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Reglament d’Aplicació n. 16
Control mèdic i odontològic

Vistos els Reglaments instituint la Seguretat Social.

Vistes les disposicions del Conveni entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social, d’una
part, els organismes francès i espanyol, d’altra part.

Vistes les disposicions del Conveni entre la Caixa de Seguretat Social, d’una part,
Metges de les Valls d’Andorra, d’altra part, i principalment el seu article 4rt, paràgrafs
4 i 9.
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Article 1. La Caixa Andorrana de Seguretat Social, en mèrits del Conveni Internacional
i del Conveni Mèdic anteriorment mencionats, organitzarà un servei de Control Mèdic
de caràcter consultatiu, que pugui eventualment contribuir a solucionar les dificultats
d’ordre mèdic que puguin produir-se, en relació a l’aplicació de la legislació referent a
les assegurances Malaltia, Maternitat, Accidents de Treball, Invalidesa i Vellesa.

Article 2. Aquest servei està assegurat pel metge assessor. La Caixa podrà sotmetre a
dit control tant els expedients mèdics com convocar assegurats per a ésser visitats pel
metge assessor.

Article 3. La Caixa haurà de demanar obligatòriament el parer del metge, entre altres,
en els següents casos:
- aplicació de l’article 10, paràgraf 2 del Reglament Tècnic, i de les disposicions dels articles següents del mateix Reglament que s’hi refereixen.
- aplicació de l’article 24 del Reglament Tècnic.
- aplicació dels articles 29 i 30 del Reglament Tècnic per a la determinació del
grau d’invalidesa.
- aplicació de l’article 42 del Reglament Tècnic.

Article 4. La Caixa demanarà el parer del metge, en particular en els casos següents:
- justificació i duració de la cessació de treball per malaltia.
- justificació i duració de la cessació de treball i relació amb l’accident de treball.
- justificació i duració de les recaigudes, en els dos casos precedents.
- lliurament d’una pròtesi o d’un aparell.

La Caixa podrà consultar al metge assessor per a la resolució de totes les qüestions
que, al seu criteri, requereixen un parer mèdic.

Article 5. Per a la definició de les característiques d’invalidesa el metge assessor pot
demanar la col.laboració d’un metge assessor francès o espanyol.

En cas de desacord d’ordre tècnic, que es produeixi desprès d’una decisió d’ordre
mèdic, el metge assessor pot demanar les informacions mèdiques necessàries i particularment el parer d’un metge expert.
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Article 6. El Control Odontològic serà realitzat per la Caixa segons els mateixos principis que el Control Mèdic.

En tot cas la Caixa demanarà obligatòriament el parer del dentista controlador abans
d’efectuar cap lliurament de pròtesi als assegurats.

Article 7. Les despeses de Control Mèdic i Odontològic correran a càrrec de la Caixa
de Seguretat Social, essent imputades directament a la gestió Malaltia, règim general,
pel Control Mèdic, i a la gestió Malaltia, règim complementari, pel Control Odontològic.
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