
 
 
 

Andorra la Vella, 29 de març del 2022 
 

 
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 29 de 
març s’han acordat els següents punts: 
 

 
1. S’aprova la memòria de l’any 2021 
 

Es presenten els estats financers de la CASS corresponents a l’any 2021. 
Aquests són validats pel consell d’administració, i tramesos al Govern per la 
seva posterior aprovació. 
 
BENEFICIARIS DEL SISTEMA 
 

 En relació als 12 mesos de 2021, el nombre d’assalariats augmenta un 
0,6%; tot i que la mitjana mensual disminueix d’un 0,7%. El mes de 
desembre consten 44.634 persones registrades com a assalariades a la 
CASS, un 12,2% més de les que hi havia registrades el desembre de 
2020. 
 

 Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de 
desembre són 7.335, un 8,1% més dels que constaven registrats el 
desembre de 2020. 
 

 El nombre d’assegurats indirectes se situa en 17.036 persones. 
 

 El nombre de pensionistes a càrrec de la Branca General disminueix 
un 2,7% en relació al 2020, amb 2.657 pensionistes el desembre: 2.323 
pensionistes d’invalidesa, 333 pensionistes d’orfenesa i 1 pensió de 
reversió d’ascendents. 
 

 A la Branca Jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en 
relació al 2020 ha estat del 4,5%, s’han registrat 15.005 pensionistes el 
desembre: 13.350 pensionistes de jubilació i 10 capitals de jubilació; 
3.301 pensionistes de viduïtat de les quals 79 temporals. 
 

 La taxa de dependència per al mes de desembre és de 3,33 assegurats 
actius per cada pensionista de la Branca Jubilació; un 6,7% superior al 
desembre de 2020. 

 
 
 
 



 
 

Branca general: 
 
Ingressos per cotitzacions de la branca general: augmenten un 0,7% els 
ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte al 
2020.  
 

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per 
compte propi: 121,9 milions d’euros 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 12,8 milions d’euros. 
   
Despeses de prestacions de la branca general: augmenten un 5% 
respecte al 2020 
 

- Despeses de prestacions sanitàries 109,8 milions d’euros, és a dir +14,3% 
respecte al 2020 

- Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i 
pensions d’orfenesa): 66,6 milions d’euros, és a dir -7,4% respecte al 2020. 
 
 
Branca jubilació:  
 
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: augmenten un 1,3% 
respecte al 2020 
  

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte 
propi: 137,6 milions d’euros. 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 4,6 milions d’euros 

- Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 5,7 milions 
d’euros 
 
Despeses de prestacions de la branca jubilació: augmenta un 7,9% 
respecte al 2020 
 

- Despeses de les pensions contributives: 116,1 milions d’euros, és a dir 
+7,6% respecte al 2020 

- Despeses de pensions no contributives: 5,7 milions d’euros, és a dir +13% 
respecte al 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Presentació dels 6 primers mesos d’activitat de la defensora de l’afiliat 
 
La defensora de l’afiliat presenta al consell d’administració un informe d’activitat 
dels darrers 6 mesos. En aquest temps ha realitzat 70 intervencions de 
diferents temàtics. 
 
Des del consell d’administració es reafirma la utilitat d’aquest figura de suport 
als afiliats i s’encoratja a la defensora a seguir el bon treball realitzat fins al 
moment. 

 
3. Aprovació d’una licitació 
 
El consell d’administració aprova la licitació d’un concurs públic nacional per a 
la contractació d’una empresa per la neteja de les parts comunes de l’edifici 
Prada Casadet.  


