
 
 
 

Andorra la Vella, 29 de juny del 2021 
 

 
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 juny s’han acordat els següents punts: 
 

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

trimestre 2021 
 

Es presenten els estats financers de la CASS corresponents al primer trimestre 
2021. Aquests són validats pel Consell d’ Administració, i tramesos al Govern 
per la seva posterior aprovació. 
 
 
BENEFICIARIS DEL SISTEMA 
 

 En relació als 3 primers mesos de 2020, l’evolució mitjana del nombre 
d’assalariats disminueix un 11,4%. Al mes de març consten 39.867 
persones registrades com a assalariades a la CASS, un 11,0% menys 
de les que hi havia registrades el març de 2020. 
 

 Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que en el mes de 
març són 6.940, un 5,3% més dels que constaven registrats el març de 
2020.  
 

 El nombre d’assegurats indirectes se situa en 17.437 persones. 
 

 El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 
2,3% en relació al 2020, amb 2.673 pensionistes al març: 2.339 
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%, havent-se registrat 14.433 pensionistes al març: 
12.802 pensionistes de jubilació i 7 capitals de jubilació, 3.235 
pensionistes de viduïtat, de les quals 78 son temporals. 
 

 La taxa de dependència per al mes de març és de 3,12 assegurats 
actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 13,1% inferior al 
març de 2020. 

 
 
 



 
 
 
 

Branca general: 
 
Ingressos per cotitzacions de la branca general: baixa un 7,2% els 
ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte al 
primer trimestre 2020.  
 

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per 
compte propi: 32,1 milions d’euros 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 3,2 milions d’euros. 
   
Despeses de prestacions de la branca general: s’incrementa un 15,4% 
respecte al primer trimestre 2020 
 

- Despeses de prestacions sanitàries 27,6 milions d’euros, és a dir +17,8% 
respecte al primer trimestre 2020 

- Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i 
pensions d’orfenesa): 18 milions d’euros, és a dir +12,4% respecte al primer 
trimestre 2020. 
 
 
Branca jubilació:  
 
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: baixa un 10,5% 
respecte al primer trimestre 2020 
  

- Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte 
propi: 35,7 milions d’euros. 

- Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS 
(pensions i baixes): 1,3 milió d’euros 

- Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 1,5 milions 
d’euros 
 
Despeses de prestacions de la branca jubilació: +8,4% respecte al 
primer trimestre 2020 
 

- Despeses de les pensions contributives: 28,4 milions d’euros, és a dir +8% 
respecte al primer trimestre 2020 

- Despeses de pensions no contributives: 1,5 milions d’euros, és a dir +13,4% 
respecte al primer trimestre 2020  

 
 
 

 
 
 



 
 
2. Aprovació de diverses licitacions 

 
El Consell d’Administració aprova les licitacions següents: 
 

- Concurs públic nacional per a la demanda de tres recursos tècnics 
per al departament de sistemes d’informació 

- Concurs públic nacional per a l’adquisició de material de xarxa 
- Concurs públic nacional per al subministrament d’ordinadors 

personals, pantalles, portàtils, programari d’ofimàtica, cascos, 
càmeres i escàners. 

 
 


