
Andorra la Vella, 28 de novembre del 2022 

M. I. Sr. Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern 

Distingit senyor, 

El dia 1 de juliol del 2022, el Consell General va aprovar l’ampliació del règim de tercer 
pagador a les proves diagnòstiques, radiològiques, productes farmacèutics i visites de 
metges especialistes. Aquest règim només s’aplicava als ingressos hospitalaris. A 
aquest efecte, va fixar un termini de dos mesos perquè el Govern implantés el règim 
del tercer pagador.  

Com ja sabeu, el règim del tercer pagador permet que l’usuari que segueix la via 
preferent no hagi d’avançar la totalitat dels diners per a les visites i proves mèdiques, 
els tractaments o la compra de medicaments amb recepta mèdica, de manera que 
paga únicament el 25% o el 10% de l’import total. 

Tal com va manifestar el Consell General, no poder accedir a unes analítiques o una 
prova, o no poder fer una visita a un especialista o adquirir un medicament per 
insuficiència de recursos econòmics, és una situació inadmissible en un país com el 
nostre i, a més, és contrari al dret a la salut establert a la nostra Constitució.  

Al nostre país hi ha moltes persones que no es poden permetre avançar els diners de 
les prestacions mèdiques, ja que això els suposa no poder pagar altres despeses 
bàsiques com el lloguer o l’alimentació.  

El ministre de Salut considera que el tercer pagador farà disparar la despesa sanitària. 
Aquesta opinió no és compartida per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que ha 
manifestat que el nou model no comporta cap increment de la despesa. Ben al 
contrari, creiem que no accedir al sistema de salut quan és necessari pot comportar un 
agreujament de les patologies i, consegüentment, un increment de la despesa 
sanitària.  

També sabem que us heu mostrat contrari a ampliar el tercer pagador a tota la 
població, argumentant que una de les virtuts del sistema públic de salut andorrà és 
que sempre avancem o paguem alguna despesa de la nostra butxaca i això permet 
saber quin és el preu total del tractament. Pensem que això no és cert, perquè en els 
rebuts mèdics lliurats als majors de 65 anys apareix tant l’import total de la prestació 
com la quantitat a pagar en règim del tercer pagador.  

Convé recordar que el Govern és un executor de les lleis i els acords aprovats pel 
Consell General, a qui correspon controlar l’acció política del Govern, com no pot ser 
d’una altra manera en un sistema democràtic com el nostre. A data d’avui, havent 
transcorregut quatre mesos des de l’acord del tercer pagador per part del Consell 
General, el Govern únicament l’ha implantat a un nombre d’actes mèdics molt limitat 
per als majors de 65 anys, i no ha complert el requeriment parlamentari. 

Així doncs, sol·licitem al Govern l’ampliació de la figura del tercer pagador a tota la 
població i per a totes les proves diagnòstiques, radiològiques i de productes  
farmacèutics, així com les visites als metges especialistes, de conformitat amb 
l’encàrrec fet pel Consell General.  

Esperant que tingueu en consideració la nostra demanda, us saludem atentament.  



Montserrat Martínez Vecina                               Jacqueline Caubet Bringué 
Representant dels assalariats a la CASS            Representant dels assalariats a la 
CASS 

   

  

   

  

 


