
 
 
 

Andorra la Vella, 25 de setembre 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 25 
de setembre s’han acordat els següents punts: 
 

 
1. S’aprova la liquidació de comptes del primer semestre 2018 on cal 

destacar que han 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 6 primers mesos de 
2017 hi ha un augment del 3,4%. Al mes de juny consten 38.856 
persones registrades com a assalariades a la CASS, un 3,4% més de 
les que hi havia registrades el juny de 2017. 
 

 Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de juny 
són 6.506, un 5,9% més dels que constaven registrats el juny de 2017. 
 

 El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.132 persones. 
 

 El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 
1,4% en relació al 2017, sent 2.595 pensionistes al juny: 2.259 pensions 
d’invalidesa, 335 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 de l’3,2%, havent-se registrat 12.378 pensionistes al juny: 
10.795 pensionistes de jubilació i 19 capitals de jubilació; 2.980 
pensionistes de viduïtat de les quals 74 de temporals. 
 

 La taxa de dependència al mes de juny és de 3,54 assegurats actius per 
cada pensionista de la branca jubilació; superior al juny de 2017. 

 
Branca general: 
 
Ingressos per cotitzacions de la branca general: s’incrementa un 6,4% 
els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte 
al primer semestre l’any 2017.  
 

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per 
compte propi: 61,2 milions d’euros 



 
 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 4,5 milions d’euros. 
   
Despeses de prestacions de la branca general: +2,2% respecte al 
primer semestre l’any 2017 
 

- Despeses de prestacions  sanitàries 47,9 milions d’euros, és a dir +1,9% 
respecte al primer semestre l’any 2017 

- Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i 
pensions d’orfenesa): 27,6  milions d’euros, és a dir +2,8% respecte al 
primer semestre l’any 2017 
 
Branca jubilació:  
 
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: +5,6% respecte al 
primer semestre l’any 2017 
  

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte 
propi: 70,9 milions d’euros. 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 1,8 milions d’euros 

- Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 2,3 milions 
d’euros 
 
Despeses de prestacions de la branca jubilació: +9,6% respecte al 
primer semestre l’any 2017 
 

- Despeses de les pensions contributives: 44,8 milions d’euros, és a dir 
+10,3% respecte al primer semestre l’any 2017 

- Despeses de pensions no contributives: 2,3 milions d’euros, és a dir -4,6% 
respecte al primer semestre 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. Ratificació de la decisió d’atorgar prestacions de maternitat en casos 

de gestació subrogada 
 
El Consell d’Administració de la CASS, en el marc de les seves competències, 
ha ratificat la decisió del precedent Consell d’Administració, en relació amb 
l’atorgament de prestacions de maternitat en els casos de gestació subrogada. 
 
3. Més de 5.000 assegurats ja han triat el seu metge referent 
 
S’informa al Consell que més de 5.000 assegurats ja han triat el seu metge o 
pediatra referent. No s’han detectat incidències destacables en la primera 
setmana de funcionament. 
 
 



 
 

 
4. Aprovació de varis concursos i adjudicacions 
 
El Consell d’Administració de la CASS aprova: 
 

- Convocar un concurs públic internacional per la contractació d’un 
estudi actuarial del sistema de pensions andorrà. 

- Convocar un concurs públic internacional dels manteniments per a 
l’any 2019 dels maquinaris i programaris IBM que disposa el 
Departament de Sistemes d’Informació i del “Passport Advantage” 
(Lotus Notes). 

- Adjudicar la contractació de tres recursos per al departament de 
sistemes d’informació a les empreses Riba & Carod Associats 
Solucions Informàtiques S.L., i Solucions S.A. 

 
 


