
 
 
 

 
 

Andorra la Vella, 08 de novembre del 2018 
 
 
Situació del pagament de les prestacions per baixa laboral dels 
treballadors de la funció pública corresponent al m es d’octubre 2018 
 
 
En relació al canvi de gestió del pagament de les prestacions de baixa laboral 
dels treballadors de la funció pública, la CASS vol aclarir els següents punts: 
 

- Aquest canvi de procés entra en vigor el passat dia 1 de gener del 2018, 
moment en que els sistemes de la CASS estan preparats per assumir el 
pagament dels aturs dels treballadors de la funció pública, incloent-los 
en el procés de pagament com tot assegurat de la CASS. 

- Des del departament  de funció pública de Govern es demana a la CASS 
no activar aquest canvi, i es demana aplaçar fins al mes d’abril 
d’enguany. 

- En el mes d’abril  d’enguany, el departament de funció pública de 
Govern ens demana un nou ajornament pel mes d’octubre i aleshores la 
CASS sol·licita el 6 d’abril del 2018 que se li confirmi formalment la data 
en que s’hagi d’iniciar el pagament de les baixes directament als 
assegurats. Posteriorment el 22 d’octubre del 2018, atès l’entrada en 
vigor del reglament de la mútua de govern en data 1 d’octubre, la CASS 
reitera la seva petició que queda resposta el dia següent i on s’informa 
que els pagaments s’efectuaran a comptar del dia 3 de novembre del 
2018. 

- A finals del  passat mes d’octubre es comencen a rebre queixes dels 
funcionaris en baixa laboral perquè no reben els corresponents 
pagaments per part de Govern, que els remet a la CASS. Des de la 
CASS, se’ls informa que aquesta gestió es continua portant des de 
Govern fins al proper mes de novembre. 

- Un cop detectada aquesta incidència administrativa, des de la CASS 
s’acceleren els procediments interns per enviar l’arxiu amb el llistat dels 
treballadors de la funció pública en baixa laboral, i accelerar així,  els 
pagaments de les prestacions corresponents al mes d’octubre. 

- Avui, dia 8  novembre,  s’ha enviat l’arxiu a funció pública perquè realitzi 
el pagament. 

- Les baixes laborals, a partir d’aquest mes de novembre, dels treballadors 
de la funció pública, es pagaran des de la CASS, a mes vençut o dos 
dies després de l’alta laboral, com es fa amb la resta d’assegurats i així 
ho determina la normativa vigent. 

- I encara que aquesta incidència no és atribuïble a la responsabilitat de la 
CASS, des de la parapública lamentem la situació que ha afectat els 
funcionaris que es trobaven amb baixes laborals. 


