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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:

Arimany Puig, Oriol, amb efectes des 
del 2 de gener del 2013
Gaeta Sanchez, Paloma, amb efectes 
des de l’1 de febrer del 2013

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 maig del 2013
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 
la CASS es fa càrrec del 100% de les ta-
rifes de responsabilitat i les condicions 
de reembossament que fan referència al 
règim de prescripció i de dispensació, 
a indicacions concretes o bé a controls 
determinats;

Atès que cal precisar que els medi-
caments d’ús hospitalari, per les seves 
característiques, requereixen la prescrip-
ció per part de metges especialistes en 
el tractament de la patologia a què van 
destinats;

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 22 d’abril del 2013;

El Govern, a proposta de la ministra 
de Salut i Benestar, en la sessió del 22 de 
maig del 2013 aprova el següent:

Decret
Article 1

Es modifica l’article 3 del Decret del 
16 de novembre, que queda redactat 
com segueix:

“Els medicaments per als quals s’es-
tableix l’ús hospitalari, per les seves 

propietats farmacològiques o pels seus 
requisits tècnics d’utilització, els han 
de prescriure metges especialistes en 
el tractament al qual van destinats i 
s’han de dispensar en un medi hos-
pitalari.”

Article 2
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:

“J05AG NO NUCLEÒSIDS INHIBI-
DORS DE LA TRANSCRIPTASA IN-
VERSA

Rilpivirina: dispensació hospitalària

J05AR ANTIVIRALS PER AL TRACTA-
MENT VIH I COMBINACIONS

Emtricitabina, rilpivirina i tenofovir 
disoproxil: dispensació hospitalària

L01XC02 ALTRES CITOSTÀTICS: AN-
TICOSSOS MONOCLONALS

Rituximab: dispensació hospitalària i 
prescripció per part d’un metge espe-
cialista en oncologia, hematologia, reu-
matologia o medicina interna.

Indicacions: en oncologia i en artritis 
reumatoide en combinació amb me-
totrexat en el tractament de malalts 
adults amb artritis reumatoide activa 
greu que han presentat una resposta 
inadequada o intolerància a altres fàr-
macs antireumàtics modificadors de la 
malaltia, inclosos un o més tractaments 
amb inhibidors del TNF.”

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el primer 

dia del mes de juny del 2013.

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

Andorra la Vella, 22 de maig del 2013
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern




