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Decret 138/2021, del 28 d’abril del 2021
Decret 138/2021, del 28-4-2021 d’aprovació d’un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emer-
gència sanitària causada per la COVID-19.

Exposició de motius
L’impacte que la pandèmia causada pel SARS-CoV-2 ha tingut en la població fa necessària l’adopció de 
mesures que permetin afavorir l’estat psicoemocional de les persones.

Amb aquest objectiu es crea un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada 
per la COVID-19, per oferir atenció psicològica específica, integral i adaptada a les persones a partir dels sis 
anys d’edat sense dèficit cognitiu, que hagin patit la COVID-19 o que hagin patit un procés de dol relacionat 
amb la COVID-19, o bé que hagin resultat greument afectades per les mesures derivades de la COVID-19.

Aquest programa es preveu que sigui de finançament mixt. El 65% de l’import de cada sessió és a càrrec 
del Govern i el 35% a càrrec de l’usuari, que l’ha d’abonar directament al prestador del servei. La prestació 
del servei la duen a terme els professionals adherits al programa i es determina amb un nombre màxim 
de vuit sessions.

Per als usuaris dels serveis socials es preveu que el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut pugui fer-
se càrrec del 100% de l’import de cada sessió, prèvia valoració social.

Vist el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 28 d’abril del 2021, 
aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Finalitat del programa, beneficiaris i contingut
1. S’aprova un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la COVID-19 
amb la finalitat d’oferir atenció psicològica específica, integral i adaptada a les persones a partir dels sis anys 
d’edat i sense dèficit cognitiu, a les persones residents (en els termes de l’article 34 de la Llei qualificada 
d’immigració) i a les persones amb una autorització d’immigració temporal de residència i treball o de treball 
fronterer que hagin patit la COVID-19 o que hagin patit un procés de dol relacionat amb la COVID-19, o bé 
que hagin resultat greument afectades per les mesures derivades de la COVID-19.

2. Queden excloses del programa les persones que no compleixin els criteris indicats en l’apartat 1.

3. En el marc del programa s’ofereix a la població destinatària un màxim de vuit sessions, que inclouen una 
sessió d’avaluació psicològica inicial, sis sessions d’intervenció i una sessió que inclou una avaluació final.

Article 2. Accés al programa
1. L’accés de les persones al programa s’efectua amb la derivació del metge referent, del psicopedagog de 
l’escola o d’un psiquiatre del país amb conveni amb la CASS. Els treballadors socials del Ministeri d’Afers 
Socials, Habitatge i Joventut podran derivar els beneficiaris al metge referent perquè aquest últim faci la 
derivació al programa.

2. El beneficiari elegeix el professional prestador del servei entre la relació de professionals que han signat 
el document d’adhesió esmentat a l’article 5 amb el Ministeri de Salut per dur a terme el programa.

Altres disposicions
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3. Per poder accedir al programa es requereix la formalització per part del beneficiari d’un document d’ad-
hesió, que ha de custodiar el prestador del servei, i s’ha de trametre un duplicat del document al Ministeri 
de Salut, segons el circuit que s’estableixi.

4. L’accés al programa és per estricte ordre de la data de signatura del document d’adhesió.

5. La manca d’assistència no justificada a les sessions concertades amb el prestador del servei comporta 
la renúncia com a beneficiari del programa.

Article 3. Finançament del programa
1. El finançament del programa és mixt: una part la finança el Govern i l’altra, l’usuari. La part del Govern 
va a càrrec de la partida pressupostària del Ministeri de Salut.

2. La durada màxima del programa és fins a l’esgotament de la partida econòmica assignada.

3. El prestador del servei ha de comunicar periòdicament al Ministeri de Salut tots els nous inicis de trac-
taments a l’efecte de planificar les reserves pressupostàries corresponents amb el circuit que es defineixi 
a aquest efecte.

Article 4. Tarifa de les sessions
1. L’import de les sessions que formen part del programa d’atenció psicològica és de 36 € per sessió.

2. El 35% d’aquest import és a càrrec de l’usuari i és abonat pels usuaris del servei directament al prestador 
del servei. El 65% de l’import de la sessió és abonat pel Govern als psicòlegs prestadors del servei adherits 
al programa.

3. Per als usuaris dels serveis socials es preveu que el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut pugui 
fer-se càrrec del 100% de l’import de cada sessió, prèvia valoració social.

Article 5. Prestadors del servei
1. Poden adherir-se al programa d’atenció psicològica els psicòlegs per compte propi que compleixin els 
requisits de formació i experiència que s’estableixen en l’annex.

2. S’estableix un document d’adhesió entre el Govern i els psicòlegs prestadors del servei per regular les 
condicions i les obligacions de cada una de les parts.

Article 6. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal
Les dades que s’obtinguin per la participació en el programa són tractades de conformitat amb la normativa 
de protecció de dades.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 28 d’abril del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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Annex. Requisits que han de complir els prestadors del servei per participar en el 
programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la 
COVID-19
Poden participar en el programa d’atenció psicològica els prestadors del servei que disposin de l’autorització 
per exercir com a psicòlegs i que compleixin o bé els requisits de formació establerts en l’apartat 1 o bé 
els requisits d’experiència de l’apartat 2.

Apartat 1. Requisits de formació
• Cal acreditar una titulació com a psicòleg general sanitari, psicòleg PIR o psicòleg clínic.
• Cal acreditar un màster en l’àmbit de la psicologia clínica, amb un mínim de 60 crèdits ECTS.

Apartat 2. Requisits d’experiència
• Cal acreditar una experiència professional en l’àmbit de la psicologia clínica d’un període mínim de cinc 
anys, ja sigui al país o fora del país. Aquesta experiència s’acredita amb la presentació d’un dels dos tipus 
de documents següents:

- Un document de l’empresa per a la qual s’ha treballat o es treballa que indiqui els anys d’experiència 
i les funcions.
- Un document d’inscripció com a autònom i una declaració jurada de l’experiència i les funcions dutes 
a terme.
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