
 
 
 

Andorra la Vella, 27 de març del 2018 
 

 
Comunicat del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de 

Seguretat Social 
 
El Consell d’Administració de la CASS us informa que en la sessió del dia 27 
de març s’han acordat els següents punts: 

 
1. S’aproven els estats financers i la liquidació de comptes del 2017 
 

Es presenten els estats financers de la CASS corresponents al període 2017. 
Aquests són validats pel Consell d’ Administració, i tramesos al Govern per la 
seva posterior aprovació. 
 
Els estats financers seran publicats al portal de la CASS a finals d’abril. 
 
 
BENEFICIARIS DEL SISTEMA 
 
- El nombre d’assalariats creix. En relació als 12 mesos de l’any 2016, hi ha 

un augment del 3% del nombre mig d’assalariats.  En el mes  de  desembre 
de l’any 2017, hi consten  42.509  persones  registrades  com  a 
assalariades a la CASS, un 3,3% més de les que hi havia registrades en el 
mes de desembre del 2016.  
 

- La massa salarial declarada durant el 2017 ha estat d’un 3,8% superior al 
2016. 

 
- Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi. En el mes de 

desembre del 2017 són 6.236, un 6,5% més dels que constaven registrats 
en el desembre del 2016. En el promig mensual, el 36,7% d’aquest 
col·lectiu gaudeixen de quota reduïda. 

 
- El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.104 persones. 

 
- El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general es redueix un 1,2% 

en relació   al   2016,   amb   2.564   pensionistes   al   desembre, distribuint-
se en :   2.257   pensionistes d’invalidesa, 306 pensionistes d’orfenesa i 1 
pensions de reversió d’ascendents. 

 
- A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al  

2016 ha estat  del  2,0%,  havent-se  registrat  12.200  pensionistes  al  
desembre distribuint-se en :  10.575 pensionistes de jubilació i 7 capitals de 
jubilació; 2.979 pensionistes de viduïtat de les quals 74 de temporals. 

 



 
 
- La  taxa  de  dependència  al   en el mes  de  desembre del 2017  és  de  

3,87  assegurats  actius  per cada pensionista de la branca jubilació.   
 

Branca general: 
 
Ingressos per cotitzacions de la branca general: s’incrementa un 11,3% 
els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte a 
l’any 2016.  
 

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per 
compte propi: 110,3 milions d’euros 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 8,2 milions d’euros. 
   
Despeses de prestacions de la branca general: +5,1% respecte a l’any 
2016 
 

- Despeses de prestacions  sanitàries 91,1 milions d’euros, és a dir +4% 
respecte a l’any 2016 

- Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i 
pensions d’orfenesa): 58,2 milions d’euros, és a dir 2,3% respecte a l’any 
2016 
 
Branca jubilació:  
 
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: + 3% respecte a l’any 
2016 
  

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte 
propi: 128 milions d’euros. 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 3,3 milions d’euros 

- Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 4,7 milions 
d’euros 
 
Despeses de prestacions de la branca jubilació: +4,7% respecte a l’any 
2016 
 

- Despeses de les pensions contributives: 82,9 milions d’euros, és a dir +5,6% 
respecte a l’any 2016 

- Despeses de pensions no contributives: 4,7 milions d’euros, és a dir -8,8% 
respecte a l’any 2016 (Baixa perquè amb la nova legislació de serveis 
socials i sociosanitaris el Govern es fa càrrec directament de les pensions no 
contributives: pensions de solidaritat de la gent gran) 

 
 
 

 



 
 

 
2. Conveni amb l’Agrupació Mèdica i Quirúrgica 
 
A instancies del SAAS s’ha aprovat un acord de la CASS amb l’Agrupació 
Mèdica i Quirúrgica per a l’atenció de referència en les especialitats de 
Otorinolaringologia i Al·lergologia a l’Institut Universitari Quirón Dexeus. 
S’accedirà al servei per prescripció dels especialistes del país en les 
esmentades disciplines. 
 
3. Contractació d’un tècnic per l’àrea de pensions i convenis 

internacionals 
 
Vista la previsió de l’augment en el nombre de sol·licituds de pensions a 
resoldre i que encara no s’ha acabat el desenvolupament de l’automatització 
parcial dels càlculs de pensions, es decideix contractar un tècnic administratiu 
per un període de dos anys. 
 

 
4. Publicació de l’edicte per cobrir una vacant d’infermer/a pel 

departament de prestacions  
 
Amb l’objectiu de millorar l’atenció a l’assegurat i les empreses, s’ha acordat 
convocar un concurs per cobrir 1 plaça d’infermer/a pel departament de 
prestacions. Aquest incorporació cobrirà una vacant. 
 
 
5. Es treu a licitació 1 concurs públic amb l’objectiu de millorar  l’atenció 

a l’usuari 
 
S’ha aprovat la licitació del seguiment de l’estudi de satisfacció dels afiliats i 
declarants de la CASS, es convoca un concurs públic internacional per la 
realització del treball esmentat. 
 

 
6. S’analitzen les primeres propostes per la sostenibilitat de la branca 

jubilació 
 
El Consell d’Administració debat les primeres propostes per la sostenibilitat de la 
branca jubilació realitzades i preveu tenir aprovades i preparades en el proper 
Consell de la CASS previst per finals dels mes d’abril per així transmetre les a 
les comissions de finances i sanitat del Consell General. 
 


