
 
 
 

Andorra la Vella, 26 de març del 2019 
 

 
Comunicat del Consell d’Administració de la Caixa A ndorrana de 

Seguretat Social 
 
El Consell d’Administració de la CASS us informa que en la sessió del dia 26 
de març s’han acordat els següents punts: 

 
1. S’aproven els estats financers i la liquidació d e comptes del 2018 
 

Es presenten els estats financers de la CASS corresponents al període 2018. 
Aquests són validats pel Consell d’ Administració, i tramesos al Govern per la 
seva posterior aprovació. 
 
 
BENEFICIARIS DEL SISTEMA 
 
- El nombre d’assalariats creix; en relació als 12 mesos de 2017 hi ha un 

augment del 3,7%. Al mes de desembre consten 43.770 persones 
registrades com a assalariades a la CASS, un 3,0% més de les que hi havia 
registrades el desembre de 2017.  
 

- Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de 
desembre són 6.492, un 3,8% més dels que constaven registrats el 
desembre de 2017.  

 
- El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.107 persones.  

 
- El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general creix un 1,3% en 

relació al 2017, amb 2.671 pensionistes al desembre: 2.291 pensionistes 
d’invalidesa, 334 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 3,3%, havent-se registrat 12.767 pensionistes al 
desembre: 11.156 pensionistes de jubilació i 17 capitals de jubilació; 3.064 
pensionistes de viduïtat de les quals 77 de temporals.  

 
- La taxa de dependència al mes de desembre és de 3,81 assegurats actius 

per cada pensionista de la branca jubilació; similar al desembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Branca general: 
 
Ingressos per cotitzacions de la branca general: s’ incrementa un 5,9% 
els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comp tes propis respecte 
l’any 2017.  
 

- 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: +2,9%  respecte l’any 
2017 
 

- Despeses de prestacions  sanitàries 95,8 milions d’euros, és a dir +5,1% 
respecte l’any 2017 

- Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i 
pensions d’orfenesa): 54,6 milions d’euros, és a dir +4% respecte l’any 2017 
 

Nota: S’ha constatat un augment significatiu de més del 8% dels accidents 
laborals. El Consell d’Administració ha mostrat la seva preocupació davant 
d’aquest fet i considera que s’ha de reflexionar sobre les mesures a prendre 
amb l’objectiu de disminuir la sinistralitat laboral. 

 
Branca jubilació:  
 
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: +5,1% respecte l’any 
2017 
  

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte 
propi: 134,9 milions d’euros. 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 3,5 milions d’euros 

- Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 4,5 milions 
d’euros 
 
Despeses de prestacions de la branca jubilació: +10 % respecte l’any 
2017 
 

- Despeses de les pensions contributives: 91,8 milions d’euros, és a dir 
+10,7% respecte l’any 2017 

- Despeses de pensions no contributives: 4,5 milions d’euros, és a dir -4,9% 
respecte 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 de la inclusió de la prova Elastografí a Ultrasonografica 
Hepàtica pels pacients afectats per malalties hepàt iques cròniques que, 
a partir d’ara, es podrà fer a Andorra. 

 
El Consell d’Administració aprova a proposta del ministeri de salut la inclusió 
de la prova Elastografía Ultrasonografica Hepàtica per al diagnòstic del grau 
de fibrosi en pacients afectats per malalties hepàtiques cròniques. Fins ara 
els pacients es desplaçaven fora d’Andorra, en centres convencionats amb 
la CASS per realitzar-se aquesta prova. 
 
La Elastografía Ultrasonografica Hepàtica ha demostrat la seva efectivitat en 
la valoració de la desestructuració hepàtica en casos d’hepatitis C i en 
algunes altres patologies hepàtiques. 
 

3. Aprovació de diverses licitacions 
 

El Consell d’Administració aprova la licitació de varis concursos públics: 
 

- Concurs públic nacional per al subministrament d’ordinadors 
personals, pantalles, programaris d’ofimàtica i escàners. 

- Concurs públic internacional per a l’adquisició de llicències i serveis 
del producte “ownCloud Enterprise” 

- Concurs públic nacional del seguiment de l’estudi de satisfacció 
d’afiliats i declarants a la CASS 

- Concurs públic nacional de remodelació de l’àrea d’atenció al públic 
de la CASS 

- Concurs públic nacional de modificació de la interfície amb SAP 
 
 


