
11. L'ASSEGURANCA SOCIAL A ANDORRA

A NION[ Vn..vNOv

El spiel creixcment clemografic de les Valls d'Andorra durant la

clecada dels anys scixanta, degut principalment a I'arribada de treballadors

immigrants, obliga la nostra administracio a estudiar els problemes socials

en materia d'assistencia sanitaria que fins aleshores es resolicn amb el

classic sistcma dc <<conductes» per a lcs visites a domicili o Ica consulter

al despatx del metge. En la majoria dels pobles d'Andorra era el Comu

qui pagava els honoraria medics a preu fet. Per a Ies intervencions de

tipus quirurgic ]a majoria de la gent s'afiliava a socictats mutualistes

d'Espanva.

L'any 1966 el Consell dc la Vall decideix la creacio d'un regim de

Seguretat Social. Al principi es programa que tothom hi quedcs obliga-

toriament afiliat. La mesura provoca una seric de reticencies en molts

sectors de la poblacio, la qual cosa aboca a una soluciu de compromis.

Tan sols es obligatoria per als assalariats, mentre que cis no assalariats

poden inscriurc's voiuntariament. La Caixa Andorrana es posy en marxa

el primer d'abril de 1968. El sistcma es molt scmblant al frances. Compren

una Branca d'asseguranca de malaltia, que assegura la malaltia, ('accident

de treball, maternitat, invalidesa i defuncio. I una branca de vellesa, obli-

gatoria per als assalariats i facultativa per als no assalariats, cs a dir per

als assegurats voluntaris.

No hi ha asseguranca contra 1'atur forcos, ni <plus» familiar per al

nombrc de fills.
En rcalitat es pot parlar de dues Caixes: la de malaltia i la de vellesa,

agropades en el matcix organisme. Cada una tc els sews recursos, i Si

be tin,, pot fer prestecs a 1'altra, Cs per periodes de temps limitats. Ni Puna

ni ('alts no reben cap ajuda estatal. La gestio administrativa ha estat ho-

nesta i clara, calla any es publiquen els resultats economics. La caixa <<mala-

tia» tc ems superavits modestos pero reals. La caixa «vellesa» ha atresorat

una gran quantitat de diner pcl fet que la mitjana d'edat clels trcballadors

a Andorra cs de 35 ant's, i per tant n'hi ha molt pocs clue cobrin pensions do

vellesa. AixO ha pcrmes la construccio dun centre sanitari do gran <<stand-

ing» que esta a punt d'inaugurar-se. Potser en cl moment do celebrar-se

el Congres estara en plc funcionament.
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A la seccici ,malaltia», tenen obligacio de cotitzar el palm (a rao

dun 9 °° del salari real) i l'assalariat (un 3 °o). Els no assalariats s'ins-

criuen voluntariament i cotitzcn segons el salari mitja revisable cada inv.

L'asseguran4a «malaltia» cobrcix el pagament del 75 °o de les despeses

medico-farmaccutiques i d'hospitalitzacio en els limits de responsabilitat

de la Caixa. V-s a dir que per a cada acte medic existeix una lletra clau:

C = consulta despatx metge; V = visita a domicili del malalt, etc. Aquesta

cobertura inclou tots cis assegurats, els sous dret-havents i personcs a ]lur

carrec, aixi corn les prestacions de salari per als assalariats en situacio

de baixa medica. Les tarifes de responsabilitat de la Caixa son estipuladcs

calla am., entre el Conseil d'administracio dc la Caixa i cis metges amb

residencia a Andorra.

Les prestacions de salari es calculen sohre la base de l'ultim salari dc-

clarat pc] patro, i es paga el 50 00 el primer mes i cl 66 °o cis mesos

scgiicnts.

Quan es tracta dun accident dc treball, les prestacions medico-far-
maceutiques es paguen al 100 °o, i l'obertura de drets es immediata.

Cas que les despeses ocasionais per malaltia siguin desproporcionades

amb cis medis economics de Passe<gurat, aquest pot demanar al Conseil

d'administracio cl reembossament al 100 °o i, previa enquesta, en general

s'acorda el 100 °b.

Dins cis limits do responsabilitat de la Caixa, el malalt pot escollir
mctge, farmacia i establiment hospitalari o clinica privada.

D'altra banda, la caixa andorrana de S. S. to establerts convenis amb

establiments privats i oficials d'Espanya i de Franca, clue respecten les

tarifes.

La utilitzacio de lletres clau mes amunt esmentades, amb un coe-
licient aferent, tenen per objccte de respectar el secret medic.

En rcsurn, el sistema es calcat gairebe del Sistema Frances.

Resultats

El nombre d'assegurats afiliats a la CASS des de ]'any 1968 ha aug-
mcntat cons idcrablcmcnt, i ha passat d'una mitjana de 5.100 el 1968 a
11.000 1'anv 75.

Actualment, el dia 1-VI-76 la Caixa to uns 12.000 assalariats en situacio

d'alta a mes de 824 voluntaris, es a dir, no assalariats, amb un nombre

respectiu de beneficiaris de 9.314 i 1.443. La CASS cobreix 23.677 persones,

que representen el 80 °o de in poblacio resident a les Valls.

En ]'annex I podreu trobar el nombre mitja anual d'assegurats, aixi

coin la variacio mitjana mensual. A Andorra la immigracio «orcncta»,

es a dir, cl fet del treballador temporer, es molt important, sobretot 1'es-

tiu, Nadal, Pasqua, etc.
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Evoluciti de les prestacions per malaltia

El pagament de lcs prestacions per malaltia ha augmentat el 347 00
des del 1969. Aquest augment es degut a un creixement del 143 96 de la
quantitat de pagaments i a un augment del 84 9o del preu mitja del pa-
gament.

Airy Pres tacious Index
Qualltltat

pagaments Index

Preu

mitja Index

69 37.670.566 100 24.146 100 1.344 100
70 42.965.080 132 31.836 132 1.349 100,3
71 49.660.104 153 35.963 149 1.381 103
72 61.726.619 190 39.618 164 1.558 116
73 86.883.224 267 48.981 203 1.774 132
74 113.391.431 349 53.601 222 2.115 157
75 145.174.840 447 58.721 243 2.472 184

L'analisi d'aquesta taula demostra que l'any 1975 hi ha hagut, respects

al 1969, un augment del 78 06 de la quantitat d'assegurats i un augment

del 36 96 de consum.

Cal remarcar la relativa estabilitat de l'index de consum.
D'altra part (vegeu annex 2) podem analitzar el pes respectiu de cada

ri s e.

La malaltia ha augmentat Jentament, i ha passat de 64,6 0o el 1969 a
67 06 1'any 1975.

A 1'oposat, cl pes dels accidents de treball, despres d'haver-se estabi-

Iitzat a l'entorn del 25 06 de les prestacions, nomcs representa el 20 06

I'anv 1975.

Maternitat i aitres guarden una posicio constant, mentre Clue la inva-
lidesa augmenta lentament pore regularment, i passa del 3,5 06 al 6,4 06.

Les prestacions que han tingut una evolucio mss rapida han estat ics
prestacions d'invalidesa. Les de malaltia gaircbc s'han multiplicat per 5

en set anys, mentre que accidents de treball i maternitat tenon un crei-

xcmcnt inferior.

Aquestes prestacions es rcparteixen (an .%, 1975) de la mantra segiient:

91,5 0o als assalariats no agricoles.

0,24 Oo als assalariats agricoles.
7,38 0-o als no assalariats no agricoles.

0,42 °6 als no assalariats agricoles.

0,46 °b ais assegurats voluntaris.

Es important de constatar quc, si comparem Ics interiors lades amb
les cotitzacions, veiem que les tres darreres categories d'assalariats, a I'opo-
sat de lcs dues primcres, son dcticitaries per a ]a CASS.
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Per a linalizar aquest rapid estudi de les prestacions es important do

dcstacar la importancia de les despeses de farmacia i indemnitzacions de

salaris diaris, aixi com a on nivell inferior les consultes i les hospitalit-

zacions.

Materuilal: El pagament dels dies de baixa i cl reembossament dels

parts rcpresenten mcs de 55 % de les prestacions de maternitat. La cirur-

(Iia, 18 00; la farmacia, 12,1 °%o, i l'hospitalitzacio, 12,2 %.

Accidents de trebatt: Gairebe cl 66 °„ de les despeses s611 clegucles al

pagament de la indemnitzacio de salari pels dies de baixa on ei trcball.

L'hospitalitzaci6 ha representat el 10,47 to, i la farmacia el 9,03 %.

Podem avancar doncs que la creacio i el funcionament de la CASS

durant aquests darrer 8 anys ha representat un revulsiu total per a la sani-
tat andorrana. Sociologicament s'ha passat d'un tipus d'assistencia pobra i
rutinaria en la interrelacio metge-malalt, a una concepcio moderna que
prcvcu sobretot la col1ectivitzaci6 del rise, sense beneficis per a tercers,
com es el cas de les assegurances privades.

S'esta comcncant la posada on marxa de guarderies infantils. S'estudia
la possibilitat de residencies per a veils, 1'acces a 1'adquisicio d'habitatges
per als treballadors, i tambe la creaci6 d'una caixa o banc de credit.

Les finances de la Caixa ,Vcllesa)> han permes la construccio d'una
moderna clinica equipada no solament per al tractament de les malalties
mes frequents al pats, sing per a les urgencies vitals (cura intensiva i
cremats, per exemple, sense tenir on compte la rendibilitat financera
(I'aqucsts scrveis, que de vegades son urgencies vitals).

Una segona etapa preveu la posada en marxa d'una medicina preven-

tiva, que a la ilarga sera rendible per a la Caixa, ja que evitara despeses

de malaltia.

Un aspecte no tractat, perb que esta on estudi, es la creacio dun servei

d'informatica on quedin codificats tots els actes medics i tractaments, que
eslara a disposicio dcls metges que vagin tractant qualsevol assegurat.

S'estudia la possibilitat de simplificar la notacio decimal editada per l'O.M.S.

ANNEX 1

Mit Jana d'assegurats mensuals des del 1969 fins al 1975

Mes Nontbre Index Mes Noinbre Index

Goner 6.393 100 Juliol 8.510 133
Febrer 6.637 103 Agost 8.494 133
Marc 6.978 109 Setembre 8.198 128
Abril 7.525 118 Octubre 7.721 121
Maig 7.844 123 Novembre 7.363 115
Junk' 8.150 127 Desembre 7.550 118

125



Mitjana casual d'assegurats

Any Nombre Index
68 5.141 100
69 5.916 115
70 6.207 121
71 6.849 133
72 7.592 148
73 8.712 169
74 10.405 202

ANNEX 2

Evolucio de les prestacions segons els rises coberts

Anys 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Mal. recmb. 16,49 21,98 26,81 32,89 43,96 57,19 73,76
Mal. sal. 4,52 5,27 5,90 7,60 11,63 16,99 25,40
Acc. treball 8,63 12,26 13,40 15,92 23,37 29,25 29,87
Maternitat 1,35 1,74 1,85 2,43 2,49 4,51 5,64
Invalidesa 1,15 1,31 2,45 3,41 5,27 5,84 9,42
Defuncio 0,34 0,41 0,25 0,48 0,42 0,60 1,07
Prevencio 0,39 0,37 0,35 0,87 1,23 1,49 1,41

Traduit en percentatges

Mal. (rb. i sal.) 64,6 63,4 64,8 65,4 63,7 64,6 67,6
Acc. treball 26,5 28,5 26,4 24,3 26,9 25,8 20,4
Maternidad 4,1 4,1 3,7 3,9 2,9 4 3,8
Invalidesa 3,5 3 4,5 5,5 6,1 5,1 6,4
Altres 1 1 0,5 0,8 0,5 0,5 1,7

Creixement per risc

Mal. recmb. 100 133 159 199 265 341 447

Mal. sal. 100 116 130 166 257 376 562

Total 100 129 153 192 263 348 472

Acc. treball 100 142 151 174 270 339 346

Maternitat 100 129 137 180 185 336 408

Imvalidcsa 100 114 195 295 456 506 819

Defuncio 100 121 73 142 125 161 315
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