
 
 
 

Valoració de la Confederació Empresarial Andorrana del position paper de la 
Caixa Andorrana de Seguretat Social de 8 de març de 2022 intitulat ‘Propostes 

per a una reforma integral i coherent de les pensions a Andorra’ 
Abril de 2022 

 

Introducció 

El document de posició aprovat el 8 de març per la Caixa Andorrana de Seguretat 

Social (CASS) amb el títol Propostes per a una reforma integral i coherent de les 

pensions a Andorra, arran de l’informe elaborat per José Antonio Herce, parteix de la 

constatació d’una realitat que nombrosos informes i estudis actuarials han evidenciat 

al llarg dels darrers anys i que es podria resumir amb les afirmacions següents: 

El sistema públic de pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social va ser 

dissenyat el 1968 com un sistema de repartiment per punts amb equilibri financer a 

llarg termini, amb una cotització del 8% que en aquell moment era suficient per cobrir 

les pensions per a una població amb una esperança de vida de poc més de 70 anys. 

Durant més de 40 anys, fins al 2009, la cotització a la branca de vellesa es va mantenir 

en el 8% mentre l’esperança de vida s’ampliava fins als 83 anys i l’edat d’incorporació 

a la vida laboral s’endarreria cada vegada més. El 2009 es va augmentar la cotització 

de la branca de vellesa al 10% i el 2013, al 12%.  

Aquests augments de cotització, però, han estat del tot insuficients per compensar 

l’enorme passiu del sistema públic de pensions: En aquests moments el fons de 

reserva de jubilació compta amb poc més de 1.500 milions d’euros, mentre que les 

obligacions futures del sistema ja superen els 7.500 milions. Cada dia que passa 

sense abordar una reforma integral del sistema aquest desequilibri es fa més i més 

preocupant. 

D’altra banda, si no s’escomet aquesta reforma, el desequilibri tendirà a augmentar, 

perquè l’esperança de vida augmentarà entre 7 i 8 anys en una generació i la taxa de 

dependència podria situar-se per sota del 2,5 el 2040, fet que fa del tot inviable pensar 



 
 
 

que els cotitzants futurs podran satisfer íntegrament les pensions dels cotitzants 

actuals. 

Segons els estudis actuarials més recents, la branca de jubilació entrarà en dèficit el 

2024, any a partir del qual -segons la regla d’or introduïda a la llei de la CASS- el 

Govern haurà de fer front als dèficits. Els mateixos estudis evidencien que el Fons de 

Reserva de Jubilació s’esgotaria el 2039 i que, només quatre anys després, el 2043, 

el dèficit de la branca de vellesa superaria el 10% del PIB. Un dèficit que teòricament 

hauria d’assumir el Govern, però que a la pràctica seria del tot inassumible. 

 

Els 14 punts de la reforma 

La posició aprovada per la CASS el 8 de març vol donar resposta a aquesta situació 

amb una reforma integral i profunda, si bé probablement no definitiva, que es concreta 

en els 14 punts següents: 

1. Augment de la cotització de forma progressiva fins a 4 punts percentuals del 

salari a raó d’un augment d’un punt per any. 

2. Homologació de les bases de cotització dels treballadors ocasionals o per 

hores per facilitar la totalització dels drets en el marc europeu de coordinació. 

3. Establiment de bases mínimes i màximes de cotització. 

4. Creació de comptes individuals de cotització que reflecteixin el contravalor en 

euros de les cotitzacions pagades cada mes. Aquest seria el nou sistema de 

cotització per als treballadors de menys de 45 anys, que mantindrien els seus 

drets ja cotitzats en el sistema anterior o podrien convertir els punts en euros 

en el nou sistema de comptes individuals. Els treballadors de 45 anys o més 

es mantindrien en el sistema actual, però també podrien convertir els seus 

punts en euros en el nou sistema. 

5. Augment de l’edat legal de jubilació fins als 67 anys durant 8 anys a raó de 3 

mesos per any. Vincular l’edat de jubilació a l’esperança de vida. 



 
 
 

6. Augment de 61 a 63 anys de l’edat de jubilació anticipada. 

7. Plena llibertat per jubilar-se passada l’edat legal amb possibilitat de superar la 

pensió màxima. 

8. Manteniment  del període de carència actual de 15 anys mínim per a tenir dret 

a percebre la pensió de jubilació, convertint les cotitzacions dels treballador 

que no arribin al mínim en aportacions al Pla Públic de capitalització. 

9. Racionalització de la fórmula actual d’aportació definida amb un càlcul basat 

en la massa de les cotitzacions capitalitzades com una renda vitalícia ajustada 

per l’esperança de vida restant a l’edat de jubilació. El factor de conversió de 

l’actual sistema de punts passaria del 9,6 actual a 17 en un termini de 25 anys. 

10. Harmonitzar tots els sistemes de complements de renda que es financien -i se 

seguirien finançant- amb càrrec al pressupost del Govern. 

11. Introduir la revalorització anual de les pensions segons l’IPC, amb possibilitat 

de desviaments superiors o inferiors a l’IPC per raons de solidaritat. 

12. Compatibilitat plena de pensió i ingressos laborals amb una cotització de 

solidaritat del 8% del salari brut. 

13. Introducció dels plans de pensions d’ocupació d’adscripció obligatòria per a 

treballadors de menys de 45 anys i opcionals per a treballadors de 45 o més 

anys. El pla començaria essent a raó d’un 1% aportat per l’empresa, un 1% 

aportat pel treballador i un 0,5% aportat pel Govern, per passar a ser del 

2%+2%+1%. (Pilar II). 

14. Estímuls fiscals als plans de pensions personals. (Pilar III). 

 

Valoració general 

La Confederació Empresarial Andorrana comparteix amb la CASS la necessitat de 

dur a terme una reforma integral que garanteixi la sostenibilitat del sistema a llarg 



 
 
 

termini. En aquest sentit, es valora de forma positiva el conjunt de mesures, amb 

algunes precisions i complements que s’esmentaran en l’apartat posterior. 

La reforma proposada, de fet, no és tant una reforma, sinó la creació d’un nou sistema: 

el que serà aplicable de forma obligatòria per a les persones que tenen menys de 45 

anys. Un nou sistema que es vol molt més equilibrat, si no plenament sostenible. A la 

vegada, la proposta preveu un acompanyament de la desaparició del sistema actual, 

al qual no es podrien adherir nous assegurats. 

La creació d’un nou sistema per a uns assegurats -els menors de 45 anys- que no 

començaran a percebre la pensió de jubilació fins d’aquí -com a mínim- 25 anys, és 

la part segurament menys controvertida de la reforma des del punt de vista de la 

sostenibilitat. 

El que presenta més dubtes és la capacitat de la proposta de reduir el desequilibri 

existent actualment entre els poc més de 1.500 milions d’euros del Fons de Reserva 

de Jubilació i els 7.500 milions d’obligacions futures del sistema. És cert que diverses 

mesures portarien a un augment de les reserves d’aquest fons i -a més- a un augment 

progressiu del factor de conversió. Però es troben a faltar en la reforma més mesures 

per reduir aquest desequilibri. 

La reforma també és encertada a l’hora de plantejar un sistema construït al tomb de 

tres pilars: la pensió pública, el compte individual de capitalització i els plans de 

pensions i d’estalvi privats. La convivència d’aquests tres pilars formava part del 

document de posició aprovat per la CEA el setembre de 2021. 

Tot i la valoració positiva general de la proposta, la CEA vol fer notar que el gruix de 

l’esforç d’aquestes 14 mesures sorgirà del teixit productiu del país, que haurà de fer 

front a un augment de la cotització de 4 punts en els primers 4 anys a comptar des de 

la reforma. A més, en el cas dels treballadors de menys de 45 anys, aquest augment 

serà encara superior, arribant a ser de 8 punts -per bé que alguns d’aquests 

provinguin del salari brut del treballador-. 

En aquest sentit, la CEA vol fer notar que a Andorra les empreses són el principal 

contribuent -per la via d’ingressos fiscals i de cotitzacions socials- a les finances 



 
 
 

públiques. Segons l’estudi encarregat per la CEA a l’economista Carles Torres 

Blánquez, el 36,45% dels ingressos de l’Estat prové de les empreses, mentre que 

només un 17,14% d’aquests ingressos prové de les famílies. Les dues taules 

següents posen de relleu com Andorra encapçala la llista de països en percentatge 

de contribució de les empreses i, en canvi, està a la cua en contribució de les famílies 

als ingressos de l’Estat.1 

 
 

La CEA ha defensat de manera reiterada que un augment de les cotitzacions només 

tindria sentit en el marc d’un pla d’accions general que també exigís esforços a la 

resta d’actors del sistema. Les 14 mesures proposades per la CASS representen un 

pla global, que no es limita a l’augment de cotitzacions, però en el qual la CEA troba 

a faltar mesures complementàries que reparteixin de forma més equitativa les 

 
1 Aquestes taules no reflecteixen la pressió fiscal dels països, sinó simplement el percentatge de contribució de 
les empreses i les famílies als ingressos coercitius de l’Estat (fiscalitat + cotitzacions socials). És una comparació 
en termes percentuals; ja que en termes absoluts les empreses de la majoria dels països de la taula, suporten 
una pressió coercitiva (fiscal+social) superior a les empreses andorranes. Entre els països analitzats, la pressió 
fiscal d’Andorra (23,29%) és la segona més baixa després de la d’Irlanda (21,83%). Totes les dades estan extretes 
de l’estudi Anàlisi comparada de models de seguretat social com a referència per a Andorra en el marc de la 
reforma de la CASS, elaborat per Carles Torres Blánquez per a la CEA el gener de 2022. 



 
 
 

càrregues de la reforma i que ataquin de manera més directa el desequilibri existent 

entre el Fons de Reserva de Jubilació i els compromisos futurs del sistema. 

 

Accions complementàries 

1. Repartiment de l’augment de 4 punts de cotització. A l’efecte de tendir a 

equiparar la cotització entre l’empresa i l’assalariat cap a un 50%-50%, la CEA 

considera que els 4 punts d’augment de la cotització s’haurien de repartir a raó 

d’un punt a càrrec de l’empresa i tres punts a càrrec de l’assalariat. A l’ANNEX 

es mostren les taules comparatives de cotització dels empresaris i els 

assalariats a diversos països. 

2. Per no sobrecarregar el teixit productiu en un moment de costos creixents i, a 

la vegada, per no accentuar el deteriorament del sistema públic de pensions, 

es considera adequat traspassar -de forma temporal i acotada- una part de la 

cotització de la branca general a la branca de jubilació, endarrerint al mateix 

temps l’entrada en vigor de l’augment de cotització del Pilar I. Això no ha de 

suposar un endarreriment en la introducció del Pilar II ni en la posada en marxa 

de la resta de mesures de reforma del sistema. 

3. Establiment d’un topall a la cotització. Ja que el sistema preveu l’existència de 

pensions màximes, per tal de no comprometre la competitivitat del model fiscal 

i la capacitat d’Andorra d’atreure talent i salaris elevats, es considera 

indispensable la introducció d’uns límits màxims a la cotització, com els 

existents en d’altres països del nostre entorn. La inexistència d’aquest topall 

en l’actualitat ja suposa un desavantatge competitiu i un inconvenient a l’hora 

d’atreure talent. 

4. Simulació dels efectes d’establir el tall entre models als 45 anys. El llindar de 

45 anys entre els dos models sembla raonable ja que es tracta d’una edat en 

què la persona assegurada té encara prou anys de vida laboral per planificar 

la seva jubilació. Tot i així, seria desitjable disposar de simulacions de què 

representaria -a efectes d’estalvi- apujar aquest llindar. Perquè si situar el tall, 



 
 
 

per exemple, a 50 anys, representa un benefici notable per a reduir el 

desequilibri existent en el sistema, caldria considerar aquesta possibilitat. 

5. Especificar en quin sistema s’ubiquen els nous cotitzants de més de 45 anys. 

Aquelles persones que s’incorporin al sistema amb més de 45 anys -un 

treballadors que arribi a Andorra amb 46 anys, per exemple- haurien de formar 

part del nou sistema, el previst per als cotitzants de menys de 45 anys. 

6. Augment de l’edat de jubilació més enllà dels 67 anys. En el moment de 

negociar l’actual llei de relacions laborals, el 2018, ja es van introduir -a petició 

de la CEA- previsions que es referien a l’edat legal de jubilació, evitant referir-

se als 65 anys actuals. En aquest sentit, la CEA valora positivament 

l’endarreriment de l’edat de jubilació -amb les excepcions que calgui fer en 

funció del lloc de treball-, perquè contribueix a escurçar el període de percepció 

de la pensió; però insisteix que cal definir i deixar fixat el mecanisme pel qual 

aquesta edat de jubilació es continuarà endarrerint a mesura que augmenti 

l’esperança de vida. 

7. Llibertat per a jubilar-se passada l’edat legal. La plena llibertat a què es refereix 

la mesura 7 del position paper de la CASS s’ha de llegir a la llum del que 

estableix la legislació laboral: És a dir, sempre que hi hagi un acord entre 

l’empresa i el treballador o aquest trobi un nou lloc de treball. 

8. Ampliació de la carència per percebre la pensió de jubilació. La CEA considera 

que caldria ampliar aquesta carència progressivament i en funció de l’evolució 

del sistema. Aquesta mesura aniria en consonància amb l’endarreriment de 

l’edat de jubilació i -per tant- amb l’allargament de la vida laboral. Tot i que en 

l’entorn europeu no existeixen carències superiors als 15 anys, cal recordar 

que a Andorra aquells assegurats que no arriben al mínim reben les quantitats 

aportades al llarg de la seva vida laboral al país, a diferència d’altres països on 

les persones  que no han cotitzat el mínim per percebre una pensió no en reben 

cap. 

9. Ampliació de la carència per rebre allò aportat al sistema. Actualment, els 

assegurats amb més de 5 anys de cotització -i amb menys de 15- tenen dret a 



 
 
 

rebre allò que han aportat al sistema. La CEA proposa augmentar aquest 

període progressivament i en consonància amb l’evolució del sistema. 

10. Introducció dels plans de pensions d’ocupació d’adscripció obligatòria per a 

treballadors de menys de 45 anys. La CEA considera que l’aportació del 

Govern hauria de ser equivalent a la que realitza l’empresa i a la que realitza 

el treballador.  

11. Mesures de gestió a la branca general. Per tal que la reforma del sistema públic 

de pensions sigui coherent, s’ha d’acompanyar de mesures de gestió i de 

reducció -o contenció- de la despesa a la branca general. La creixent despesa 

sanitària ha fet que aquesta branca estigui en dèficit i hagi consumit totes les 

seves reserves des de fa més d’una dècada. Tot i així, hi ha mesures de gestió 

que es poden implementar per reduir el desequilibri que pateix: revisar 

copagaments, controlar baixes, establir protocols, nomenclatura, itineraris i 

altres mecanismes de regulació... Una gestió eficient de la branca general 

serviria per descarregar en part els comptes públics i alliberar recursos per 

poder fer front als dèficits de la branca de jubilació.  

12.  Solució específica per als treballadors per compte propi. Cal trobar una solució 

específica per als treballadors per compte propi, els quals suporten el 100% de 

la pròpia cotització. La solució hauria de passar per una cotització reduïda 

durant els primers anys i mentre la renda no arribi a un determinat nivell, però 

que aquesta cotització reduïda no vagi en detriment de les prestacions. 

13.  Pilar II per als treballadors per compte propi. La CEA considera que el Pilar II 

hauria de ser opcionals per a tots els treballadors per compte propi -amb 

independència de la seva edat- i que, en aquest cas, la part de cotització que 

s’estableix a càrrec de l’empresa, fos assumida a parts iguals entre el 

treballador per compte propi i el Govern. Aquesta mesura s’hauria de llegir en 

consonància amb la mesura número 9 d’aquesta llista. 

14. Permetre que els treballadors per compte propi, de forma voluntària, puguin 

superar el topall de cotització de 1.900 euros mensuals fins al topall de 

cotització del treballadors per compte aliè. En el cas d’aquells treballadors per 



 
 
 

compte propi de més de 45 anys que optin per superar el topall de cotització 

de 1900 euros mensuals, la cotització que excedeixi d’aquest topall aniria al 

sistema de pensió pública (Pilar I) dels treballadors de menys de 45 anys. 

15. En cas que un treballador per compte propi sigui també treballador per compte 

aliè, els topalls de cotització s’hauran de calcular tenint en compte la suma de 

les cotitzacions per ambdós conceptes. 

 
ANNEX: Cotització d’assalariats, empreses i autònoms per països2 

 

 
2 Quadres extrets de l’estudi Anàlisi comparada de models de seguretat social com a referència per a Andorra 
en el marc de la reforma de la CASS, elaborat per Carles Torres Blánquez per a la CEA el gener de 2022. 



 
 
 

 

 
 
 


