
PENSIONS 
D’INVALIDESA

Recordi que ara pot demanar 
cita prèvia per internet a la 
web de la CASS: cass.ad

Per a més informació, posi’s en contacte amb l’Àrea 
d’Atenció al Públic, telèfon (+376) 870 870, o enviï 
un correu electrònic a pensions-convenis@cass.ad

Documentació a presentar

Presentar el formulari CASS-0092 degudament 
emplenat amb el passaport o document 
d’identitat i el número de compte IBAN

www.cass.ad/tramits/cass-0092

I si escau

Documentació acreditativa de la representació 
legal

Certifi cat de Fe de vida, si resideix fora d’Andorra

Documentació acreditativa de l’activitat a 
Espanya, França o Portugal

Documentació acreditativa si es té reconeguda 
una pensió d’invalidesa de la seguretat social 
en un altre estat

Resolució de la Conava on consti el grau de 
minusvalidesa



EDAD DEL 
PENSIONISTA PERÍODES DE COTITZACIÓ NECESSARIS

  MENYS DE 21 ANYS 12 MESOS 

  ENTRE 21 I 57 ANYS
EL NOMBRE MÍNIM DE MESOS RESULTANT DE 
LA FÓRMULA: (EDAT X 3) - 51 

  ENTRE 57 I 64 ANYS 120 MESOS

La pensió d’invalidesa derivada de 
malaltia comuna o d’accident no laboral

Està destinada a cobrir la pèrdua de la capacitat de generar 
ingressos si en el moment de la contingència mèdica, l’assegurat 
està en situació d’alta i si disposa dels períodes de cotització 
necessaris establerts segons la edat que tingui:

Estan destinades a compensar parcialment la pèrdua 
d’ingressos, motivada per la deterioració prematura 
de l’organisme. 

A causa d’un accident, sigui laboral o no, o per motius d’una 
malaltia comuna o professional, l’assegurat pot acollir-se a 
un tipus d’invalidesa i a la corresponent prestació econòmica.

La CASS distingeix 2 tipus de pensions d’invalidesa.

Les pensions d’invalidesa

Si s’acredita una reducció d’almenys el 60 % de la seva 
capacitat de guany a causa d’una malaltia comuna o d’un 
accident no laboral la persona es pot beneficiar d’una pensió 
d’invalidesa. 

Si es reconeix una pensió de grup 1, 
l’assegurat pot continuar treballant. Si es 
tractés d’una pensió de grup 2, l’assegurat 
no pot exercir activitats professionals.

Per calcular l’import de la pensió d’invalidesa 
per malaltia comuna o accident no laboral 

Es tenen en compte els punts de jubilació reals adquirits fins 
al moment de causar dret a pensió, més els punts teòrics que 
s’haguessin generat eventualment fins als 65 anys si hagués 
seguit treballant, en funció de les cotitzacions anteriors a 
l’atorgament de la invalidesa. De la pensió resultant, si pertany 
al grup 1 cobraria un 50%, i si pertany al grup 2 cobraria el 
100%.

Si s’atorga una pensió d’invalidesa derivada d’un accident no 
laboral o d’una malaltia comuna, l’assegurat pot sol·licitar un 
complement no contributiu de pensió d’invalidesa si resideix a 
Andorra.

El pagament del complement no contributiu i de la pensió 
d’invalidesa és igual a la diferència entre l’import de la pensió 
d’invalidesa (sumant la que percebi a Andorra amb les que 
eventualment percebi d’organismes públics estrangers) i fins al 

La pensió d’invalidesa derivada d’accident 
de treball o malaltia professional 

 
La percepció d’una pensió d’invalidesa 
derivada d’una contingència laboral o 
d’una malaltia professional és compatible 
amb el treball.

40% del salari mínim de Govern per a les persones assegurades 
del grup 1, i fins al 80% del salari mínim de Govern per a les 
persones assegurades del grup 2. 

Veure requisits, característiques i documentació a presentar a:
www.cass.ad/complements-no-contributius-pensio-
invalidesa-viduitat-vitalicia

L’import de la pensió d’invalidesa per 
accident de treball o malaltia professional 
depèn de:

Si la disminució de la capacitat de guany és inferior o igual al 
20% l’assegurat té dret a un capital. 

Si la disminució apreciada és superior al 20% l’assegurat té dret a 
un pensió calculada en funció del salari mitjà dels darrers 12 mesos 
i aplicant uns coeficients segons el grau d’invalidesa reconegut. 

 APLICACIÓ DE LA TAULA DISPONIBLE A: 
www.cass.ad/pensionistes

Està destinada a cobrir la pèrdua de la capacitat de generar 
ingressos si en la data de l’accident laboral o en el moment que 
es reconeix la malaltia professional, l’assegurat està en situació 
d’alta. No s’exigeix cap període de cotització previ.


