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Activitat3

2020



• Assalariats 39.805 - 11,4%

• Cotitzants per compte propi 6.788 + 3,7%

• Assegurats indirectes 17.266

• Pensionistes branca general 2.687 - 1,6 %

• 2.473 pensions d’invalidesa

• 328 pensions d’orfenesa

• Pensionistes branca jubilació 14.238 +4,5%

• 12.607 pensions de jubilació

• 3.233 pensions de viduïtat

• Taxa de dependència 3,14 actius/jubilat - 13,8%

Beneficiaris – Desembre 20204



Nombre d’assalariats actius
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Nombre d’assegurats per compte propi actius
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• + 0,3% per la branca general,

• - 2,3% per la branca jubilació.

• Impacte:

• De l’aturada de l’economia andorrana.

• De les mesures, en matèria laboral i de seguretat social, per fer front a les
conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia del SARS-CoV-2.

Cotitzacions assalariats7



Cotitzacions comptes propis8



Avançament dades 1r trimestre 20219
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� Implantació de les Lleis Òmnibus 3/2020, 5/2020 i 7/2020

� Adaptació i reforç del portal actual Noves sol·licituds per les ajudes del
compte propi i dels declarants

� Adaptació dels tràmits per incloure els nous conceptes de nòmina STCT / RJL
(Suspensió temporal del contracte de treball o reducció de la jornada laboral).

� Desplegaments de nous tràmits i processos :

• Detall dels càlculs de les prestacions STCT / RJL per assegurat i per declarant.

• Tractament de les sol·licituds STCT / RJL.

• Regularització i pagament de les prestacions STCT / RJL i del compte propi

• Ampliació fins a 10 Gbps de la capacitat de les xarxes :

• Teletreball

• Gestió de torns

• Integració de les cites prèvies en canal web.

Activitat 202011



Objectius estratègics

� Implementar la reenginyeria dels processos de la CASS (Oxigen)

� Descriure els processos de la CASS

� Desenvolupar la millora continua dels processos

� Fer evolucionar el sistema d’informació

� Desenvolupar l’administració electrònica

� Fer de la CASS una e-administració

� Valorar i optimitzar l’evolució professional

� Desenvolupar un pla de gestió de recursos humans per valorar la millora de les 
competències, la formació i l’evolució professional del personal de la CASS
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Objectius estratègics

� Optimitzar l'ús dels recursos sanitaris

� Diàleg regular amb els prestadors de salut 

� Redefinir els processos mèdics i administratius de les prestacions sanitàries

� Treballar per a la sostenibilitat del sistema

� Propostes de possibles millores 

� Col·laboració en la revisió del marc normatiu

� Millorar l’atenció a l’usuari

� Escoltar les necessitats dels usuaris

� Oferir un servei fiable, modern i ràpid

� Desenvolupar una política de comunicació externa
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� Atenció presencial

• Tràmits presencials amb cita prèvia

• complir amb els aforaments exigits

• evitar aglomeracions dins i fora de la CASS

• S’ha atès una mitja de 13.147 persones / mes , amb una mitja diària
de 618 persones .

Atenció a l’afiliat14



� Tràmits on-line :

• Campanyes de promoció d’accés al portal de la CASS

• Passant de 30.233 persones amb accés a la seva part privada a
39.252 (+30%)

• 454.583 tràmits realitzats per Internet

• Mitjana de 8.366 correus al mes (335 / dia)

� Atenció telefònica:

• Alta demanda telefònica: per exemple al mes de Novembre: 31.084
trucades (1.243 / dia)

• S’ha reforçat el servei telefònic

• S’han derivat consultes als correus electrònics de les àrees

• Cites prèvies telefòniques per consultes de l’àrea de control sanitari

• Mitjana de 21.379 trucades mensuals , s’ha pogut atendre el 67%

Atenció a l’afiliat15



Consolidació de la pàgina web com
a punt principal d’informació.

La pàgina d’empresa a la xarxa Linkedin 
passa de 500 seguidors a 1.250. Es publica 
una noticia per setmana.

Es crea una Newsletter s’envia una News
per mes.

Comunicació16



S’ha trucat a 450 assegurats i a 201 empreses.

Aquest 2020 s’ha mantingut la valoració dels anys anteriors, obtenint entre els
assegurats una nota de 7,2 i entre les empreses de 7,1.

Enquesta (Oct. 2020)17



Branca Jubilació18



Ingressos per cotitzacions

136 milions d’euros � - 2,4%

Transferències de Govern per finançar pensions no contributives

5,1 milions d’euros.

Despeses de prestacions

Pensions contributives: 107,8 milions d’euros � + 7,6%

Pensions no contributives: 5,1 milions d’euros � + 6,2%

Aportació al Fons de Reserva de Jubilació: 31,7 M€

� - 24,1 %

En resum19



Pensionats vellesa per edat i sexe20



Piràmide d’edats dels pensionats 21



Evolució dels comptes22



Compromisos el 31-12-2020

�Gairebé 161.000 persones menors de 65 anys figuren registrades al
sistema andorrà de seguretat social

�Els assegurats menors de 65 anys han adquirit 138 milions de punts
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Branca General25



Cotitzacions d’assalariats

105,7 M€ (+ 0,3 %)

Cotitzacions comptes propis

15,4 M€ (+ 2,5 %)

Cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes)

12,2 milions d’euros

Ingressos 202026



• Prestacions sanitàries

• 96,1 milions d’euros � - 4,9%

• Disminució explicable pels efectes de la reducció de mobilitat

• Prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i
d’orfenesa)

• 71,9 milions d’euros � +19,6%

• Augment explicable per les baixes de diagnòstic, sospita i
aïllament per contacte de Covid-19.

Despeses destacades 202027



� Dèficit Branca general: 38,5 M € (+13,4 %)

Resultat 202028

Ingressos: 121,4 M € (+0,6%)
(Cotitzacions assalariats i comptes propis)

Despeses: 159,9 M € (+4,3%)
(Prestacions de reemborsament i prestacions econòmiques)



Taula cotitzacions / prestacions
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Principals caracteristiques de 202030

CoVid 19
- Variació quantitativa del consum sanitari (mobilitat)
- Variació qualitativa del consum sanitari
- Mesures d’aïllament finançades per CASS i Govern (+++)

Noves disposicions sanitàries
- Via preferent implementada a comptar de l’1 de juliol
- Creació de les visites no presencials



CoVid 19 - Variacions de l’assistència sanitària
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Descripció prestació 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19

TRANSPORT SANITARI 995.911 1.074.878 1.070.902 1.286.089 1.188.519 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,3% -2,7% 7,9% -0,4% 20,1% -7,6%

ANÀLISI 7.070.614 7.192.708 7.002.465 7.382.961 6.778.351 8,1% 7,9% 7,9% 7,2% 7,3% 4,6% 1,7% -2,6% 5,4% -8,2%

CIRURGIA 3.763.986 3.731.044 3.919.288 3.453.307 3.111.068 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 3,4% 10,7% -0,9% 5,0% -11,9% -9,9%

RADIOLOGIA 4.590.884 4.333.708 4.444.514 4.659.429 4.376.971 5,3% 4,8% 4,8% 4,6% 4,6% 10,7% -5,6% 2,6% 4,8% -6,1%

DIAGNÒSTIC 5.023.433 5.244.517 5.428.443 5.685.941 5.081.099 5,8% 5,7% 5,7% 5,6% 5,6% 6,5% 4,4% 3,5% 4,7% -10,6%

CENTRES ESPECIALS I LLARG 6.221.718 6.044.331 6.246.697 5.984.976 6.589.075 7,1% 6,6% 6,6% 6,5% 5,9% -1,0% -2,9% 3,3% -4,2% 10,1%

HOSPITALITZACIÓ 24.280.559 28.396.135 33.968.421 36.226.718 33.939.916 27,8% 31,1% 30,2% 31,6% 32,2% -3,2% 17,0% 19,6% 6,6% -6,3%

AMBULATORI-HOSPITAL 2.946.765 3.040.313 3.192.643 3.252.272 2.448.770 3,4% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% -0,2% 3,2% 5,0% 1,9% -24,7%

CONSULTA PRESTADORS DE SALUT 6.597.757 6.778.217 7.299.525 7.745.510 8.486.770 7,6% 7,4% 7,4% 7,5% 7,7% 6,5% 2,7% 7,7% 6,1% 9,6%

ODONTOLOGIA 3.595.883 3.833.967 3.903.811 4.071.294 3.587.978 4,1% 4,2% 4,2% 4,0% 4,0% 3,6% 6,6% 1,8% 4,3% -11,9%

AUXILIARS MÈDICS 4.776.838 5.216.483 5.515.499 5.715.954 4.913.825 5,5% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 8,3% 9,2% 5,7% 3,6% -14,0%

MAJORACIONS 130.188 121.293 109.449 101.390 102.879 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,4% -6,8% -9,8% -7,4% 1,5%

FARMÀCIA 11.149.264 11.303.017 11.847.006 12.352.853 12.752.334 12,8% 12,4% 12,4% 12,3% 12,3% 9,7% 1,4% 4,8% 4,3% 3,2%

ÒPTICA 254.962 292.906 274.596 283.469 218.262 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% -2,6% 14,9% -6,3% 3,2% -23,0%

ORTOPÈDIA 4.806.240 3.496.540 1.264.373 1.274.007 1.151.487 5,5% 3,8% 4,7% 4,8% 5,0% 19,6% -27,2% -63,8% 0,8% -9,6%

PRÒTESI DENTARIA 1.097.525 1.126.890 1.200.962 1.244.293 1.031.921 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% -0,9% 2,7% 6,6% 3,6% -17,1%

TOTALS 87.302.525 91.226.947 96.688.594 100.720.462 95.759.225 100% 100% 100% 100% 100% 3,8% 4,5% 6,0% 4,2% -4,9%

Cost CASS VariacióPercentatge sobre el total



La Llei 3/2020 de mesures excepcionals i urgents desplega
prestacions que s’assimilen administrativament a les del risc
d’accident laboral:

• cobertura al 100 %

• caràcter excepcional limitat en el temps

- 54% de les baixes han estat per aïllament després de contacte 

- 46% per diagnòstic de la malaltia i les seves seqüeles 
associades.

Covid-19 – Baixes específiques32



Prestacions per incapacitat temporal
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Afectació noves mesures sanitàries34



Afectació noves mesures sanitàries35

Actes medicina especialitzada + neuropsiquiatria (Andorra)



Afectació noves mesures sanitàries36

Lletres clau R i B



Afectació noves mesures sanitàries37



Afectació noves mesures sanitàries38

Actes medicina especialitzada + neuropsiquiatria (Andorra)



Afectació noves mesures sanitàries39

Mitjana mensual - Lletres clau R i B



Durant els últims 5 anys l’evolució de la despesa sanitària presentava una
inèrcia de creixement d’un 5,5% anual.

En l’exercici 2020 es trenca aquesta progressió degut principalment a la baixa
de volums d’intervencions, tant de metges del país com dels principals
proveïdors estrangers.

- Aquesta baixa de volums per CoVid tindrà
impacte sanitari ? (diagnòstics, confort…)

- Les noves disposicions son de naturalesa a 
augmentar els volums de consum després del 
CoVid ?

Qüestionaments40
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Per finalitzar, un especial i meritori reconeixement al personal de la CASS
per la seva implicació i vocació de servei als assegurats.

Ells han possibilitat assolir, en terminis i nivell de servei notables, els reptes
que la crisis sanitària ens ha fixat.

També reconeixement de la fluida col·laboració amb els departaments de
Govern, en especial al departament de treball i ocupació i al departament de
salut.

Sobretot: agraïment als afiliats, prestadors i entitats col·laboradores per la
seva consideració, la seva paciència i comprensió, i les seves aportacions,
per dotar-nos de millors serveis en benefici de la població en general.

Agraïments43



Maig 2021


