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Protocol per procedir a la baixa d’ofici d’una persona que realitza una 
activitat per compte propi titular d’un comerç o indústria que ha cessat 
efectiva i definitivament l’activitat 

Andorra la Vella, 18 de novembre del 2021 

En els supòsits en que la CASS constati que un negoci o una indústria ha deixat 
de tenir activitat econòmica i el seu titular (persona física) no ha inscrit la baixa 
del comerç o la cessació d’activitat prop del registre de Govern i/o del Comú, la 
CASS pot promoure un expedient per fer la baixa d’ofici de compte propi.  

La CASS està facultada, d’acord amb l’article 2.2 del Reglament que 
desenvolupa la cotització de les persones que treballen per compte propi, a 
“promoure un expedient per donar de baixa una persona afiliada per realitzar una 
activitat econòmica per compte propi. L’expedient requereix un informe de l’Àrea 
de Control Administratiu que constati el cessament efectiu i presumiblement 
definitiu de l’activitat per part del titular.” 

La tramitació de la baixa d’ofici com a compte propi es farà seguint el protocol 
següent. 

L’Àrea de Control Administratiu tramitarà la baixa d’ofici de compte propi: 

1- Si constata que  s’ha realitzat la baixa del comerç o indústria prop dels
registres del Comú i/o del Govern, o bé la cessació d’activitat.

2- Si no s’ha tramitat la baixa prop dels registres corresponents, i es
compleixen les condicions següents:

2.1- Si no consten treballadors donats d’alta als fitxers de la CASS.

O bé, 

Si s’han tramitat per part de la CASS o a instància del 
treballador, les baixes d’ofici del personal assalariat. 
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2.2- Si arrel d’una inspecció ocular es constata que el local comercial 
on constava radicat el negoci roman sense activitat. S’estendrà 
l’acta corresponent amb les constatacions efectuades. 

Procediment 

Per dur a terme la tramitació de la baixa d’ofici de compte propi, i en base 
amb les constatacions anteriorment efectuades, l’Àrea de Control 
Administratiu procedeix a fer les actuacions corresponents: 

1- S’elabora un informe en el que consta les constatacions efectuades
(baixa dels treballadors i resultat de la inspecció ocular), l’Àrea de
Control Administració farà constar altres constatacions, si s’escau
(baixa del registre d’empresaris i professionals del cens d’obligats
tributaris pels negocis donats d’alta a partir de l’any 2012, si el titular
del negoci, i els seus assegurats indirectes, no presenten actualment
prestacions mèdiques, si el titular disposa d’un permís de residència i
treball vigent, i qualsevol altra constatació efectuada).

2- Es promou un expedient al titular del Comerç o Indústria per donar
trasllat de les constatacions efectuades i sobre la seva baixa com a
compte propi.

Es comunica a la persona interessada que disposa d’un termini de 10
dies hàbils, per consultar l’expedient i presentar les al·legacions i els
documents que estimi convenients de conformitat amb l’article 10 del
Reglament de procediment administratiu de la seguretat social.

Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, i en funció de les
al·legacions presentades, la CASS procedirà a tramitar, si s’escau, la
baixa com a persona que realitza una activitat per compte propi que
pot ser retroactiva, en cas que es constati i es verifiqui que el
cessament efectiu i presumiblement definitiu de l’activitat per part del
titular, fou anterior a la data d’inici de l’expedient.

3- La CASS dona publicitat de totes les baixes d’ofici de compte propi
tramitades al BOPA per donar coneixement a tota persona
interessada.

La baixa d’ofici es tramita als fitxers de la CASS i es manté mentre no
apareguin nous elements que facin modificar aquesta decisió.


