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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret de modificació de l’annex del reglament d’aplicació 
núm. 20,‘nomenclatura general d’actes professionals, 
procediments i pròtesis’de la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social, en relació amb la nomenclatura de la ressonància 
magnètica nuclear
La nomenclatura d’actes mèdics, procediments i pròtesis de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, 
Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis, de la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social, preveu una única nomenclatura per a totes les ressonàncies magnètiques nuclears (RMN).

Tenint en compte els nombrosos tipus d’RMN que hi ha en funció de la part anatòmica del cos a explorar, 
aquest Decret proposa modificar la nomenclatura de les RMN establint diferents codificacions en funció 
del tipus d’exploració. Aquesta modificació permetrà conèixer el tipus de proves que es realitzen i, si és 
necessari, aplicar mesures per garantir-ne l’ús racional.

Per als casos en què la realització de la prova d’RMN requereix l’administració d’un producte farmacèutic 
de contrast, es crea una tarifa específica que inclou el producte farmacèutic, l’administració del fàrmac i el 
material fungible.

Vistos els articles 134, 135 i 136 del Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 
17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que defineixen el sistema de nomenclatura, les tarifes de 
responsabilitat i el procediment per establir-los i actualitzar-los;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió 
del 26 de març del 2019;

A proposta del ministre de Salut en funcions, el Govern, en la sessió del 3 d’abril del 2019, aprova aquest 
Decret amb el contingut següent:

Article únic
S’aprova el Reglament de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20 de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social, que entrarà en vigor el dia 6 de maig del 2019.

Reglament de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social en relació amb la nomenclatura de la ressonància magnètica nuclear

Article 1
Es modifiquen els codis i les descripcions dels actes de ressonància magnètica nuclear (RMN) de l’annex 
del Reglament d’aplicació núm. 20, Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis, de la 
Caixa Andorrana de Seguretat Social.

La lletra clau dels actes de ressonància magnètica nuclear és RMN i la tarifa és de 172,19 euros.

La Caixa Andorrana de Seguretat Social finança les proves de ressonància magnètica mitjançant el proce-
diment d’entesa prèvia.

Els codis i les descripcions dels actes queden redactats com segueix:

Reglaments
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RMN musculoesquelètica

Codi Descripció
7202A RMN Avantbraç
7203B RMN Braç
7204C RMN Cama
7205D RMN Canell
7206E RMN Colze
7207F RMN Cuixa
7208G RMN Espatlla
7209H RMN Genoll
7210J RMN Mà
7211K RMN Maluc
7212L RMN Peu
7213M RMN Turmell
7214N RMN Artroressonància

RMN columna vertebral

Codi Descripció
7216P RMN Cervical
7217Q RMN Dorsal
7218R RMN Lumbar
7219S RMN Sacroilíaca
7220T RMN Pelviana òssia

RMN Abdominal

Codi Descripció
7222V RMN Abdominal
7223W RMN Urològica (unilateral o bilateral)
7224Z RMN Pelvis parts toves, ginecològica
7225X RMN Pelvis dinàmica - sòl pelvià
7226Y RMN Suprarenals (acte únic)
7227A RMN Colangiohepatopancreàtica
7228B RMN Pròstata
7229C Entero RMN

RMN Toràcica

Codi Descripció
7231E RMN Tòrax

RMN Cardíaca

Codi Descripció
7232F RMN Cardíaca

RMN Mama

Codi Descripció
7233G RMN Mama (unilateral o bilateral)
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RMN Cara-coll

Codi Descripció
7234H RMN Cara-coll
7235L RMN Articulació Temporomandibular

RMN Cranial

Codi Descripció
7236J RMN Cranial + (òrbita, nervi òptic, flux LCR, espectroscòpia…)
7237K RMN Cerebral
7238L RMN CAI* i/o fossa posterior

*CAI: conducte auditiu intern

RMN Vascular

Codi Descripció
7240M Angio-RMN Aorta toràcica/TSA
7241N Angio-RMN Aorta abdominal-MMII
7242O Angio-RMN toracoabdominal
7243P Angio-RMN cranial, cerebral/TSA

Proves especials

Codi Descripció
7250W RMN Medul·la òssia
7251X RMN Cos sencer
7252Y RMN Fetal

Article 2
Es crea la tarifa contrast amb el codi, la descripció, la lletra clau i l’import, que es descriuen a continuació:

Tarifa contrast

Codi Descripció Lletra clau Tarifa
7201Z Contrast (inclou producte farmacèutic, administració i material fungible) FAC 80 €

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 3 d’abril del 2019

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern en funcions
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