
 
 
 

Andorra la Vella, 25 de juny del 2019 
 

 
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 juny s’han acordat els següents punts: 
 

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

trimestre 2019 
 

Es presenten els estats financers de la CASS corresponents al primer trimestre 
2019. 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 2,9%. Al mes de març consten 43.926 persones registrades 
com a assalariades a la CASS, un 3,0% més de les que hi havia registrades 
el març de 2018. 
 

- Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de març són 
6.516, un 3,0% més dels que constaven registrats el març de 2018. 

 
- El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 17.091 persones. 

 
- El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 

2,2% en relació al 2018, amb 2.610 pensionistes al març: 2.277 
pensionistes d’invalidesa, 332 pensionistes d’orfenesa i 1 pensions de 
reversió d’ascendents. 

 
- A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 

2018 ha estat del 3,6%, havent-se registrat 12.973 pensionistes al març: 
11.366 pensionistes de jubilació i 22 capitals de jubilació; 3.071 pensionistes 
de viduïtat de les quals 73 de temporals. 
 

- La taxa de dependència al mes de març és de 3,76 assegurats actius per 
cada pensionista de la branca jubilació; similar al març de 2018. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Branca general: 
 
Ingressos per cotitzacions de la branca general: s’incrementa un 4,5% 
els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte 
al primer trimestre 2018.  
 

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per 
compte propi: 32,9 milions d’euros 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 2,5 milions d’euros. 
   
Despeses de prestacions de la branca general: +9,3% respecte al 
primer trimestre 2018 
 

- Despeses de prestacions  sanitàries 24,8 milions d’euros, és a dir +9,7% 
respecte al primer trimestre 2018 

- Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i 
pensions d’orfenesa): 14,8 milions d’euros, és a dir +8,8% respecte al primer 
trimestre 2018 
 
 
Branca jubilació:  
 
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: +3,7% respecte al 
primer trimestre 2018 
  

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte 
propi: 38,2 milions d’euros. 

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

- Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 1,1 milions 
d’euros 
 
Despeses de prestacions de la branca jubilació: +9,4% respecte al 
primer trimestre 2018 
 

- Despeses de les pensions contributives: 24,3 milions d’euros, és a dir 
+10,5% respecte al primer trimestre 2018 

- Despeses de pensions no contributives: 1,1 milions d’euros, és a dir -5,5% 
respecte al primer trimestre 2018 (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 licitació d’un concurs per contractar els serveis de 

prevenció de riscos laboral 
 

El Consell d’Administració aprova la licitació d’un concurs públic nacional per 
la contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals en matèria de 
seguretat i salut en el treball.  

 
 
3. Aprovació de diverses adjudicacions 
 

El Consell d’Administració l’adjudicació de  varis concursos públics: 
 

- Adjudicació de llicències del producte “ownCloud Enterprise” a 
l’empresa IsCat, S.L. 

- Renovació del manteniment del producte Activiti a l’empresa RICOH, 
S.L.U. 


