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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ 

2.1 Projectes de llei 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 de gener del 2022, exercint les atribucions que 

li confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda de la  

M. I. Sra. Bernadeta Coma González, consellera general del Grup Parlamentari 

Demòcrata, prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de 

modificació de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública. El nou termini 

finalitza el dia 21 de març del 2022, a les 13.30h. 

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

Casa de la Vall, 27 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

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 la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner 

Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 20 de desembre del 2021, 

relativa a les dades estadístiques del M. I. Govern i de la CASS, i publicada en el 

Butlletí del Consell General número 152/2021, del 22 de desembre. 

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

Casa de la Vall, 27 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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Ministeri de Salut 

Pregunta amb resposta escrita del Govern (reg. núm. 1180) 

Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa a les dades estadístiques del 

Govern i de la CASS, formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, 

consellera general no adscrita. 

Es demana: 

1. Nombre de morts mensuals per franja d’edat de 9 anys, l’any 2019, 2020 i 2021 

(any sencer).  

Es demana les dades desglossades per causa de mortalitat. (Càncer, accidents 

cardiovasculars, covid...etc). insisteixo per tenir totes les dades dels mesos del 2021 tenint 

en compte que el M. I. Govern té 30 dies hàbils per contestar als consellers i que quan el M. 

I. Govern contesti per escrit a la present pregunta haurà passat l’any 2021. 

Les estadístiques vitals (mortalitat i natalitat) són una de les fonts d’informació més 

utilitzades per diversos àmbits socials i, en especial, en el camp de la salut. Per aquest 

motiu, el Ministeri de Salut elabora anualment una anàlisi amb les dades de mortalitat i 

natalitat des d’un punt de vista sanitari per tal de conèixer la situació al nostre país.  

Per poder interpretar correctament les dades publicades en les anàlisis de les 

estadístiques vitals, és necessari tenir en compte el aspectes següents: 

- Anàlisi per quinquennis: en poblacions petites com la d’Andorra, on el nombre de 

defuncions també és petit, no es pot fer el càlcul anual d’alguns indicadors i, en el cas de 

poder-lo fer, els resultats no serien significatius. Per aquest motiu, és recomanable 

agregar les dades per quinquennis.  

- Peculiaritats de la població: a Andorra hi ha un moviment immigratori important de 

persones en edat productiva (gent jove i sana). La majoria d’aquestes persones tornen a 

casa quan es fan grans i, com a conseqüència d’això, la població es redueix a mesura que 

avança l’edat. 

- Cal tenir en compte les defuncions de residents que moren fora de les fronteres i que no 

són registrades a Andorra.  

Podeu consultar totes les dades relacionades amb les estadístiques vitals, així com la 

metodologia aplicada per elaborar-les, a https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-

mortalitat. Entre d’altres, hi trobareu publicades les dades de mortalitat proporcional per 

grans grups CIM-10 (Classificació internacional de malalties), la mortalitat proporcional per 

73 causes específiques, i la taxa de mortalitat per als diferents quinquennis fins al 2016-

2020. 

 

https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-mortalitat
https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-mortalitat
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2. Tenint en compte que durant l’any 2020, l’OMS va alertar Andorra que el recompte 

dels morts de la covid s’havia de fer comptant “els morts per culpa de la Covid i no 

pas comptant els morts amb la Covid és a dir amb un test positiu a la Covid”. Tenint 

en compte que el recompte d’Andorra de l’any 2020 no era correcte segons l’OMS, 

es demana a Govern si ha pogut rectificar les dades en funció dels criteris de 

l’OMS? En cas de resposta afirmativa indicar en una taula les xifres inicials 

denunciades per l’OMS i les xifres mensuals rectificades del 2020. 

Podeu consultar totes les dades relacionades amb les estadístiques vitals, així com la 

metodologia aplicada per elaborar-les, a https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-

mortalitat. Entre d’altres, hi trobareu publicades les dades de les defuncions del 2020 i per 

COVID-19 al Principat d’Andorra, amb un resum de les defuncions del 2020, la distribució 

per edat i sexe de la mortalitat, la distribució per causes, la distribució de les defuncions 

per mesos, les defuncions per COVID-19 amb altres patologies i la distribució per mesos 

de la mortalitat. 

3. Nombre de patologies cardíaques els anys 2019, 2020 i 2021 (any sencer), 

desglossades per patologia i per franja d’edat: menors, 18-24 anys, 25-34 anys, 35-

44 anys, 45-54 anys. 55-64 anys i a partir de 65 anys. 

Podeu consultar, a la taula següent, les dades dels usuaris ingressats amb patologies 

cardíaques a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb les franges d’edat indicades i els 

diagnòstics d’ingrés desglossats segons la classificació de l’OMS Health Care Activities i 

la CIM 9 (Classificació internacional de malalties).i 

  

Malalties 

hipertensives  
Angina de pit  

Infart agut de 

miocardi  

Insuficiència 

cardíaca  

Trastorns de la 

conducció i 

arrítmies 

cardíaques  

ANY 2019 

<18 anys 0 0 0 0 3 

18-24 0 0 0 0 0 

25-34 0 0 0 2 0 

35-44 1 1 3 0 1 

45-54 2 2 8 0 2 

55-64 4 4 20 4 7 

>65 18 11 23 72 35 

ANY 2020 

<18 anys 0 0 0 0 0 

18-24 0 0 0 0 0 

25-34 1 0 0 1 0 

35-44 0 2 3 2 0 

https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-mortalitat
https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-mortalitat
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45-54 1 4 14 2 1 

55-64 4 0 12 11 5 

>65 18 6 16 73 30 

Font: CMBD 2019-2020 - Hospital Nostra Senyora de Meritxell 

S’informa que les dades pertanyen als anys 2019 i 2020. Les de l’any 2021 no estan 

disponibles atès que no s’ha finalitzat el tancament de les dades codificades del CMBD 

(conjunt mínim bàsic de dades) del 2021. 

4. Nombre de trombosis l’any 2019, 2020 i 2021 (any sencer) desglossades per 

franja d’edat: menors, 18-24 anys, 25-34 anys, 35-44 anys, 45-54 anys, 55-64 anys i a 

partir de 65 anys. 

Podeu consultar, a la taula següent, les dades dels usuaris ingressats a l’Hospital Nostra 

Senyora de Meritxell, amb les franges d’edat indicades, i amb el diagnòstic d’ingrés 

desglossat segons la classificació del codi ictus amb la classificació CIM 9 (Classificació 

internacional de malalties) aprovat al SAAS.ii  

  Ictus 

ANY 2019 

<18 anys 0 

18-24 0 

25-34 1 

35-44 3 

45-54 10 

55-64 25 

>65 70 

ANY 2020 

<18 anys 0 

18-24 0 

25-34 0 

35-44 2 

45-54 10 

55-64 19 

>65 63 

Font: CMBD 2019-2020 - Hospital Nostra Senyora de Meritxell 
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S’informa que les dades pertanyen als anys 2019 i 2020. Les de l’any 2021 no estan 

disponibles atès que no s’ha finalitzat el tancament de les dades codificades del CMBD 

(conjunt mínim bàsic de dades) del 2021. 

Nombre d’actes de neurologia pels anys 2019, 2020 i 2021 (any sencer) desglossats 

per patologia. 

A la taula següent es faciliten les dades del nombre de consultes de neurologia 

efectuades en el marc de les consultes externes del SAAS durant els anys indicats. Cal 

indicar que no és possible desglossar per patologia en no disposar del registre d’aquesta 

dada. 

Visites de neurologia     

Consulta externa SAAS Any Total 

Nombre de visites d’adults 2019 1.189 

Nombre de visites d’adults 2020 711 

Nombre de visites d’adults 2021 1.119 

Total visites d’adults   3.019 

Nombre de visites d’adolescents 2019 29 

Nombre de visites d’adolescents 2020 13 

Nombre de visites d’adolescents 2021 29 

Total visites d’adolescents   71 

Nombre de visites de gent gran 2019 674 

Nombre de visites de gent gran 2020 351 

Nombre de visites de gent gran 2021 543 

Total visites de gent gran   1.568 

Total general   4.658 

Font: SAAS 

Pel que fa a l’activitat relacionada amb la neurologia ambulatòria efectuada fora del 

Principat, segons dades de la CASS, al 2019 es van reemborsar 107 actes, 61 al 2020 i 

48 al 2021.  

5. Nombre de suïcidis per l’any 2019, 2020 i 2021 (any sencer) per franja d’edat: 

menors, 18-24 anys, 25-34 anys, 35-44 anys, 45-54 anys, 55-64 anys i a partir de 65 

anys. 

Podeu consultar totes les dades relacionades amb les estadístiques vitals, així com la 

metodologia aplicada per elaborar-les, a https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-

mortalitat. Entre d’altres, hi trobareu publicades les dades del nombre de defuncions per 

https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-mortalitat
https://www.salut.ad/temes-de-salut/natalitat-i-mortalitat
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les 73 causes i, específicament, les defuncions per suïcidi i autolesió, disgregades per 

sexe i grups d’edat. 

6. Nombre d’ingressats mensuals a la UCI els anys 2019, 2020 i 2021 desglossats 

per patologia precisant les patologies prèvies a l’ingrés hospitalari i pel 2021 

precisar l’estat de vacunació encara que sigui inferior als 15 dies. 

A l’annex 1: Llista d’ingressats a l’UCI (2019-2020), s’adjunten les dades dels pacients 

ingressats a l’UCI per mesos i desglossats pel diagnòstic en el moment de l’ingrés 

classificat segons el GRD (grups relacionats pel diagnòstic). S’utilitza aquest tipus de 

classificació perquè no es poden facilitar les dades de les patologies prèvies a l’ingrés per 

qüestions de confidencialitat de les dades de salut. S’informa que les dades pertanyen als 

anys 2019 i 2020. Les de l’any 2021 no estan disponibles atès que no s’ha finalitzat el 

tancament de les dades codificades del CMBD del 2021. 

Pel que fa a la pregunta en relació amb l’estat de vacunació de les persones ingressades 

a l’UCI amb desagregació mensual, cal mencionar la confidencialitat necessària de les 

dades relatives a la salut d’un individu; dades, com sabeu, extremadament sensibles.  

Si es mostressin les dades que demaneu amb un desglossament mensual seria possible 

identificar persones concretes. En mostres petites, com tenim a Andorra, existeix una gran 

dificultat per mantenir el secret de les identitats lligades a aquestes dades sensibles de 

salut. Dit d’una altra manera, si algú està ingressat a l’UCI en un mes concret i se’n sap 

l’edat, seria possible esbrinar la identitat de la persona i, consegüentment, si està 

vacunada o si no ho està. En aquest sentit, el secret estadístic, juntament amb els 

principis de difusió de les dades estadístiques, està recollit en el codi de bones pràctiques 

en les estadístiques europees i com a principi en la Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció 

estadística. 

Una cosa diferent és donar les dades en format agregat de forma que no sigui possible 

extrapolar informació sensible i identitats del conjunt de dades exposades. Així, a la taula 

següent es mostren les dades agregades per altes trimestrals a l’UCI de COVID i la 

situació vacunal en el moment de l’ingrés a la unitat. 

  
Primer 

trimestre del 

2021 

Segon 

trimestre del 

2021 

Tercer 

trimestre del 

2021 

Quart 

trimestre del 

2021 

Total del 

2021 

Total d’altes a l’UCI 30 24 2 22 78 

0 vacunes 30 22 1 14 67 

1 dosi de la vacuna + 14 dies 0 1 0 0 1 

2 dosis de la vacuna + 14 dies 0 1 1 7 9 

3 dosis de la vacuna + 7 dies 0 0 0 1 1 

Font: SAAS (1 de gener del 2021 - 31 de desembre del 2021) 
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Andorra la Vella, 25 de gener del 2022 

Joan Martínez Benazet  

Ministre de Salut 

 

iMalalties hipertensives (CIM 9: 401.0-405.99)  

Angina de pit (CIM 9: 411.1-413.9; 413.0-413.9))  

Infart agut de miocardi (CIM 9: 410.00-410.92)  

Insuficiència cardíaca (CIM 9: 428.0-428.9)  

Trastorns de la conducció i arrítmies cardíaques (CIM 9: 426.0-427.9)  

 

iiIctus (CIM 9: 430-434.91; 436-437.9) 

5. ALTRA INFORMACIÓ 

5.1 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la Cambra 

Edicte 

Atès el que disposen els articles 80 i 100 del Reglament del Consell General, la 

Sindicatura, en reunió tinguda el dia 27 de gener del 2022, exercint les competències que 

li atribueix el Reglament del Consell General, i considerant les raons d’urgència que 

concorren en la petició de reducció de terminis rebuda de la Comissió Legislativa de 

Finances i Pressupost, acorda reduir, fins el dia 28 de gener del 2022, a les 11.00h, el 

termini previst a l’article 100 en relació a la presentació de reserves d’esmena i vots 

particulars al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022. 

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

Casa de la Vall, 27 de gener del 2022 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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