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Govern

Disposicions 
de caràcter general

Decret

Vist l’article 28 del text refós de la 
Llei qualificada de la nacionalitat, apro-
vada per decret legislatiu del 28 març 
del 2007;

Atès que les persones interessades 
han acreditat de forma fefaent que han 
perdut la nacionalitat d’origen en apli-
cació del que es preveu en l’article 38 
i han emès la declaració jurada corres-
ponent,

El Govern

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andorrana 

amb plenitud de drets polítics a les per-
sones relacionades a la llista següent:

Foix Sallo, Silvia, amb efectes des del 
28 d’abril del 2011
Martinez Garcia, Maria del Rosario, 
amb efectes des del 30 de juny del 
2011
Rispolis Ibañez, Bernardo, amb efec-
tes des del 5 d’octubre del 2010

L’adquisició de la nacionalitat andor-
rana de les persones interessades té 
efectes a partir de la data en què han 
perdut la nacionalitat o les nacionalitats 
que tenien.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 22 de febrer del 2012
Per delegació 
Jordi Cinca Mateos 
Ministre de Finances i Funció Pública

Decret 
del 22-02-1012 de 
modificació de la tarifa de 
responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat 
Social, de determinats 
actes de biologia mèdica 
del títol XV de la 
Nomenclatura general 
d’actes professionals, 
procediments i pròtesis

Vist que l’article 134 de la Llei 17/2008, 
del 3 d’octubre, de la Seguretat Social 
faculta el Govern per aprovar el sistema 
de nomenclatura per reglament;

Vist que la disposició final del regla-
ment d’aplicació núm. 20 de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social faculta 
el Govern per modificar i actualitzar la 
nomenclatura;

Vist que el 16 de febrer del 2011 es 
va aprovar el Decret de modificació de 
la tarifa de responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social, de deter-
minats actes de biologia mèdica del títol 
XV de la Nomenclatura general d’actes 
professionals, procediments i pròtesis;

Vist que el Decret del 15 de febrer del 
2012 pel qual s’aproven les tarifes de 
responsabilitat de la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social per a l’any 2012 rebaixa 
la tarifa dels actes d’anàlisi;

Atès que les tarifes que es van aprovar 
per determinats actes de biologia mèdica 
al 2011 no s’han de veure de nou rebai-
xades per l’aplicació del decret del 15 
de febrer del 2012;

A proposta de la ministra de Salut i Be-
nestar, el Govern aprova aquest Decret 
en la sessió del 22 de febrer del 2012.

Article únic
Es modifiquen determinats actes de 

biologia mèdica del títol XV de la No-
menclatura general d’actes professionals, 
procediments i pròtesis de la Caixa An-
dorrana de Seguretat Social, que queden 
redactats com estableix l’annex 1.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest De-

cret queda derogat el Decret del 16 
de febrer del 2011 de modificació de 
la tarifa de responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social, de deter-
minats actes de biologia mèdica del títol 
XV de la Nomenclatura general d’actes 
professionals, procediments i pròtesis i 
totes les disposicions anteriors de rang 
igual o inferior que es contradiguin amb 
aquesta norma.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’1 de 

març del 2012.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 22 de febrer del 2012
Per delegació 
Jordi Cinca Mateos 
Ministre de Finances i Funció Pública
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Annex 1

ACTES D’HEMATOLOGIA

Química hematològica

0166 Ferritina (no acumulable amb 0168). B48

QUÍMICA BIOLÒGICA

Hormonologia 
Avaluació de l’activitat tiroïdal amb un o més dels exàmens següents:

0528 Tiroxina (T4) total o lliure B53

0530 TSH B53

Enzimologia

0661 Gammaglutamiltransferasa B13

0670 GPT - Transaminasa glutamicopirúvica 
La cotització de l’acte 0670 no és acumulable amb les dels actes 0671 i 0672.

B16

0671 GOT – Transaminasa glutamicooxalacètica 
La cotització de l’acte 0671 no és acumulable amb les dels actes 0670 i 
0672. 
Aquest acte no està indicat en malalties coronàries (amb l’excepció 
dels pacients tractats amb estatines) i, per tant, no és reemborsable per 
aquesta indicació.

B16

0672 Transaminases (GPT I GOT) 
Aquest acte no està indicat en malalties coronàries i, per tant, no és 
reemborsable per aquesta indicació.

B27

0657 Fosfatases alcalines B9

Sang

0721 Antigen carcinoembrionari (ACE o CEA) B59

0731 Calci B11

0738 Colesterol total B5

0785 Triglicèrids B7

Els actes 0738 i 0785 no són acumulables amb l’acte 0740.

0740 Exploració d’una anomalia lipídica EAL. 
L’EAL comprèn el conjunt indissociable de les anàlisis següents: 
- Aspecte del sèrum: en el moment de la decantació del sèrum. 
- En cas d’opalescència o lactescència, cal verificar l’aspecte del sèrum 
conservat a 4 ºC durant 12 hores. 
- colesterol total (CT) 
- triglicèrids (TG) 
- colesterol HDL 
- Quantificació directa del colesterol HDL per un mètode enzimàtic 
estandarditzat i automàtic o una quantificació indirecta del colesterol HDL 
mitjançant el líquid sobrenadant obtingut després de la precipitació de les 
lipoproteïnes que contenen apolipoproteïna B. 
- Quan la concentració d’HDL és inferior a 0.77 mmol/L (0.30 g/L), 
l’analista podrà controlar el resultat, pel seu compte, i la concentració 
d’apolipoproteïna A1 (723a). A l’analítica s’haurà d’especificar el motiu del 
control. 
- Càlcul del colesterol LDL 
- Quan la taxa de triglicèrids és inferior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L), el 
colesterol LDL s’obté mitjançant el càlcul amb la fórmula de Friedewald: 
C-LDL=(CT)-(C-HDL) – (TG/2.2) per a concentracions en mmol/L 
C-LDL=(CT)-(C-HDL) – (TG/5) per a concentracions en g/L 
- Quan la taxa de triglicèrids és superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L), aquesta 
fórmula no es pot aplicar i la concentració d’LDL obtinguda mitjançant 
aquest mètode és inexacta. L’analista decidirà per iniciativa pròpia si 
calcula la concentració d’apolipoproteïna B (723b) o la concentració de 
colesterol LDL per un mètode enzimàtic directe automàtic (759).

NOTA: tota prescripció directa de C-HDL comporta la realització del 
conjunt d’exàmens de l’AEL.

B36
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723a Apolipoproteïna A1 
Examen indicat en les situacions següents: 
- malalties genètiques rares 
- formes extremes de dislipèmia complexa 
- quan en un EAL la concentració de C-HDL és inferior a 0.77 mmol/L ( 
0.30 g/L) o hi ha sospita d’interferència analítica 
- Per a les dos primeres indicacions és necessària prescripció mèdica. 
- Per a la tercera, l’examen el podrà dur a terme per iniciativa pròpia 
l’analista, que ha d’indicar-ne els motius al full d’anàlisi.

B11

723b Apolipoproteïna B 
Examen indicat en les situacions següents: 
- malalties genètiques rares 
- formes extremes de dislipèmia complexa 
- quan en un EAL la concentració de TG és superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L) 
Per a les dos primeres indicacions és necessària prescripció mèdica. 
Per a la tercera, l’examen el pot dur a terme per iniciativa pròpia 
l’analista, que ha d’indicar-ne els motius al full d’anàlisi.

B11

0759 Concentració de colesterol LDL 
Per un mètode enzimàtic, directe, estàndard i automàtic. 
Acte indicat en la situació següent: 
- Si en el transcurs d’una exploració d’anomalia lipídica (EAL) la 
concentració de TG és superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L). 
L’acte el podrà fer per iniciativa pròpia l’analista, que ha d’indicar el 
motiu d’aquesta quantificació. 
Els actes 723b i 759 no són cotitzables quan hi ha un examen EAL (0740) 
amb concentració de lípids superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L).

B27

Decret 
d’aprovació del reglament 
que desenvolupa la 
cotització reduïda a la 
Caixa Andorrana de 
Seguretat Social de les 
persones que treballen per 
compte propi

La disposició addicional quinzena de 
la Llei 17/2008, del 3 novembre, de la 
Seguretat Social, regula les condicions 
que permeten a determinades perso-
nes que desenvolupen una activitat per 
compte propi gaudir d’una reducció de 
la cotització. En particular, poden gaudir 
d’aquesta reducció si el resultat i la xifra 
dels seus negocis no superen determi-
nats llindars, segons que desenvolupin 
serveis professionals i empresarials o 
altres tipus de negocis.

La Llei disposa que es definiran per 
reglament les activitats incloses en els 
negocis relacionats amb serveis profes-
sionals i empresarials, i la documentació 
acreditativa del compliment dels requi-
sits establerts.




