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Reglament d’Aplicació n. 21
Reserves de l’assegurança vellesa

Vistos els articles 6 i 7 del Reglament Financer instituïnt la Seguretat Social.

R E G L A M E NTS
D’APLICACIÓ
D E C R E TATS P E L
M.I.

CONSELL

GEN E R A L
LE S

D E

V A L LS

135

136

Article 1. Es regiran pel present Reglament les reserves de l’assegurança vellesa que
es gestionin en règim de repartició. Si, eventualment, una de les reserves de l’assegurança vellesa venia a gestionar-se en règim de capitalització, aquesta part es regirà per
un text particular a l’efecte.

Article 2. La gestió vellesa pot procedir sia a inversions directes destinades a adquirir
valors immobiliaris o mobiliaris que resten propietat seva, sia a préstecs a la intenció de
les gestions malaltia i financera de la Caixa; préstecs sotmesos a interès i amortitzables
en les condicions fixades en els articles 8 i 9 de més endavant.

En tots els casos, les decisions d’inversió o de préstec son preses pel Consell
d’Administració de la Caixa per majoria qualificada dels 3/4 dels seus membres.

Article 3. El total de les inversions directes i dels préstecs no pot excedir les dues terceres parts de les reserves de la gestió vellesa al 31 de desembre de l’últim exercici
transcorregut, ni tenir per efecte de reduir les dites reserves a un total inferior al triple
del total anual de les pensions en curs al 31 de desembre de l’últim exercici transcorregut.

Article 4. En el cas que, a conseqüència de deducció sobre les reserves de la gestió
vellesa per assegurar el funcionament de la gestió vellesa, el total en curs de les immobilitzacions directes o indirectes arribés a excedir un dels límits prescrits en l’article precedent, el Consell d’Administració de la Caixa pot decidir, per majoria qualificada del
seus membres:
- o el manteniment del “statu-quo”, però per un període que no passi de dos
exercicis successius;
- o la realització d’immobilitzacions per a reduir llur total a dessota dels límits
damunt fixats;
- o procedir dintre el límit del possible a una amortització accelerada dels
préstecs consentits.
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Article 5. Les inversions directes poden ésser:

- Immobiliàries, i consistir en terrenys o immobles situats en territori andorrà, i eventualment llurs equipaments o instal.lacions. En el cas que les gestions malaltia o financera procedeixin, gràcies a un préstec de la gestió vellesa, a inversions immobiliàries,
els immobles, equips i instal.lacions a que es refereixen són sempre propietat de la gestió vellesa.

- O mobiliàries, i consistir en l’adquisició d’accions, obligacions i, en general, qualsevol
tipus de valors mobiliaris que, pel seu caràcter permanent i pel seu termini de realització, tinguin la consideració d’immobilitzats financers.

Article 6. Els préstecs a les gestions malaltia i financera són de dues categories:

- o són de préstecs consentits en el límit d’una durada de sis mesos, per a cobrir una
ajuda excepcional en tresoreria.

- o són préstecs a llarg termini que permetin a les gestions manllevadores de procedir
a inversions immobiliàries i a arranjaments d’inversions, amb la finalitat de millorar el
funcionament de la Seguretat Social, i majorment el sistema de distribució d’assistències i el servei prestat als assegurats.

Els préstecs a llarg termini tenen una durada normal màximum de trenta anys.
Excepcionalment poden atènyer cinquanta anys per decisió motivada del Consell
d’Administració de la Caixa presa per majoria qualificada.
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Article 7. Els préstecs consentits per la gestió vellesa porten interès a càrrec del manllevador a l’interès bancari practicat en el moment de la conclusió del préstec.
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Article 8. Els préstecs són amortitzats per les gestions manllevadores dins el límit de
les dotacions anuals calculades per a l’amortització de les immobilitzacions que han
realitzat amb el préstec.
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Article 9. El conjunt d’operacions descrites en el present Reglament es reflectirà en la
comptabilitat de la Caixa segons les normes següents :

- En la comptabilitat de les gestions manllevadores o de les realitzacions efectuades per
aquestes gestions, quan hi ha comptabilitat distinta, s’observen les regles habituals de
la comptabilització de les immobilitzacions i de llur amortització.

- En la comptabilitat de la gestió vellesa el compte “Reserves Tècniques Vellesa” és
subdividit en un compte “Reserves Tècniques Vellesa Disponibles”, que reflecteix la part
no afectada de les reserves, i un compte “Reserves Tècniques Vellesa Immobilitzades”,
aquest subdividit en tants subcomptes com grups d’elements patrimonials hi hagi, en
els que s’individualitzarà cada inversió directa i cada préstec.

Cada un d’aquest subcomptes varia en la mesura exacta de les realitzacions empreses
directament o indirecta i de les amortitzacions operades.
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