
ANNEX 2
Documentació que s’ha de 
presentar en acabar l’execució de 
les obres

De forma general per a totes les línies 
d’actuació:

a) Una còpia de les factures de les des-
peses objecte de la subvenció, a nom 
del beneficiari i amb la data que cor-
respongui amb el període subvenci-
onat. No s’admetran les factures que 
corresponguin a una despesa subven-
cionable adquirida mitjançant un con-
tracte de lloguer o rènting.

b) Una còpia del contracte de man-
teniment de com a mínim 5 anys de 
durada, per a les instal·lacions d’ener-
gies renovables.

De forma específica per a cada línia 
d’actuació:

Per a les instal·lacions 
d’aprofitament de biomassa, 
d’energia solar tèrmica, de 
geotèrmia:

- El certificat final d’obra per a les ac-
tuacions efectuades de conformitat 
amb el projecte energètic.

- La declaració d’energia, en els al-
tres casos.

Per a la instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica, aïllada de la xarxa 
elèctrica:

- Un recull fotogràfic de la instal·lació 
finalitzada i còpia dels certificats d’ho-
mologació dels captadors solars.
- El certificat d’instal·lació elaborat per 
una empresa instal·ladora autoritzada 
al Principat d’Andorra.

Decret

Exposició de motius
La introducció en el mercat farmacèu-

tic dels medicaments genèrics amb les 
mateixes garanties de qualitat, segure-
tat i eficàcia que els productes originals 
de marca, comporta una reducció dels 
preus i un estalvi important per a les 
persones que els adquireixen i per a la 
Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Per a determinats grups de medica-
ments per als quals hi ha genèrics s’esta-
bleix un preu de referència, d’acord amb 
els preus dels països veïns, com a tarifa 
de responsabilitat màxima. Si el medica-
ment té un cost superior a aquesta tarifa, 
la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
reembossa el medicament en funció del 
preu de referència i, si el preu és inferi-
or, el reembossa en funció del preu del 
medicament.

El sistema de preus de referència per-
met que els pacients escullin el medica-
ment genèric o de marca i garanteixin 
un finançament d’acord amb el preu més 
econòmic.

Els professionals de la salut que in-
tervenen en el circuit de prescripció i 
dispensació dels medicaments han de 
col·laborar activament en la correcta 
aplicació de les mesures de racionalit-
zació de la despesa sanitària.

El professional que prescriu el medi-
cament ho ha de fer preferentment en 
la denominació comuna internacional 
del principi actiu, i el farmacèutic ha de 
dispensar el medicament que suposi un 
cost més baix. Ambdós són responsables 
d’informar correctament la població de 
l’existència de preus de referència per 
a determinats medicaments.

Vist l’article 4 de la Llei general de sa-
nitat, del 20 de març de 1989, modificada 
per la Llei 1/2009, del 23 de gener;

Vistos els articles 134 i 135 de la Llei 
17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat 
social;

Vist l’informe del consell d’administra-
ció de la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social del 28 de febrer de 2011;

A proposta de la ministra de Salut, 
Benestar i Treball, el Govern, en la sessió 
del 16 de març del 2011, aprova aquest 
decret amb el contingut següent:

Article 1
La tarifa de responsabilitat màxima 

per la qual la Caixa Andorrana de Se-
guretat Social finança els medicaments 
que recull l’annex 1 correspon al preu 
de referència que s’especifica en el ma-
teix annex.

Article 2
La prescripció dels medicaments de 

l’annex 1 s’ha de fer identificant-los pre-
ferentment per principi actiu.

Article 3
1. El farmacèutics han de dispensar el 

medicament d’un preu igual o inferior 
al de referència.

2. Només poden dispensar el me-
dicament de marca o un genèric amb 
un preu superior al de referència si el 
metge o l’odontòleg ho ha fet constar 
expressament a la recepta, si ho demana 
l’usuari, o si el farmacèutic no disposa 
del medicament amb un preu igual o 
inferior al de referència.

3. El farmacèutic ha de fer constar en 
la recepta el motiu pel qual es dispensa 
el medicament de preu superior al de 
referència.

4. En qualsevol dels supòsits a què es 
refereix l’apartat 2 d’aquest article, el 
farmacèutic n’ha d’informar degudament 
l’usuari, el qual en deixa constància per 
escrit en la còpia de la recepta que està 
en poder del farmacèutic.

Article 4
1. Si es dispensa un medicament d’un 

preu superior al de referència, la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social finança 
el percentatge corresponent al preu de 
referència.

2. L’import que representi la diferència 
entre el preu del medicament venut i el 
de referència és a càrrec de l’usuari.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’1 de 

maig del 2011, llevat per al medicament 
denominat Ebastina en comprimits liofi-
litzats i diverses presentacions assenya-
lades a l’annex 1, que entrarà en vigor 
l’1 de desembre del 2011.

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

Andorra la Vella, 16 de març del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern
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ANNEX 1
Preus de referència per a determinats 

medicaments

PRINCIPI ACTIU 
(Denominació Comuna 

Internacional)

PRESENTACIÓ PREU REFERÈNCIA

Anastrozole 1 mg 28 comp. 60,34
1 mg 30 comp.

1 mg 90 comp. 181,02
Atorvastatina 10 mg 28 comp. 4,71

10 mg 90 comp. 14,13
20 mg 28 comp. 9,42
20 mg 90 comp. 28,26
40 mg 28 comp. 18,84
40 mg 90 comp. 56,52
80 mg 28 comp. 37,68
80 mg 90 comp. 109,24

Bicalutamida 50 mg 30 comp. 69,11
Clopidogrel 75 mg 28 comp. 21,3

75 mg 30 comp.

Ebastina 10 mg 15 comp. 4,43
10 mg 20 comp.

10 mg 30 comp.

10 mg 20 comp. liofilitzats (*)

10 mg 30 comp. liofilitzats (*)

20 mg 20 comp. 8,85
20 mg 20 comp. liofilitzats (*)

Omeprazole 10 mg 14 caps 3,12
10 mg 28 caps

20 mg 7 caps

20 mg 14 caps

20 mg 28 caps

40 mg 14 caps

40 mg 28 comp. 5,3
Tamsulosina 0,4 mg 30 caps LP 12,47

(*) Entrada en vigor l’1 de desembre 
del 2011
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