Andorra la Vella, 29 d’octubre del 2019
Comunicat del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social
El Consell d’Administració de la CASS us informa que en la sessió del dia 29
d’octubre s’han acordat els següents punts:
1. Es milloren les prestacions de reemborsament de les despeses de
desplaçament i allotjament dels pacients i els seus acompanyants i la
cobertura de les seves despeses .
El Consell d’Administració ha informat la proposta presentada pel Govern del
nou reglament regulador de prestacions de reemborsament de les depeses
de desplaçament i allotjament, amb els canvis que es realitzen sobre el
reglament regulador actual que són els següents:
-

-

Es modifiquen les tarifes existents:
o S’actualitzen les tarifes existents per desplaçament i allotjament de
manera que s’intenta que cobreixin els costos per transport i
allotjament.
o Es crea una tarifa quilomètrica per cobrir el desplaçament de
d’Andorra a destins més allunyats de Barcelona o Tolosa.
o S’estableix una tarifa genèrica que no requereix la presentació de
factures per cobrir els àpats i altres despeses de la persona
assegurada i l’acompanyant.
Es cobriran les despeses d’allotjament d’un acompanyant en cas que la
persona malalta es trobi ingressada i requereixi disposar d’acompanyament.
Es preveu donar un tracte diferenciat als desplaçaments per tractaments de
radioteràpia. En aquests casos el desplaçament es podrà fer amb taxi
individual.
S’actualitza el procediment de tramitació del reemborsament de les tarifes de
desplaçament i allotjament de manera que a partir d’ara només es requerirà
l’entesa prèvia en cas que sigui d’aplicació la tarifa quilomètrica, taxi
individual (excepte radioteràpia) o allotjament.

2. L’ictus s’inclou com a patologia coberta al 100 % en règim hospitalari i
el 90 % en extra hospitalari segons la proposta de modificació del
reglament regulador de les prestacions de reemborsament de les
tarifes de responsabilitat.
El Consell d’Administració de la CASS va sol·licitar al Ministeri de Salut a través
de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes Sanitaris la inclusió de
l’Ictus en el conjunt de patologies cobertes al 100% en règim hospitalari i el

90% en l’àmbit extra hospitalari. Govern presenta una proposta de decret que
el Consell d’Administració informa favorablement.
3. Actualització dels preus de les tramitacions administratives realitzades
per la CASS
El Consell d’Administració aprova l’actualització dels preus de totes les
tramitacions administratives de la CASS.
Certificats estàndard per a assegurats (a excepció dels pensionistes)
Certificats no estàndard per a assegurats
Certificats per a empreses
Extracte de punts a partir de la 2a sol·licitud en un any natural
Extracte d’ingressos a partir de la 2a sol·licitud en un any natural
Fotocòpies, còpies i duplicats (preu unitari)
Segell prestador
Targeta sanitària CASS (duplicat)
Consulta tècnica per part de professionals o de prestadors sanitaris d’interès particular de complexitat alta
Consulta tècnica per part de professionals o de prestadors sanitaris d’interès particular de complexitat
baixa

1,00€
20,00€
4,00€
1,00€
1,00€
0,30€
22,57€
4,00€
100,00€
40,00€

4. Aprovació de diverses adjudicacions i licitacions
El Consell d’Administració aprova les següents adjudicacions i licitacions:
-

Adjudicació definitiva per a l’adquisició de 2 ordinadors IBM Power Systems
(maquinari i programari), cabines de discs, manteniments, serveis
d’instal·lació, configuració i migració a l’empresa Andorsoft, S.A.
Contractació de diversos treballs de desenvolupament organitzatiu i
professional de l’Àrea de Gestió de Persones a l’empresa Opció recursos
humans.
Licitació d’un concurs públic nacional per la contractació del disseny de
l’avaluació del desenvolupament i el manual del sistema de gestió de
l’acompliment.

