
JUBILACIÓ

Recordi que ara
pot demanar cita prèvia

per Internet al web de la CASS
cass.ad

CAPITAL
Haver complert 65 anys.

Haver cotitzat a la branca jubilació
entre 60 i 180 mesos (per als nascuts a partir

del març de 1955).

Per als nascuts fins al febrer del 1955
haver cotitzat almenys 12 mesos.

Si ho escull, la persona assegurada que sigui 
beneficiària d'una pensió de jubilació d'un 

import igual o inferior al 5% del salari mínim oficial.

Es retornen a la persona assegurada les 
cotitzacions efectuades a la branca jubilació 

actualitzades d'acord amb l'IPC. 

El dret a percebre el capital prescriu
al cap de 3 anys a comptar del compliment dels 65 

anys. Així, si no se sol·licita el capital per jubilació en
els 3 anys posteriors a la data de lʼaniversari,

es perd el dret a percebre la prestació.

Requisits per percebre
la prestació de jubilació

PENSIÓ DE JUBILACIÓ
Haver complert 65 anys.

Haver cotitzat a la branca jubilació
almenys 180 mesos.

La pensió de jubilació té en compte
els punts de jubilació adquirits.
El pagament de la pensió es fa
a partir dels 65 anys sempre que
se sol·liciti en el termini de 3 mesos.

Transcorregut aquest termini, el pagament 
sʼinicia a comptar de la presentació de

la sol·licitud.

PAGAMENT
La pensió sʼabona amb 12 mensualitats. 
El capital es percep d’una sola vegada.

Per a més informació, posi's en contacte amb lʼÀrea de Pensions i 
Convenis Internacionals, telèfon (+376) 870834, o enviï un correu 

electrònic a pensions@cass.ad



Jubilació
Les persones afiliades al sistema de Seguretat Social 
que reuneixen les condicions establertes dʼedat i de 
període mínim de cotització poden fer valdre els seus 
drets a la jubilació.

La prestació econòmica per jubilació consisteix en una 
pensió vitalícia o en un capital depenent del nombre 
de mensualitats cotitzades.

La jubilació no sʼatribueix automàticament, és necessari 
fer la sol·licitud.

Compatibilitat
amb altres pensions

Documentació a presentar

Podran accedir a la jubilació, encara que no hagin 
complert els 65 anys dʼedat, els assegurats que:

Hagin complert els 61 anys d’edat.
Acreditin un període de més de 40 anys

de cotització efectiva.
La pensió quedarà reduïda en aplicació

d’un coeficient tècnic reductor del 7% sobre la 
pensió resultant per cada any que manqui fins
als 65 anys. Aquesta reducció serà definitiva.

És incompatible amb el treball com a persona 
assalariada o com a persona que fa una activitat

per compte propi.

Jubilació anticipada 

Si es resideix a Andorra sʼha de presentar la sol·licitud 
a les oficines de la CASS.

Si es resideix a Espanya, França o Portugal (països 
amb conveni de Seguretat Social), sʼha de presentar 
la sol·licitud a les oficines de la Seguretat Social dels 
països respectius.

Si es resideix a un país estranger que no és Espanya, 
França o Portugal, cal posar-se en contacte amb la 
CASS per tramitar la sol·licitud.

Com se sol·licita la prestació
de jubilació

Si sʼha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països 
amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de 
presentar a la CASS la documentació acreditativa per 
sol·licitar la corresponent prestació de jubilació a 

lʼorganisme competent.

Si no es reuneix el període 
de cotització establert per 
tenir dret a la prestació a 
Andorra i sʼha cotitzat a 
Espanya, França o Portugal, 
es poden totalitzar els mesos 
cotitzats fins a arribar al 
període previst. 

Convenis internacionals
de Seguretat Social

Sol·licitud degudament emplenada amb
el passaport o document dʼidentitat i
el número de compte IBAN.

Documentació acreditativa de lʼactivitat a 
Espanya, França o Portugal, si escau.

Documentació acreditativa de la representació 
legal, si escau.

Certificat de fe de vida, si escau.

La pensió de jubilació és compatible amb la pensió
de viduïtat.

Compatibilitat de la pensió
de jubilació amb el treball

La percepció de la prestació de jubilació permet exercir 
una activitat professional, sense renunciar al cobrament 
de la prestació, excepte si es percep una pensió de 
jubilació anticipada.

També es pot continuar treballant i optar per ajornar el 
cobrament de la prestació de jubilació sempre que es 
continuï cotitzant a la branca general i a la branca 
jubilació fins al moment de la jubilació efectiva. 

Si es resideix a l'estranger, per mantenir el 
pagament de la pensió s’ha de presentar un 
certificat oficial de fe de vida, dues vegades l’any, 
els mesos de maig i novembre.


