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INTRODUCCIÓ

L’annex VI “Seguretat Social” de l’acord d’associació amb Andorra, Mòna
San Marino preveu l’adhesió al cabal comunitari següent :

als reglaments europeus 883/2004 i 987/2009 sobre coordinació dels sistem
de seguretat social

a 29 decisions de la Comissió Administrativa de coordinació dels sistemes
seguretat social
a 5 recomanacions de la Comissió Administrativa de coordinació dels
sistemes de seguretat social.
a 2 directives que regulen els drets de pensió complementària per les
persones en situació d’activitat que es desplacen en el territori europeu

I- La subjecció als reglaments europeus de
coordinació dels sistemes de seguretat social
A- El camp d’aplicació
El present reglament s’aplica a les legislacions de seguretat
social relacionades amb:
-Les prestacions de malaltia
-Les
Les prestacions de maternitat i de paternitat assimilades
-Les prestacions d’invalidesa
-Les prestacions de vellesa
-Les prestacions de sobrevivents
-Les
Les prestacions en cas d’accident de treball i malaltia
professional
-Les prestacions de defunció

-Les
Les prestacions de desocupació
-Les prestacions de prejubilació
-Les prestacions familiars
El present reglament s’aplica a les prestacions a caràcter no
contributiu previstes a l’article 70.
El present reglament no s’aplica a l’assistència social i mèdica.

F- LA PRESTACIÓ DE DESOCUPACIÓ
Norma: Els reglaments comunitaris preveuen la totalització dels períodes
d’assegurança per donar dret a aquesta prestació. La darrera institució en la
que la persona ha treballat ha de fer front a aquesta prestació. La prestació
de desocupació no està condicionada amb la residència.
Excepció: El treballador fronterer ha de fer la seva demanda de prestació de
desocupació a l’Estat membre de residència malgrat no hagi cotitzat. Es pot
inscriure als serveis d’ocupació dels dos Estats Membres.
Implicació: Andorra no reconeix la prestació de desocupació regulada en el
reglament comunitari. La prestació de no ocupació involuntària contemplada
per la normativa andorrana s’ha de considerar una prestació no contributiva
relacionada amb la condició de residència i de revinguts de la persona
assegurada. Aquesta prestació ha de ser considerada com una prestació
assistencial i no subjecta als reglaments europeus de coordinació.
A Andorra, 66 famílies es beneficien de la prestació social de no ocupació
involuntària per un import total de 347.188,79
347
euros (any 2017).

