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Decret
Decret del 7-10-2020 de creació de la Comissió Mixta de Sanitat i aprovació del Reglament de funcio-
nament intern i composició de la Comissió

La Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, estableix 
que el sistema de salut es configura com un sistema sanitari mixt, constituït pel conjunt d’estructures i de 
serveis relacionats amb la higiene, la salut pública i l’assistència sanitària individual i col·lectiva pertanyents 
directament a l’Administració general i tutelats per aquesta Administració, de manera que corresponen 
al Govern l’ordenació i la programació en tots els àmbits relacionats amb la salut, i l’execució en matèria 
d’higiene i salut pública; a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, la recaptació de les cotitzacions dels 
seus assegurats, el finançament dels serveis sanitaris rebuts pels seus beneficiaris i la iniciativa normativa 
en matèria de seguretat social pel que fa referència a les cotitzacions i les prestacions, en els termes que 
estableix la normativa vigent, i al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, la gestió dels serveis de salut finançats 
públicament, a més de les funcions definides en la Llei de creació d’aquest Servei.

La creació de la Comissió Mixta de Sanitat ha de permetre coordinar aquestes funcions encomanades per llei al 
ministeri encarregat de la salut, a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària 
en matèria sanitària, i, atesa la necessitat d’establir el règim de funcionament intern i les competències atribuïdes 
a la Comissió Mixta de Sanitat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del dia 7 d’octubre del 
2020, aprova la creació de la Comissió Mixta de Sanitat i el Reglament de funcionament de la mateixa Comissió.

Article únic
S’aprova la creació de la Comissió Mixta de Sanitat i el Reglament de funcionament intern i composició de 
la mateixa Comissió, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Mixta de Sanitat

Article 1. Creació i naturalesa
Es crea i regula la Comissió Mixta de Sanitat (CMS) com a òrgan de caràcter consultiu i tècnic per a la coordina-
ció i la cooperació entre el Govern, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Servei Andorrà d’Atenció 
Sanitària (SAAS) per desenvolupar les funcions relatives a l’assistència sanitària i a la higiene i salut públiques.

Article 2. Funcions
Les funcions de la Comissió Mixta de Sanitat són les següents:

1. Alinear les tres institucions membres de la Comissió en les línies estratègiques que han de regir l’àmbit 
de l’assistència sanitària pública.

2. Planificar i prioritzar les accions i projectes que cal dur a terme per al desenvolupament de la política 
sanitària i la reforma sanitària.

3. Coordinar el desplegament i l’aplicació de tota la normativa que implementa i regula la política sanitària 
i la reforma sanitària.

4. Treballar, fer propostes, sobre modificacions del sistema de finançament de l’àmbit sanitari.

5. Qualsevol altra funció de coordinació i col·laboració de les tres institucions per millorar l’assistència sanitària.

Altres disposicions
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Article 3. Composició
La Comissió Mixta de Sanitat queda formada pels membres que es mencionen a continuació:

1. El ministre responsable de la salut, com a president de la CMS

2. El secretari d’Estat del ministeri responsable de la salut

3. El president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

4. El director general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

En cas d’impediment o absència per malaltia o una altra causa legal, els membres poden ser substituïts 
per les persones que ells designin.

Article 4. President de la CMS
El president exerceix la representació de la CMS, presideix les sessions, acorda la convocatòria de les 
reunions i fixa l’ordre del dia tenint en compte, si escau, les peticions dels altres membres de la Comissió.

Article 5. Secretari de la CMS
Les funcions de secretari de les reunions de la Comissió Mixta de Sanitat recauen en la persona designada 
pel ministeri responsable de la salut.

Article 6. Suport i assessorament
La Comissió Mixta de Sanitat pot requerir el suport i l’assessorament de tècnics o experts, interns o externs 
al Govern, i a les parapúbliques CASS i SAAS. Aquests experts són designats per qualsevol del seus membres 
i poden assistir a les reunions de la Comissió amb veu però sense vot.

Article 7. Reunions
La CMS es reuneix amb caràcter ordinari almenys un cop al mes, si bé el president pot convocar altres 
reunions a iniciativa pròpia o a petició d’un altre membre.

Les reunions es convoquen amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. La convocatòria ha d’incloure 
l’ordre del dia, així com la informació i la documentació que siguin necessàries per tractar dels temes in-
closos en l’ordre del dia.

Quan les sessions siguin convocades a proposta d’un altre membre, el membre sol·licitant ha d’indicar al 
president els assumptes que vol incloure en l’ordre del dia. Independentment d’això, qualsevol membre 
pot proposar al president la inclusió de qualsevol tema o qüestió en l’ordre del dia de la sessió següent.

El president pot incloure en l’ordre del dia, fins a 24 hores abans de la reunió, temes o qüestions urgents 
o extraordinaris.

Article 8. Actes de les reunions
El Secretari de la CMS aixeca acta de la sessió, la qual ha de contenir la data, el lloc i l’hora de celebració, la 
identitat dels participants, els punts de l’ordre del dia tractats i els acords presos, i envia la proposta d’acta 
als membres dins els set dies hàbils següents a la data en què ha tingut lloc la sessió.

Els membres poden fer esmenes a la proposta d’acta en el termini màxim dels set dies hàbils següents a 
la data d’enviament de la proposta per part del secretari.

L’acta modificada, si escau, s’envia a tots els membres de la Comissió i s’aprova en la reunió següent que 
se celebri.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 7 d’octubre del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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