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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Correcció d’errata
Correcció d’errata del 16-6-2021 per la qual s’esmena l’error constatat en el Decret 144/2021, del 5-5-
2021, d’aprovació del Decret de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomencla-
tura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat”, per a 
la creació de la lletra clau i les condicions de prestació de l’hospitalització a domicili per part del Servei 
Andorrà d’Atenció Sanitària.

Vist que s’ha constatat un error en la lletra clau i el codi del servei d’hospitalització a domicili, es fa pública 
la correcció d’errata següent:

On hi diu:
Lletra 
clau Codi Descripció Tarifa 

diària
% 

Reemb.

ESP EDOM

Hospitalització a domicili
Inclou: • L’atenció mèdica, d’infermeria i de rehabilitació que es duguin a terme a domicili. 
• Els procediments diagnòstics i terapèutics que es duguin a terme a domicili. • El material 
sanitari, els medicaments i les nutricions enterals o parenterals. • El transport sanitari i la 
visita d’urgències que es puguin requerir durant l’HAD.
No inclou: • La sang i els derivats. • Els medicaments especialment costosos identificats en 
el Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d’actes 
relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100%, del 
16 de novembre del 2011, i les seves actualitzacions posteriors. • L’hospitalització a domicili 
postalta d’hospitalització convencional que ja queda inclosa dins l’alta mèdica o quirúrgica.

132 € 90%

Hi ha de dir:
Lletra 
clau Codi Descripció Tarifa 

diària
% 

Reemb.

AHD AHD

Hospitalització a domicili
Inclou: • L’atenció mèdica, d’infermeria i de rehabilitació que es duguin a terme a domicili. 
• Els procediments diagnòstics i terapèutics que es duguin a terme a domicili. • El material 
sanitari, els medicaments i les nutricions enterals o parenterals. • El transport sanitari i la 
visita d’urgències que es puguin requerir durant l’HAD.
No inclou: • La sang i els derivats. • Els medicaments especialment costosos identificats en 
el Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d’actes 
relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100%, del 
16 de novembre del 2011, i les seves actualitzacions posteriors. • L’hospitalització a domicili 
postalta d’hospitalització convencional que ja queda inclosa dins l’alta mèdica o quirúrgica.

132 € 90%

Cosa que es fa pública per a coneixement general,

Andorra la Vella, 16 de juny del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Altres disposicions
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