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Societat Andorrana de Ciències

El Col·legi Oficial de Metges d’Andorra és una corporació professional de dret públic que agrupa
els professionals de la medicina que exerceixen al país. 
Va ser creat a demanda d’un grup de metges que consideraven necessària i d’interès públic
l’organització de la sanitat andorrana i la reglamentació de l’exercici de la professió mèdica a
les Valls. 
Aquesta demanda es va fer per súplica l’octubre del 1963 i no va ser fins al cap de quatre anys que
es va concedir l’autorització per a la constitució del Col·legi de Metges via Decret del Consell
General de les Valls de 30 de setembre de 1967. 
Amb l’autorització per crear el col·legi es van aprovar el primer reglament de funcionament i el
codi deontològic, basats en els que eren vigents en els països veïns.
Principalment, el Col·legi de Metges ha de vetllar pel bon exercici de la professió mèdica. Els met-
ges són un dels agents més importants per a la preservació de la salut i han de vetllar per mante-
nir la qualitat i l’eficiència de la seva pràctica com a eina principal en la defensa i la promoció de la
salut.
El Col·legi ha de procurar que els col·legiats gaudeixen de la llibertat, de la consideració i de les
garanties que mereixen i que són inherents a l’exercici de la professió.
Ha de defensar la professió contra qualsevol forma d’intrusisme i adoptar les mesures pertinents.
Ha d’exercir la funció disciplinària entre els seus integrants i imposar, si s’escau, les sancions que
corresponguin, de conformitat amb les previsions que li marca la Llei, el Codi Deontològic i els
Estatuts de funcionament.
Ha de fomentar el progrés i el perfeccionament de les ciències mèdiques, sense deixar de
banda la col·laboració amb les autoritats sanitàries i l’assessorament quan ho necessitin.
Igualment, el col·legi ha de fer totes les altres funcions que li atribueixi la Llei o que li siguin
inherents en relació amb la professió, amb el col·legi o amb els col·legiats en particular, així com
totes aquelles que, essent d’interès per a la sanitat, li puguin ser atribuïdes o delegades per
l’Administració.
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Totes aquestes funcions estan recollides i desenvolupades en els estatuts del Col·legi Oficial de
Metges d’Andorra, l’última versió dels quals va ser aprovada juntament amb el Codi Deontològic
a l’Assemblea Extraordinària del 28 de setembre de 2010, amb la finalitat d’inscriure finalment el
Col·legi de Metges com a Col·legi Oficial de Metges d’Andorra en el Registre de Professions
Liberals, Col·legis i Associacions Professionals del Principat d’Andorra en data 22 de març de
2011.
Entre les tasques que fa el Col·legi de manera habitual hi ha:
- Portar la gestió de les altes o baixes dels col·legiats.
- Encarregar-se de fer els informes preceptius per a la concessió o la denegació per part de
Govern de les autoritzacions pertinents per a l’exercici de la professió en qualsevol de les seves
modalitats.
- Portar el registre i l’actualització de les titulacions dels afiliats.
- Portar la comptabilitat i recaptar les quotes ordinàries d’inscripció i permanència en el col·legi
així com les quotes extraordinàries decidides en assemblea.
- Facilitar el compliment de l’obligatorietat d’assegurança de responsabilitat civil per part de
tots els col·legiats en exercici i verificar-ne la vigència.
Amb aquest fi, el col·legi disposa d’una Junta de Govern composta per cinc membres: un presi-
dent, un secretari, un tresorer i dos vocals, tots ells escollits per sufragi universal, lliure, directe i
secret, per un mandat de tres anys. 
Aquests membres són necessàriament col·legiats en exercici, i tant el president com els altres
membres de la Junta han d’acreditar un mínim de tres anys d’exercici continuat de la professió
a Andorra i que no hagin estat objecte de cap sanció disciplinària per infracció greu o molt
greu. 
Queda sobreentès que cap d’aquests membres rep cap retribució per aquestes tasques i la
seva dedicació, totalment altruista, dependrà de les necessitats que li marqui la institució o de
la demanda de col·laboració que li facin altres organismes que necessitin interactuar amb el
Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, la qual cosa cada vegada és més freqüent.
No hem d’oblidar que l’objectiu final de l’exercici dels metges és promoure, mantenir i restablir
en la mesura de les seves possibilitats la salut de les persones, tant individual com col·lectiva, i
que aquest concepte de salut no solament es refereix a l’absència de malaltia sinó a un conjunt
de condicions que permeten una plenitud màxima de la persona perquè pugui ser autònoma.
Les retallades en els salaris (principalment per congelació, reducció o aplicació d’impostos) d’a-
quests últims anys han fet que el poder adquisitiu del metge hagi davallat més d’un 40% des
del 2008. El col·lectiu d’aquest país ho ha assumit en silenci i com un esforç de col·laboració
personal i corporativa per afrontar les difícils situacions econòmiques que es pateixen en el
nostre entorn. 
Cal recordar que aquest col·lectiu va ser el primer a congelar-se el sou, deixant de discutir les
pujades i baixades de tarifes en el si del conveni amb la CASS, perquè únicament s’apliqués
l’increment o la davallada a les tarifes d’acord amb el valor de l’IPC decidit anualment pel
Govern. De la mateixa manera, el Col·legi de Metges passava a negociar un conveni marc al
qual s’adherien cadascun dels col·legiats.
En aquest sentit, el metge, igual que passa en els països veïns, se sent maltractat i enganyat per
les institucions, perquè les mesures extraordinàries que s’estan aplicant amb l’excusa de salvar
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el sistema sanitari l’estan castigant precisament a ell i, secundàriament, als pacients. Igualment,
a més de les retallades salarials, també s’estan imposant mesures que empitjoren les condi-
cions de treball. A tot això s’afegeix un desprestigi social generalitzat i una baixa valoració de
la nostra actuació deguts, en gran part, al descrèdit que s’ha promocionat en tots els mitjans. 
No hem d’oblidar l’esforç i el sacrifici que representa ser metge actualment... A una formació
que no baixa dels onze anys li hem d’afegir una formació continuada que no computa en el seu
salari i una situació de responsabilitat civil, penal i personal que ens manté en una situació de
risc constant. 
Es parla de canviar tot el nostre sistema de salut. La realitat és que si s’intentessin aplicar tots
aquests canvis tan radicals i de manera tan precipitada, el que faríem és augmentar encara més
la despesa sanitària sense que quedi clar que aquests canvis permetessin una millora ni en la
despesa ni en la qualitat dels serveis prestats. És ben sabut que difícilment es millora la qualitat
d’un servei o d’una prestació quan s’abaixen els preus. Tampoc no queda clar, i en tenim molts
exemples, que la disminució dels preus o l’aplicació de retallades en matèria sanitària reflectei-
xin directament una disminució de la despesa sanitària, ben al contrari, com s’ha pogut veure
l’últim any, en què s’ha incrementat encara més la despesa sanitària global.
No es tracta tant de reduir sinó d’adaptar i optimitzar, de manera lògica i amb la col·laboració i
l’assessorament dels professionals sanitaris.
El que és ben cert és que el nostre sistema sanitari en general és bo. Molt possiblement alguns
aspectes es poden anar millorant. També crec que, en la meva humil opinió, els esforços han
d’anar orientats a intentar millorar el que pot ser millorable, fent els mínims ajustos necessaris,
de manera racional i progressiva, intentant que aquests canvis no comportin d’entrada una gran
despesa. I, sobretot, cal que aquests canvis puguin ser reversibles si no són tan efectius com vol-
dríem, permetent-nos poder fer un pas enrere per corregir els entrebancs que ens anirem trobant
sobre la marxa. 
Quina ha de ser la funció del Col·legi de Metges de cara al futur?
- Ha de ser un dels principals defensors i promotors de la salut de tota la població. 
- Ha de col·laborar amb les institucions i els representants polítics, perquè puguin prendre les
decisions més encertades pel que fa a l’optimització de la despesa en matèria sanitària i en les
futures necessitats, tant humanes com tecnològiques, per continuar mantenint la qualitat
assistencial de què gaudim avui.
- Ha de mantenir, millorar i desenvolupar el prestigi de la institució.
- Ha de facilitar la proximitat amb els professionals i altres col·lectius que ens necessitin.
- Ha de fomentar la integritat i la professionalitat dels professionals de la salut.
- Ha de promocionar i desenvolupar la formació continuada dels professionals per a la millora
del sistema sanitari.
- Ha d’augmentar la seva participació social amb accions i actes que promocionin el reconeixement
professional entre la població.
- Ha de servir per orientar els futurs metges en les necessitats sanitàries i les especialitats que
seran necessàries de cara al futur. En aquest sentit, el nostre col·legi ha instaurat una comissió que
integra i col·legia els estudiants de medicina a partir de quart curs amb nacionalitat o residència
andorrana.
- Ha de participar en l’elaboració d’una cartera de serveis òptima, tant des del punt de vista de
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la nostra capacitat de producció com des del punt de vista de les necessitats sanitàries públiques
i privades, i és necessària la nostra participació en els organismes que se n’encarreguin. Qui
millor que nosaltres per avaluar les necessitats d’una o altra cobertura sanitària?
-També ha de participar en la previsió de les necessitats de professionals sanitaris i la seva dis-
tribució, i en la previsió i el foment de la formació i l’orientació dels futurs professionals sanitaris
del nostre país a les necessitats presents i futures de la nostra sanitat.
-Ha de col·laborar estretament en el desenvolupament d’un Ministeri de la Salut competent
perquè desenvolupi i exerceixi les funcions que li corresponen. D’altra banda, juntament amb
la institució governamental, ha de traçar unes línies d’actuació que permetin adaptar un sis-
tema sanitari com el nostre, àmpliament elogiat des de l’OMS, a la situació de crisi actual
per optimitzar els importants recursos que tenim, tot i ser un estat petit i amb una població
reduïda.
És clar que els col·legis professionals tenen un important paper social i per als seus associats. 
Les dificultats actuals, tant econòmiques com socials, no han de fer perdre el rumb a la nostra
noble tasca, que només es reconeix, igual que el valor que té la salut, quan n’estem privats.
Tot aquest nou panorama econòmic i social, així com la necessitat de reorganitzar, ajustar i
optimitzar els recursos del sistema sanitari farà que els anys vinents es produeixin canvis en tot
l’entorn sanitari que necessitaran la nostra col·laboració.
Aquesta adaptació a la situació actual no ha de significar la pèrdua dels drets adquirits pels
pacients sobre la seva cobertura sanitària i, si aquests s’han de reduir, en realitat s’han d’adap-
tar de la millor manera i de la que sigui menys lesiva per als pacients, que són el primer i únic
objectiu del nostre entorn sanitari.
Aquí, si volem valorar l’efectivitat dels canvis, caldrà de nou la participació dels veritables agents
sanitaris, els metges, i serà necessària de manera clara la col·laboració del col·legi professional
implicat.
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metge anestesista i president del Col·legi 
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