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Decret
L’article 139 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, relatiu al reembossament de les 
prestacions, estableix en els apartats 5 a 7 que les despeses derivades de les prestacions efectuades o 
prescrites com a conseqüència d’un accident laboral o d’una malaltia professional s’abonen al 100 % i, 
així mateix, reconeix el dret al reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa An-
dorrana de Seguretat Social als col·lectius següents: les persones amb discapacitat que rebin una pensió 
de solidaritat i les persones que, com a conseqüència d’una invalidesa, resten incapacitades per exercir 
qualsevol activitat professional; les persones amb recursos econòmics insuficients, d’acord amb els requi-
sits establerts per reglament; els orfes fins als 18 anys, o fins als 25 anys en el cas que cursin estudis en 
un establiment d’ensenyança reconegut degudament; les persones que resten sota la tutela del Govern, 
i tots els altres col·lectius que, després de l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social, el Govern estableixi per reglament el dret a un reembossament fins al 100% de les tarifes 
de responsabilitat esmentades.

D’altra banda, la Llei 6/2014, de 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, estableix a la disposició addicio-
nal primera que per tal d’optimitzar els recursos públics i millorar l’eficiència de la gestió de les prestacions, 
el Govern i la Caixa Andorrana de Seguretat Social poden establir acords de col·laboració per gestionar 
les prestacions econòmiques del Govern i de la seguretat social, en els termes i les condicions que s’es-
tableixin en els convenis de col·laboració corresponents. Així mateix, la disposició addicional quarta de la 
Llei esmentada estableix que el Govern, els comuns, la Caixa Andorrana de Seguretat Social i les altres 
entitats de naturalesa pública, d’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció 
de dades personals, i les normes que la desenvolupen, es poden comunicar les dades quan sigui necessari 
per complir les seves finalitats i funcions, i quan es faci en compliment d’una norma vigent.

La modificació del Reglament que ens ocupa es promou, en primer lloc, per ampliar els col·lectius que 
tenen el dret al reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Se-
guretat Social, i en concret per fer-lo extensiu a les persones que perceben la pensió de solidaritat per 
a la gent gran, les quals tot sovint han de fer front a una manca de recursos econòmics. I, d’altra banda, 
per fer possible que la sol·licitud per accedir a la prestació del reembossament del 100% de les tarifes de 
responsabilitat es pugui cursar en paral·lel i conjuntament amb la sol·licitud per tenir accés a la pensió 
de solidaritat, de forma que el ministeri competent en matèria d’afers socials s’encarregui de tramitar-la 
prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, facilitant d’aquesta manera als pensionistes la tramitació 
i la gestió administrativa que se’n deriva. Tot plegat d’acord amb una de les accions que forma part del Pla 
“Tu Ets Important”, promogut en els dos darrers anys pel Govern amb la col·laboració de la Federació de 
la Gent Gran d’Andorra.

Finalment, per millorar la gestió de la prestació de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat 
amb caràcter general, es preveu que la Caixa Andorrana de la Seguretat Social pugui demanar al Govern 
o a altres entitats públiques o privades, amb l’autorització prèvia i expressa de la persona sol·licitant, les 
dades necessàries per tramitar i revisar la concessió de la prestació esmentada.

Article únic
S’aprova l’addició d’una nova lletra l a l’apartat 1 de l’article 3, la modificació de l’article 9 i la modificació de 
l’apartat 2 de l’article 10 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de 
les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que entraran en vigor l’endemà de 
la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i que queden redactats en els termes següents:

Reglaments
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“Article 3. Persones beneficiàries
1. Són beneficiàries de les prestacions de reembossament en el 100% de les tarifes de responsabilitat les 
persones que preveu l’article 133 de la Llei de la seguretat social que es troben en alguna de les situacions 
següents:

[…]

l) Les persones que perceben una pensió de solidaritat per a la gent gran reconeguda d’acord amb la 
Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, i amb les normes reglamentàries que la de-
senvolupen.

[…].”

“Article 9. Sol·licitud
Les persones a les quals es refereix l’article 3 poden sol·licitar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social la 
concessió de la prestació de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat, i han d’aportar 
la documentació següent:

a) La sol·licitud de concessió de la prestació de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsa-
bilitat, d’acord amb els formularis aprovats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

b) En els supòsits inclosos a l’apartat 1 de l’article 3 d’aquest Reglament, cal aportar la documentació que 
acrediti que es compleixen una o més d’una de les condicions que s’hi preveuen. No obstant això, no 
és necessari aportar aquesta documentació quan s’apliquin les disposicions de les lletres a, b, c, e i f de 
l’apartat 1 de l’article 3.

c) En el supòsit inclòs a la lletra l de l’apartat 1 de l’article 3, la persona assegurada que sol·licita la pensió 
de solidaritat per a la gent gran ha de presentar conjuntament les dues sol·licituds al ministeri competent 
en matèria d’afers socials, el qual s’encarrega de cursar la sol·licitud de concessió de la prestació de reem-
bossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

d) En els supòsits inclosos a l’apartat 2 de l’article 3, cal aportar el certificat del metge o de l’odontòleg 
tractant on quedi constància de la patologia i del compliment dels criteris a què fa referència l’apartat 2 
de l’article 8 d’aquest Reglament, d’acord amb els formularis aprovats per la Caixa Andorrana de Segu-
retat Social.”

“Article 10. Resolució i pagament de les prestacions
[…]

2. El règim d’aquesta prestació té vigència mentre durin les condicions per a les quals s’ha concedit la pres-
tació de reembossament sol·licitada. A l’efecte de comprovar el manteniment de la condició de persona 
beneficiària, la Caixa Andorrana de Seguretat Social revisa periòdicament la concessió del règim i pot sol·li-
citar els documents que cregui escaients. La Caixa Andorrana de la Seguretat Social també pot demanar al 
Govern o a altres entitats públiques o privades, amb l’autorització prèvia i expressa de la persona sol·licitant, 
les dades necessàries per tramitar i revisar la concessió de la prestació de reembossament.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 3 d’octubre del 2018

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern
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