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Decret
Decret del 15-3-2022 del Consell Directiu del SAAS d’aprovació dels serveis del Centre Hospitalari An-
dorrà (CHA) als que poden accedir els professionals de la salut privats.

Vist el Reglament de prestació de serveis del Centre Hospitalari Andorrà a professionals de la salut que 
desenvolupen activitats privades, aprovat pel Govern en data 19 de juny del 2013, en el què es preveu la 
possibilitat que el SAAS, mitjançant decret, determini el serveis que el SAAS pot oferir en l’àmbit del CHA a 
aquells professionals de la salut que desenvolupin activitats privades.

Vist que mitjançant diversos Decrets del Consell Directiu del SAAS s’aprovaren diverses especialitats relatives 
a especialitats d’activitat mèdica privada no convencionada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social i 
que pot accedir als serveis del CHA d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de prestació de serveis 
del Centre Hospitalari Andorrà a professionals de la salut que desenvolupen activitats privades, de 19 de 
juny del 2013, s’ha considerat necessari actualitzar i unificar en un sol decret les especialitats mèdiques 
autoritzades que poden accedir als serveis del CHA.

Vist el Decret del 28-1-2021 del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) d’aprovació de 
les tarifes d’ús de les instal·lacions del Centre Hospitalari Andorrà (CHA): Bloc Quirúrgic i Obstètric, Hospital 
de Dia i serveis d’hospitalització per part dels professionals de la salut privats.

Considerant que el CHA és de fet l’única plataforma hospitalària que existeix actualment a Andorra, i que 
avui aquest disposa de capacitat per poder prestar servei a aquests professionals del sector privat sense 
que això hagi d’afectar la prestació del servei públic, afavorint al mateix temps, que es puguin optimitzar 
determinats recursos humans, materials i estructurals dels que es disposa.

El Consell Directiu del SAAS, en la seva sessió de 15 de març del 2022, ha aprovat el següent:

Decret

Article Únic
Es declaren les especialitats mèdiques que es detallen a continuació, com una activitat mèdica privada no 
convencionada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social i que pot accedir als serveis del CHA d’acord amb 
el que s’estableix en el Reglament de prestació de serveis del Centre Hospitalari Andorrà a professionals 
de la salut que desenvolupen activitats privades, de 19 de juny del 2013, d’acord amb l’obligat contracte 
preceptiu segons el que s’estableix a l’article 1 del mencionat Reglament.

Especialitats Autoritzades:

- Vascular
- Oral, Maxil·lofacial i Odontologia
- Otorrinolaringologia
- General i Digestiva
- Oftalmologia
- Otorrinolaringologia
- Urologia
- Medicina estètica i plàstica
- Traumatologia i cirurgia ortopèdica
- Ginecologia i Obstetrícia

Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
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Disposició derogatòria
Es deroguen els decrets del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) pel què s’aproven 
els serveis del Centre Hospitalari Andorrà (CHA) als que poden accedir els professionals de la salut privats 
especialistes de diferents especialitats aprovats amb anterioritat a comptar de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 15 de març del 2022

Joan Martínez Benazet 
President del Consell Directiu del SAAS
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