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Decret 108/2022, del 23 de març del 2022
Decret 108/2022, del 23-3-2022 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finança-
ment públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de medicaments diferents.

Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al 
finançament públic dels medicaments d’alta complexitat i els medicaments inclosos en els annexos 1 i 2 
del Decret;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica els annexos del Decret en funció dels nous medicaments 
i de la informació disponible, i en concret els medicaments per al tractament de la hipertensió pulmonar i de 
la hiperpotassèmia, així com l’actualització del codi ATC dels medicaments per al tractament de la migranya 
i d’alguns medicaments antivirals;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió 
del 22 de febrer del 2022;

El Govern, en la sessió del 23 de març del 2022, a proposta del Ministeri de Salut, aprova aquest Decret 
amb el contingut següent:

Decret

Article 1
Es modifica l’annex 1 del Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les 
condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb les modificacions següents:

1. Inclusió dels codis:

Codi ATC (classificació anatòmica terapèutica química) Descripció
G04BE08 Tadalafil (indicació per a hipertensió pulmonar)
N02CD Antagonistes del pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina
J05AJ Inhibidors de la integrasa

2. Exclusió dels codis:

Codi ATC (classificació anatòmica terapèutica química) Descripció
N02CD02 (Queda inclòs al codi N02CD) Galcanezumab
N02CX07 (Queda inclòs al codi N02CD) Erenumab

Article 2
Es modifica l’annex 2 del Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les 
condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat amb la inclusió del ciclosilicat 
de sodi i zirconi per al tractament de la hiperpotassèmia.

Codi ATC (classificació anatòmica terapèutica química) Descripció
V03AE10 Ciclosilicat de sodi i zirconi
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Per al finançament públic d’aquest medicament cal seguir les condicions de prescripció i dispensació següents:

- Prescripció per part d’un metge especialista en medicina interna, nefrologia o cardiologia en les indi-
cacions següents:
- Indicat en pacients amb hiperpotassèmia (definit com potassi sèric> 6,0 mmol / L) amb malaltia renal 
crònica (MRC) en estadis 3b a 5 i/o insuficiència cardíaca, que d’una altra manera haurien d’ajustar o in-
terrompre el seu tractament amb inhibidors del sistema renina-angiotensina-aldosterona per mantenir 
un nivell de potassi sèric clínicament acceptable.

Disposició transitòria
Aquesta modificació s’aplica als medicaments dispensats a partir dels tres mesos anteriors a la data d’en-
trada en vigor d’aquest Decret.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 23 de març del 2022

Per delegació 
Jordi Gallardo Fernàndez 
Ministre de Presidència, Economia i Empresa
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