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Decret
Decret del 3-6-2020 de modificació del Decret del 6-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals 
addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb 
la nomenclatura de la CASS.

Exposició de motius
El mes de maig es va aprovar el Decret 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. L’objectiu va ser actualitzar la nomenclatura per incloure-hi les 
consultes no presencials dels metges especialistes.

El text estableix una única lletra clau per als actes mèdics sota la modalitat no presencial dels metges 
especialistes i dels psiquiatres, i deixa fora de la descripció els pediatres. Es dona la circumstància que 
els pediatres, malgrat formar part funcionalment de l’atenció primària en el model de la via preferent que 
regeix l’assistència sanitària pública, històricament, pel que fa a nomenclatura i tarifes, s’han considerat 
metges especialistes. De forma paral·lela, els psiquiatres han disposat d’una lletra clau pròpia amb una 
tarifa diferenciada que respon a la durada de les seves consultes.

Així doncs, es modifica la descripció de la lletra clau CTE, que passa a correspondre a un acte mèdic no 
presencial efectuat per un metge especialista (incloent-hi pediatria), i es crea una nova lletra per als actes 
mèdics no presencials dels psiquiatres.

Considerant que els articles 134, 135 i 136 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social disposen 
que correspon al Govern l’establiment i l’actualització de la nomenclatura i de les tarifes de responsabilitat, 
després d’un informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió 
del 26 de maig del 2020;

A proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 3 de juny del 2020, aprova aquest Decret amb 
el contingut següent:

Article únic
Es modifica l’article 1, “Actualització de la nomenclatura de la CASS”, que queda redactat com segueix.

“Es creen les lletres clau següents d’acord amb la descripció que segueix:

Codi Descripció de l’acte Tarifa

CTE

Acte mèdic realitzat per un metge especialista (inclou pediatria), en modalitat no presencial 
Acte únic 
Incompatible amb majoració de festiu (MF) o majoració nocturna (MN) o ambdós 
Imprescindible el registre assistencial de l’activitat a la història clínica compartida

29 €

CTP

Acte mèdic realitzat per un psiquiatre en modalitat no presencial 
Acte únic 
Incompatible amb majoració de festiu (MF) o majoració nocturna (MN) o ambdós 
Imprescindible el registre assistencial de l’activitat a la història clínica compartida

36€

Altres disposicions
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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, 3 de juny del 2020

Xavier Espot Zamora  
Cap de Govern
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