
 
 
 

Andorra la Vella, 30 de juny del 2020 
 

 
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 30 
de juny s’han acordat els següents punts: 
 

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

trimestre 2020 
 

Es presenten els estats financers de la CASS corresponents al primer trimestre 
2020. 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 3 primers mesos de 2019 hi 
ha un augment del 2,5%. Al mes de març consten 44.795 persones 
registrades com a  assalariades a  la CASS, un 2,0% més de les que hi  
havia  registrades  el març de 2019. 
 

• Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de març 
són 6.609, un 1,9% més dels que constaven registrats el març de 2019. 
 

• El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.133 persones. 
 

• El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general augmenta un 
0,8% en relació al 2019, amb 2.696 pensionistes al març: 2.354 
pensionistes d’invalidesa, 341 pensionistes d’orfenesa i 1 pensió de  
reversió d’ascendents. 
 

• A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al  
2019 ha estat del 4,8%, havent-se registrat 13.811 pensionistes al març:  
12.178 pensionistes de jubilació i 4 capitals  de jubilació; 3.160 
pensionistes de viduïtat de les quals 84 de temporals. 
 

• La taxa de dependència al mes de març és de 3,59 assegurats actius 
per cada pensionista de la branca jubilació; inferior al març de 2019.  

 
 
 
 
 



 
 
 

Branca general: 
 
Ingressos per cotitzacions de la branca general: s’ incrementa un 6,5% 
els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comp tes propis respecte 
al primer trimestre 2019.  
 

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per 
compte propi: 34,6 milions d’euros 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 2,8 milions d’euros. 
   
Despeses de prestacions de la branca general: -0,3%  respecte al primer 
trimestre 2019 
 

- Despeses de prestacions sanitàries 23,5 milions d’euros, és a dir -5,2% 
respecte al primer trimestre 2019 

- Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i 
pensions d’orfenesa): 16 milions d’euros, és a dir +7,8% respecte al primer 
trimestre 2019. 
 
 
Branca jubilació:  
 
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: +5,2% respecte al 
primer trimestre 2019 
  

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte 
propi: 39,9 milions d’euros. 

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

- Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 1,3 milions 
d’euros 
 
Despeses de prestacions de la branca jubilació: +8, 8% respecte al 
primer trimestre 2019 
 

- Despeses de les pensions contributives: 26,3 milions d’euros, és a dir +8,3% 
respecte al primer trimestre 2019 

- Despeses de pensions no contributives: 1,3 milions d’euros, és a dir +20,4% 
respecte al primer trimestre 2019  

 
 
 

 
 
 



 
 

2. Aprovació de l’inici de l’enquesta de satisfacci ó anual de la CASS als  
propers mesos de setembre i octubre 

 
El Consell d’Administració aprova la realització per part de l’empresa 
andorrana 9mkt de l’estudi de satisfacció dels afiliats i declarants que es 
realitzarà els mesos de setembre i d’octubre. Es realitzaran 450 trucades a 
assegurats de la CASS i 200 trucades a empreses i comptes propi. 

 
 
3. Aprovació de l’adjudicació del nou sistema de ge stió de torns, cites 

prèvies i agendes compartides per millorar l’atenci ó presencial   
 

El Consell d’Administració aprova l’adjudicació del concurs públic nacional 
per la contractació d’un sistema de gestió de torns, cites prèvies i agendes 
compartides, el projecte d’instal·lació i configuració a l’empresa Andorsoft 
S.A. 
 
Amb aquesta adquisició la CASS millora la gestió de les atencions 
presencials, concentrant el lliurament de tiquets de cues a la recepció, els 
quals es podran demanar online i s’informarà per aquest mitjà dels temps 
d’espera i dels tiquets anteriors al seu. També s’amplia el servei de cites 
prèvies a més serveis, i es concentra la informació de les agendes dels 
departament de la CASS a la recepció. 
 

4. Licitació d’un concurs públic nacional per l’adq uisició de material 
informàtic  
 
El Consell d’Administració aprova la licitació d’un concurs públic nacional per 
l’adquisició de material informàtic. En aquesta actualització de material es 
tindrà en compte la nova realitat de teletreball, incloent l’adquisició d’alguns 
equips portàtils. 


