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Decret
Decret del 29-7-2020 que regula les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments amb 
zolpidem.

El zolpidem és un medicament hipnòtic classificat com a substància psicotròpica de la qual darrerament 
s’han constatat a escala internacional i també nacional nombrosos casos d’abús, de dependència i d’ús 
indegut, així com de falsificacions de receptes.

Per garantir un ús correcte d’aquest medicament, és necessari implementar mesures per evitar la falsificació 
de receptes que podrien derivar en un ús abusiu i indegut del medicament i generar dependència del fàrmac.

Vist l’article 40.4 del Decret legislatiu del 26-8-2009 de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, 
del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, que estableix que el Govern pot 
fixar condicions particulars de prescripció, de dispensació i d’utilització dels medicaments i altres productes 
d’ús sanitari;

Considerant que hi ha motius per sotmetre els medicaments amb zolpidem a condicions especials de 
prescripció i dispensació, atès el risc de dependència, abús i ús indegut;

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

Article 1. Objecte
Aquest Decret té per objecte establir les condicions per a la prescripció i la dispensació dels medicaments 
que contenen el principi actiu zolpidem.

Article 2. Prescripció
La prescripció dels medicaments amb zolpidem s’ha de fer en una recepta individualitzada d’un metge 
autoritzat en què només aparegui aquest medicament i no hi constin altres medicaments o productes.

Els medicaments amb zolpidem es poden prescriure per una durada màxima d’un mes no renovable.

Article 3. Dispensació
Els medicaments amb zolpidem només es poden dispensar en una recepta que compleixi les condicions 
que estableix l’article anterior.

Si a la recepta que conté el medicament amb zolpidem hi consten altres medicaments o productes, es 
poden dispensar aquests altres però en cap cas el que conté zolpidem.

El farmacèutic segella la recepta per la cara frontal i indica el nombre d’envasos dispensats.

La farmàcia conserva la recepta original, anota la dispensació al llibre receptari oficial i hi indica, a més, el 
nom, els cognoms i el número d’identificació de la seguretat social o un altre número d’identificació ofi-
cial de la persona que retira la medicació. Si el medicament és facturat a la CASS, es conserva una còpia 
d’aquesta recepta.

Disposició transitòria
Es poden dispensar les receptes que hagin estat prescrites amb anterioritat a la data d’entrada en vigor 
d’aquest Decret fins a trenta dies després de la data de la prescripció.

Altres disposicions
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Passat aquest termini, només es poden dispensar les receptes de medicaments que contenen zolpidem 
que compleixin amb les condicions d’aquest Decret.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor al cap de set dies 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
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