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urbanes; la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre; la Llei 9/2007, del 17 de maig, 

del cens i de la Llei d’agents i gestors immobiliaris, del 15 de desembre del 2000. 

Disposició final divuitena. Entrada en vigor  

Aquesta Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2023.  

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN 

4.4.2 Respostes escrites 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell 

General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela 

Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 

12 de juliol del 2022, relatives a la implantació de la Història Clínica Compartida, i 

publicades en el Butlletí del Consell General número 94/2022, del 13 de juliol. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 26 de setembre del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Ministeri de Salut  
Pregunta amb resposta escrita del Govern (Reg. Núm. 0580) 

Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa a la implantació de la història 

clínica compartida, formulada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera 

general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. 

A continuació es dona resposta a les preguntes formulades d’acord amb la informació 

facilitada pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. 

1. Quin és el grau d’implantació de la Història Clínica Compartida entre els 

professionals mèdics liberals? 

Tots els metges convencionals a la CASS tenen accés a l’HCCA i en fan ús. 
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2. Quin és el seguiment de la seva implantació? 

Disposem d’un equip de suport i d’ajuda als usuaris per a la implantació correcta de l’HCCA 

i per a qualsevol dubte o gestió que puguin tenir. A banda, es duen a terme accions de 

formació continuada. 

Hi ha indicadors de connexió a l’HCCA i el sistema està monitorat 24 hores al dia, 365 dies 

l’any, per detectar possibles incidències. 

També hi ha controls i indicadors de la implantació i la utilització de l’HCCA: 

- Interconsultes efectuades 

- Rutes de la via preferent 

- Volums d’utilització de les agendes; nombre de cites i quantitat d’episodis 

- Connexió amb tots els laboratoris d’Andorra 

- Connexió amb centres de diagnòstic per la imatge 

3. Quins recursos de suport i de formació s’han ofert fins ara (desglossat per 

recursos i calendari) i quins més es preveuen oferir? 

El SAAS posa a disposició de tots els professionals amb accés a l’HCCA un Centre 

d’Atenció a l’Usuari (CAU) amb telèfons i adreça de correu electrònic específics (699000, 

871210 ext. 3000, HCC_CAU@saas.ad), en horari d’atenció de 7 a 18 hores de dilluns a 

divendres, per donar resposta a incidents i peticions. En cas d’urgència es disposa d’un 

telèfon de guàrdia d’informàtica de 24 hores al dia, 365 dies l’any. Per correu electrònic o a 

través de la intranet s’ofereixen recomanacions i comunicacions relacionades amb l’ús de 

l’eina. 

A banda d’això, es duen a terme les formacions següents a tot usuari: 

ₒ Formació inicial en el moment de donar les credencials. 

ₒ Formació a petició per complementar la formació inicial o formacions de reforç per temes 

específics. 

ₒ Formació per noves funcionalitats que es van incorporant a l’HCCA. 

Aquestes formacions s’han fet presencialment, telemàticament i a les mateixes consultes 

dels metges, tant de forma individual com en grups reduïts. 

Alhora, les formacions també es poden fer sota demanda.  

A petició de la CNHCC també es va iniciar al mes de juny una formació sobre normativa, 

accessos i seguretat en l’ús de l’eina, que està previst que finalitzi al mes de desembre i 

que s’haurà impartit a 898 professionals (personal administratiu, d’infermeria i mèdic). 

També es disposa de guies d’utilització / manuals funcionals de l’HCCA, que s’envien per 

correu electrònic i es pengen a la intranet de l’HCCA. 

S’està preparant un pla de formació de l’HCCA per reforçar els coneixements dels usuaris 

i per augmentar la qualitat de les dades que entren a l’HCCA. 
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Els recursos humans que s’empren per impartir aquestes formacions són de l’Àrea de 

Sistemes d’Informació, alhora que també imparteixen la formació metges i infermeres amb 

un ampli coneixement de l’HCCA. 

Andorra la Vella, 22 de setembre del 2022 

Albert Font Massip  

Ministre de Salut 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de l’article 90 del Reglament del Consell 

General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela 

Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 

19 de juliol del 2022, relatives al control de la contaminació acústica produïda pels tubs 

d’escapament dels vehicles de motor, i publicades en el Butlletí del Consell General 

número 98/2022, del 20 de juliol. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 27 de setembre del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Ministeri de Justícia i Interior i Ministeri de Presidència,  
Economia i Empresa  
Pregunta escrita al Govern (Reg. Núm. 597) 

Pregunta escrita al Govern amb relació al control de la contaminació acústica 
produïda pels tubs d’escapament dels vehicles de motor. Registre d’entrada número 
597, formulada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup 
Parlamentari Socialdemòcrata. 

Es demana: 

1. Quina és la campanya de sensibilització que el Govern prepara per informar de les 

noves sancions relatives a la contaminació acústica produïda pels tubs 

d’escapament dels vehicles de motor? 

El Cos de Policia fa campanyes cada any destinades als controls específics de motocicletes 

i ciclomotors, i es verifiquen, entre altres articles del Codi de la circulació, els articles 4.14 


