
 
 
 

Andorra la Vella, 19 de juny 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 19 
de juny s’han acordat els següents punts: 
 

 
1. S’aprova la liquidació de comptes del primer trimestre 2017 on cal 

destacar que ha augmentat els ingressos a causa de l’increment del  
nombre d’assalariats i treballadors per compte propi: 

 
BENEFICIARIS DEL SISTEMA  
 

 El nombre d’assalariats es recupera; en relació als 3 primers mesos de 
2017  hi  ha  un  augment  del  4,0%.  Al  mes  de  març  consten  42.655 
persones registrades com a assalariades a la CASS, un 4,1% més de 
les que hi havia registrades el març de 2017.  
 

 Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de març 
són 6.354, un 6,4% més dels que constaven registrats el març de 2017. 
 

 El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.070 persones. 
 

 El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 
1,8% en relació al 2017, sent 2.569 pensionistes al març: 2.242 pensions 
d’invalidesa,  326  pensionistes  d’orfenesa  i  1  pensions  de  reversió 
d’ascendents. 
 

 A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 
2017 ha estat del 2,5%, havent-se registrat 12.176 pensionistes al març: 
10.581  pensionistes  de  jubilació  i  12  capitals  de  jubilació;  2.959 
pensionistes de viduïtat de les quals 78 de temporals. 
 

 La taxa de dependència al mes de març és de 3,90 assegurats actius 
per cada pensionista de la branca jubilació; superior al març de 2017. 

 
Branca general: 
 
Ingressos per cotitzacions de la branca general: s’incrementa un 7,8% 
els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte 
al primer trimestre l’any 2017.  
 

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per 
compte propi: 31,7 milions d’euros 



 
 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 2,2 milions d’euros. 
   
Despeses de prestacions de la branca general: +0,2% respecte al 
primer trimestre l’any 2017 
 

- Despeses de prestacions  sanitàries 22,6 milions d’euros, és a dir -0,5% 
respecte al primer trimestre l’any 2017 

- Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i 
pensions d’orfenesa): 15,1 milions d’euros, és a dir +0,7% respecte al primer 
trimestre l’any 2017 
 
Branca jubilació:  
 
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: + 6,7% respecte al 
primer trimestre l’any 2017 
  

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte 
propi: 36,7 milions d’euros. 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 0,9 milions d’euros 

- Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 1,2 milions 
d’euros 
 
Despeses de prestacions de la branca jubilació: +9,2% respecte al 
primer trimestre l’any 2017 
 

- Despeses de les pensions contributives: 22 milions d’euros, és a dir +9,15% 
respecte al primer trimestre l’any 2017 

- Despeses de pensions no contributives: 1,15 milions d’euros, és a dir -5,9% 
respecte al primer trimestre l’any 2017 (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. Aprovació del reglament de personal de la CASS 
 
El Consell d’Administració de la CASS aprova, en el marc de les seves 
competències, el projecte de reglament de personal que serà traslladat a 
Govern per la seva valoració i aprovació definitiva. 
 
Aquest projecte deroga el reglament del 1968 encara vigent avui. 
 
La redacció d’aquest text s’ha dut a terme tenint en compte una gran part de les 
aportacions efectuades pel personal.  
 



 
 

Així, el 77% dels treballadors de la CASS han signat un document dirigit al 
govern on es sol·licita que es vulgui aprovar i publicar al BOPA el projecte de 
reglament aprovat pel Consell d’Administració.  
 
3. S’aprova l’adjudicació del seguiment de l’enquesta de satisfacció a 

realitzar els propers mesos de setembre i octubre  
 
El Consell d’Administració aprova l’adjudicació a l’empresa 9mk el seguiment de 
l’enquesta de satisfacció als afiliats i declarants de la CASS. Aquesta enquesta 
es realitzarà els mesos de setembre i octubre, i servirà per comparar les dades 
obtingudes al 2017 i avaluar si les accions empreses per la CASS han millorat 
els diferents conceptes avaluats. 
 
4. Finalització del mandat dels representants dels col·lectius 
 
El president i els representants del Consell d’Administració elegits per govern 
han reconegut l’esforç i les aportacions realitzades pels representants dels 
assalariats, dels pensionistes i empresaris i agraeixen especialment la tasca que 
han desenvolupat en l’exercici de les seves responsabilitats. 


