
les normes de rang igual o inferior que 
s’oposin a aquest Reglament o el con-
tradiguin.

Disposició final
Aquest Reglament entra en vigor l’en-

demà de publicar-se al Butlletí Oficial 
del Principat d’Andorra.

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

Andorra la Vella, 11 de juliol del 2012
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Decret 
de modificació del 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% de les tarifes de 
responsabilitat

Vist el Decret del 16 de novembre del 
2011 en el qual es fa pública la relació 
de medicaments especialment costosos 
i d’actes relacionats amb determinats 
tractaments per als quals la CASS re-
embossa el 100% de les tarifes de res-
ponsabilitat;

Vist l’annex d’aquest Decret en què 
s’estableix els medicaments per als 
quals es pren en càrrec el 100% de les 
tarifes de responsabilitat així com les 
condicions de reembossament que fan 
referència al règim de prescripció i de 
dispensació, a indicacions concretes o 
bé a controls determinats;

Atesa la necessitat d’actualitzar de 
forma periòdica l’annex del Decret en 
funció dels nous medicaments i de la 
informació disponible;

Vist l’informe del Consell d’Adminis-
tració de la Caixa Andorrana de Segure-
tat Social del 18 de juny del 2012;

El Govern, a proposta de la ministra de 
Salut i Benestar, en la sessió de l’11 de 
juliol del 2012, aprova el següent:

Decret
Article únic

S’afegeixen a l’annex del Decret del 
16 de novembre del 2011 els medica-
ments que es detallen a continuació, en 
les condicions que s’estableixen:

“A16AX ALTRES PRODUCTES PER 
A L’APARELL DIGESTIU I EL META-
BOLISME

Zinc acetat: dispensació hospitalà-
ria.

J05AE ANTIVIRALS: INHIBIDORS DE 
LA PROTEASA

Boceprevir: dispensació hospitalària, 
prescripció per un metge especialista 
en gastroenterologia, hepatologia, me-
dicina interna o infectologia.

J05AF NUCLEÒSIDS I NUCLEÒTIDS 
INHIBIDORS DE LA TRANSCRIPTA-
SA INVERSA

Adefovir, dipivoxil: dispensació hos-
pitalària, prescripció inicial semestral 
per un metge especialista en gastro-
enterologia, hepatologia, medicina in-
terna o infectologia.

L04AA IMMUNOSUPRESSORS SELEC-
TIUS

Belimumab: dispensació hospitalà-
ria.
Fingolimod: dispensació hospitalària, 
prescripció per un metge especialista 
en neurologia.

L04AB INHIBIDORS DEL TNF-α

Golimumab: dispensació hospitalà-
ria.

N07XX ALTRES FÀRMACS PER AL SIS-
TEMA NERVIÓS

Oxibat de sodi: dispensació hospi-
talària, prescripció per un metge es-
pecialista en neurologia o medicina 
del son.

G04BE FÀRMACS UTILITZATS EN DIS-
FUNCIÓ ERÈCTIL

Sildenafil: dispensació hospitalària.
Indicació: hipertensió pulmonar.

V03 TOTA LA RESTA DELS PRODUC-
TES TERAPÈUTICS
Trientine dihidroclorur: dispensació 
hospitalària.”

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor als quin-

ze dies de la seva publicació al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra.

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

Andorra la Vella, 11 de juliol del 2012
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Decret 
d’aprovació del Reglament 
de gestió i caça de l’isard

Exposició de motius
Vista la Llei del Govern, del 15 de 

desembre del 2000;

Vista la Llei de caça, aprovada pel Con-
sell General el 13 d’abril del 2000, i en 
concret l’article 35;

Vista la Llei dels vedats de caça, del 
13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Regla-
ment de la caça de l’isard, del 5 d’agost 
del 2009;

Atenent l’exposició de motius de la Llei 
de caça, del 13 d’abril del 2000, segons la 
qual la riquesa faunística “requereix una 
atenció prioritària i constant de l’Estat 
a fi de preservar-la i conservar-la com a 
patrimoni natural irrenunciable”;

Atès que pel que s’ha exposat anterior-
ment es considera convenient introduir 
paràmetres de sostenibilitat en la gestió 
de la població d’isards;

Atesa la importància de millorar el 
control i la seguretat en la caça de 
l’isard;

Aquest Reglament deroga el Regla-
ment de la caça de l’isard, i s’aprova 
íntegrament per motius de seguretat 
jurídica.

El Govern, en la sessió de l’11 de juliol 
del 2012

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de gestió i caça 
de l’isard, que entrarà en vigor l’ende-
mà de ser publicat al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.
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