
G
o

ve
rn

1/1

www.bopa.ad

21 d'abril del 2021Núm. 46

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret 123/2021, del 14 d’abril del 2021
Decret 123/2021, del 14-4-2021 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finança-
ment públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de productes amb aminoàcids per a 
una patologia concreta.

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 en el cas de l’ornitina per al tractament del dèficit de creatina 
cerebral secundari al dèficit de guanidino acetat metiltransferasa (GAMT);

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió 
del 30 de març del 2021;

El Govern, en la sessió del 14 d’abril del 2021, a proposta del Ministeri de Salut, aprova aquest Decret amb 
el contingut següent:

Article únic
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 dels productes 
següents:

Annex 2
Codi ATC (classificació anatòmica terapèutica química) Descripció

V06DD Aminoàcids, incloent-hi associacions amb polipèptids

Aquest producte es finança exclusivament per al tractament del dèficit de creatina cerebral secundari al 
dèficit de GAMT.

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, 14 d’abril del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Reglaments
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