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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret
Decret del 29-7-2020 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic 
dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió d’anticossos monoclonals per al tractament de 
la migranya.

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 el tractament amb anticossos monoclonals per a la profilaxi de la 
migranya en els pacients que pateixen migranya severa amb vuit dies o més de migranya al mes;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió 
del 30 de juny del 2020;

El Govern, en la sessió del 29 de juliol del 2020, a proposta del Ministeri de Salut, aprova aquest Decret 
amb el contingut següent:

Decret

Article únic
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 la inclusió dels medica-
ments següents:

CODI ATC (classificació anatòmica terapèutica química) DESCRIPCIÓ
N02CX07 Erenumab
N02CD02 Galcanezumab

Les indicacions i les condicions de prescripció, dispensació i seguiment són les que s’estableixen per protocol.

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, 29 de juliol del 2020

Xavier Espot Zamora  
Cap de Govern

Altres disposicions
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