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Altres disposicions
Decret
Decret del 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
Caixa Andorrana de Seguretat Social.
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, s’ha creat un nou dispositiu d’atenció anomenat Centre Intermedi de Control.
L’objectiu del Centre Intermedi de Control (CIC) és assistir els usuaris que presenten símptomes moderats, suggestius d’infecció respiratòria compatibles amb la COVID-19, que requereixen valoració mèdica però no compleixen
criteris d’ingrés. En el Centre, que va entrar en funcionament el 23 de març passat, hi treballen, entre d’altres,
professionals de la salut, metges generalistes i especialistes per compte propi. L’atenció és de dilluns a diumenge.
Vistos els articles 134, 135, 136 i 141 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que estableixen que correspon al Govern establir i actualitzar la nomenclatura i les tarifes de responsabilitat, així
com el règim d’atorgament de les prestacions, després d’un informe del Consell d’Administració de la Caixa
Andorrana de Seguretat Social;
Atesa la necessitat d’actualitzar la nomenclatura per incloure els actes mèdics fets en el Centre Intermedi de Control;
Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió
del 14 d’abril del 2020;
A proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 22 d’abril del 2020, decreta:
Article 1
1. Es crea la lletra clau següent d’acord amb la descripció que es troba a continuació:
Codi
CIC

Descripció de l’acte
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.

Tarifa
29 €

2. De forma addicional, Govern remunera els metges per compte propi quan presten servei al Centre Intermedi de Control, amb una quantitat fixa de 28,57 euros per hora treballada.
3. Les consultes dels metges per compte propi al Centre Intermedi de Control tenen un règim de tercer pagador.
Article 2
L’aplicació de les mesures previstes en aquest Decret és limitada en el temps i s’estén fins que el Govern
declari, per decret, la fi de la situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

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.

Govern

Andorra la Vella, 22 d’abril del 2020
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

