La justificació de les qualitats de beneficiaris, drethavents o persones a càrrec
s’establirà de la forma següent:

Article 2. El beneficiari de nacionalitat andorrana ha de presentar un certificat de baptisme o naixença i justificar la seva nacionalitat per mitjà del passaport.

El cònjuge provarà sa qualitat de drethavent per mitjà d’un certificat de casament i del
passaport.

La filiació dels infants de menys de 18 anys o de menys de 22 anys es justificarà per
mitjà d’un certificat de baptisme o de naixença per cada un d’ells. Es procedirà de la
mateixa forma pel nebot o neboda a càrrec del beneficiari citat en l’últim paràgraf de
l’article 4 del Reglament Tècnic.

Article 3. Els ascendents del beneficiari de nacionalitat andorrana o del seu cònjuge,
justificant llur qualitat per mitjà del certificat de baptisme o naixença del beneficiari o del
cònjuge del qual diuen ésser parents, i per llur passaport personal :

Hauran de presentar, a més, un certificat de residència signat pel Cònsol atestant que
resideixen efectivament d’una forma habitual al domicili del beneficiari.

Hauran també d’enviar a la Caixa una declaració signada pel Cònsol, detallant els bens
que posseeixen eventualment i els beneficis que n’obtenen.

Article 4. L’oncle o la tia del beneficiari que vulgui beneficiar-se de la qualitat de drethavent ha de presentar a més de les justificacions detallades en l’article precedent tot
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document o escriptura privada o notarial, contenint disposicions d’ordre matrimonial o
testamentari atestant la seva posició respecte a la família.
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Article 5. A la recepció de les demandes presentades pels drethavents o persones a
càrrec fent reconèixer la seva qualitat, la Caixa de Seguretat Social es reservarà el dret
de procedir a tota verificació, o de recollir tota informació complementària necessària.
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Article 6. El beneficiari de nacionalitat espanyola o francesa justificarà la seva qualitat
presentant el passaport i un certificat de residència lliurat pel Cònsol del Comú on resideixi. La situació del seu cònjuge i dels fills s’establirà per la presentació del llibre de
família.

Article 7. Cada expedient de reembossament enviat a la Caixa ha de contenir, a més
dels documents enumerats en l’article 20 del Reglament Tècnic, un certificat de residència lliurat pel Cònsol, i que figura dins el quadre previst a l’efecte sobre el full de
malaltia.

Si la persona per a la qual s’ha d’establir l’expedient és un infant en edat escolar, el
director de l’escola freqüentada per l’infant lliurarà el certificat d’escolaritat. En l’hipòtesi que l’infant s’hagués absentat necessàriament de l’escola per motius de treball agrícoles urgents, aquesta necessitat i aquesta urgència s’haurien de justificar per un atestat especial del Cònsol.

Si l’infant és un aprenent d’ofici, el patró establirà el certificat corresponent que figura
en el quadre previst a l’efecte sobre el full de malaltia.

Si l’infant cursa estudis en un establiment d’ensenyança estranger, la seva situació serà
justificada per un certificat trimestral d’escolaritat lliurat pel Director de l’establiment,
fent constar a més que l’alumne no gaudeix de cap sistema de Seguretat Social.
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