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Decret 208/2022, del 18 de maig del 2022
Decret 208/2022, del 18-5-2022, de modificació del Decret del 30-9-2020 pel qual s’adopten mesures 
excepcionals en relació amb l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social i dels accessos a la història clínica compartida.

En el marc de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus 
SARS-CoV-2, i amb la finalitat de donar una resposta adequada a les necessitats d’atenció sanitària de la 
població, es va crear, a finals de març del 2020, un nou dispositiu d’atenció anomenat Centre Intermedi 
de Control (CIC). L’objectiu era assistir els usuaris que presentaven símptomes moderats, suggeridors d’in-
fecció respiratòria i compatibles amb la COVID-19, que requerien una valoració mèdica però no complien 
els criteris d’ingrés.

Així, mitjançant el Decret de data 22-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb l’actualització de la 
nomenclatura de la CASS, es va crear la lletra clau “CIC” com a acte mèdic dut a terme per un metge ge-
neralista o especialista al CIC i es va establir la tarifa per als facultatius de compte propi en el CIC en una 
quantitat fixa de 28,57 € per hora.

Posteriorment, quan la situació assistencial va tornar a la normalitat, es va decidir tancar el CIC mitjançant 
el Decret del 9-6-2020 de declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària causada per la 
pandèmia del SARS-CoV-2.

El mes de setembre del 2020, mitjançant el Decret del 30-9-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals 
addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb l’ac-
tualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dels accessos a la història clínica 
compartida, considerant les dades epidemiològiques i la necessitat assistencial, es va reactivar el dispositiu.

Considerant la situació excepcional viscuda en el marc de la variant Omicron i l’elevat nombre de contagis 
que es van gestionar, cal actualitzar la quantitat amb la qual Govern remunera els metges que signen conveni 
amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) quan presten servei al CIC. La finalitat és aproximar la 
quantitat econòmica que percep un metge quan presta els serveis al CIC a la quantitat que percep quan 
treballa en el servei de permanències mèdiques. També es considera oportú adaptar el pagament a les 
dures condicions de la feina del CIC, que comporta l’observació de múltiples mesures per disminuir el risc 
de contagi.

A proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 18 de maig del 2022, decreta:

Article 1
Es modifica l’article 1 del Decret del 30-9-2020, que queda redactat com segueix:

“1. Es manté la lletra clau següent d’acord amb la descripció que es troba a continuació:

Codi Descripció de l’acte Tarifa

CIC Acte mèdic dut a terme per un metge generalista o especialista al Centre Intermedi de Control (CIC). Acte únic. 
Incompatible amb majoració de festiu (MF) o majoració nocturna (MN) o ambdós. 29 €

2. Aquest acte es reemborsa al 75% en règim de tercer pagador.

Altres disposicions
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3. De forma addicional, el Govern remunera els metges que signen conveni amb la CASS quan presten 
servei al Centre Intermedi de Control amb una quantitat fixa de 50 euros per hora treballada.”

Article 2
Es modifica l’article 5 del Decret del 30-9-2020 intitulat “Retroacció d’efectes”, que queda redactat com segueix:

“Els serveis prestats pels metges que signen conveni amb la CASS al Centre Intermedi de Control amb data 
posterior al 6 de desembre del 2021 els remunera el Govern, amb una quantitat fixa de 50 € per hora 
treballada.”

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, 18 de maig del 2022

Xavier Espot Zamora  
Cap de Govern
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