Andorra la Vella, 18 de desembre del 2018
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 18
de desembre s’han acordat els següents punts:
1. S’aprova la liquidació de comptes del tercer trimestre 2018 on cal
destacar que han augmentat els ingressos a causa de l’increment del
nombre d’assalariats i treballadors per compte propi:
BENEFICIARIS DEL SISTEMA
 El nombre d’assalariats es recupera; en relació als 9 primers mesos de
2017 hi ha un augment del 3,6%. Al mes de setembre consten 39.152
persones registrades com a assalariades a la CASS, un 2,7% més de
les que hi havia registrades el setembre de 2017.
 Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de
setembre són 6.526, un 5,1% més dels que constaven registrats el
setembre de 2017.
 El nombre d’assegurats indirectes es situa en les 16.953 persones.
 El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un
2,5% en relació al 2017, sent 2.592 pensionistes al setembre: 2.261
pensions d’invalidesa, 330 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 de l’2,7%, havent-se registrat 12.520 pensionistes al
setembre: 10.935 pensionistes de jubilació i 11 capitals de jubilació;
3.005 pensionistes de viduïtat de les quals 75 de temporals.
 La taxa de dependència al mes de setembre és de 3,52 assegurats
actius per cada pensionista de la branca jubilació; superior al setembre
de 2017.
Branca general:
Ingressos per cotitzacions de la branca general: s’incrementa un 7% els
ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte al
tercer trimestre l’any 2017.

-

Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per
compte propi: 89 milions d’euros
Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS
(pensions i baixes): 6,8 milions d’euros.
Despeses de prestacions de la branca general: +1% respecte al tercer
trimestre l’any 2017

-

Despeses de prestacions sanitàries 68,9 milions d’euros, és a dir +3,6%
respecte al tercer trimestre l’any 2017
Despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i
pensions d’orfenesa): 40,9 milions d’euros, és a dir +3,7% respecte al tercer
trimestre l’any 2017
Branca jubilació:
Ingressos per cotitzacions de la branca jubilació: +6,1% respecte al
tercer trimestre l’any 2017

-

Total ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte
propi: 103 milions d’euros.
Total ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS
(pensions i baixes): 2,6 milions d’euros
Transferències de Govern per finançar pensions no contributives: 3,4 milions
d’euros
Despeses de prestacions de la branca jubilació: +9,9% respecte al
tercer trimestre l’any 2017

-

Despeses de les pensions contributives: 68,1 milions d’euros, és a dir
+10,7% respecte al tercer trimestre l’any 2017
Despeses de pensions no contributives: 3,4 milions d’euros, és a dir -5%
respecte al tercer trimestre 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 del conveni de col·laboració entre la Caixa Andorrana de
Seguretat Social i el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior per la
consulta de dades dels fitxers de la CASS relacionades amb la gestió
de prestacions econòmiques del Departament d’Afers Socials
El Consell d’Administració de la CASS aprova la col·laboració amb el
Departament d’Afers Socials per intercanviar dades amb l’objectiu de millorar la
gestió de les prestacions econòmiques que atorga.

3. Presentació del primer informe del defensor de l’afiliat
La senyora Carme Moles, defensora de l’afiliat, presenta el seu primer informe
després de 3 mesos i mig exercint les funcions. En aquest primer informe en
destaca la idoneïtat del nom escollit de defensor de l’afiliat per les tasques que
desenvolupa i defineix la seva missió d’acompanyament, assessorament i
derivació si cal a altres institucions, a afiliats que estan passant un mal moment i
necessiten un suport major al que es dona en primer nivell.
En aquest 3 mesos i mig ha rebut 30 reclamacions i cap queixa. En aquest
sentit les reclamacions son percebudes pels afiliats com accions o omissions
per part de la CASS que entenen com un perjudici als seus interessos o drets.
Totes les reclamacions han estat contestades i resoltes per la defensora de
l’afiliat que no ha tingut que elevar cap cas al Consell d’Administració.
4. Aprovació de varis concursos i adjudicacions
El Consell d’Administració de la CASS aprova:
-

Convocar un concurs per contractar un defensor de l’afiliat per l’any
2019.
Aprovació de l’adjudicació de la contractació d’una empresa experta
en la consultoria actuarial per la realització dels estudis actuarials del
sistema de pensions andorrà a l’empresa ACTENSE SAS.
Aprovació de l’adjudicació de la renovació per l’any 2019 dels
manteniments dels maquinaris i programaris IBM que disposa el
departament de Sistemes d’Informació i del “Passport Advantage”
(Lotus Notes) a l’empresa ANDORSOFT SA.

