RECOPILACIÓ DELS MEDICAMENTS D’ALTA COMPLEXITAT PREVISTOS EN ELS
ANNEXOS 1 I 2 DEL REGLAMENT QUE REGULA LES CONDICIONS PER AL
FINANÇAMENT PÚBLIC DEL MEDICAMENTS D’ALTA COMPLEXITAT

Per facilitar la informació dels medicaments que figuren en l’annex 1 “Medicaments d’alta
complexitat de dispensació hospitalària” i en l’annex 2 “Medicaments d’alta complexitat
que es poden dispensar en una oficina de farmàcia” i aquells que s’han incorporat
posteriorment, s’ha elaborat un recopilatori dels presents annexos del Reglament que
regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat de
data 12 de setembre del 2018.
Llista recopilatori dels medicaments d’alta complexitat de dispensació
hospitalària de l’annex 1 (segons decret del 16/12/2020- Bopa nº153 del 23/12/2020)

Codi ATC
(classificació
anatòmica
terapèutica
química)

Descripció

A04AA55

Palonosetró, combinacions

A05AA04

Àcid obeticòlic

A07AA12

Fidaxomicina

A16AX05

Zinc acetat

B01AB02

Antitrombina III humana i antitrombina alfa recombinant

B01AD

Antitrombòtics: enzims

B01AE

Antitrombòtics: inhibidors directes de la trombina9
(amb excepció dels que contenen dabigatran B01AE07
que no tenen consideració de medicament d’alta
complexitat)

B02BD

Factors de la coagulació sanguínia

B02BX

Altres hemostàtics sistèmics

B03XA

Altres preparats antianèmics

C02KX

Antihipertensius per a hipertensió pulmonar arterial

C10AX13

Evolocumab, d’acord amb les condicions que s’estableixin
per protocol

C10AX14

Alirocumab, d’acord amb les condicions que s’estableixin
per protocol

D11AH05

Dupilumab

G04BE03

Sildenafil (indicació per a hipertensió pulmonar)
Inhibidors de l’hormona del creixement1.

H01CB

(amb excepció del lanreòtid (H01CB03) i l’octeòtrid (H01CB02)
que es poden dispensar per farmàcia)

J01DF01

Aztreonam per a inhalació pulmonar

J01GB01

Tobramicina en nebulització

J01XB

Polimixines

J01XX

Altres antibacterials2
(amb excepció dels que contenen fosfomicina (J01XX01)
que no tenen consideració de medicament d’alta
complexitat).

J02AC04

Posaconazole

J02AC03

Voriconazole

J02AC05

Isavuconazole

J05AP

Antivirals per al tractament del VHC, d’acord amb les
condicions que s’estableixin per protocol

J05AB14

Valganciclovir

J05AE

Inhibidors de la proteasa

J05AF

Inhibidors nucleosídics de la transcriptasa inversa

J05AG

Inhibidors no nucleosídics de la transcriptasa inversa

J05AR

Antivirals per al tractament d’infeccions per VIH,
combinacions

J05AX

Altres antivirals

J06B

Immunoglobulines

L01

Agents antineoplàstics (de dispensació hospitalària)

L02BX

Altres antagonistes d’hormones i substàncies
relacionades3
(és excepció a la dispensació hospitàlaria el degarelix
(L02BX02) que es pot dispensar per farmàcia)

L03A

Citocines i immunomoduladors4
(amb excepció de l’interferó gamma 1b-(LO3AB03),
l’interferó alfa-2b (L03AB05) i l’interferó alfa 2a (L03AB04)
que es poden dispensar per farmàcia)

L04A

Agents immunosupressors5
(amb excepció de la leflunomida (L04AA13), l’àcid
micofenòlic (L04AA06), l’everolimús (L04AA18), el
sirolimús (L04AA10), la ciclosporina (L04AD01), el
tacrolimús (L04AD02), el metotrexat (L04AX03) i
l’azatioprina d’administració oral, que es poden dispensar
per farmàcia)

M03AX01

Toxina botulínica (excepte indicació estètica)

M09AB02

Col·lagenasa Clostridium difficile

M09AX07

Nusinersen

N02BG

Dronabinol, cannabidiol, d’acord amb les condicions que
s’estableixin per protocol

N02CD01

Erenumab

N02CD02

Galcanezumab

N07XX

Altres drogues que actuen sobre el sistema nerviós6
(amb excepció de la tetrabenazina (N07XX06) que es pot
dispensar per farmàcia)

R03DX

Altres agents contra malalties obstructives de les vies
respiratòries, ús sistèmic. Per als medicaments biològics
indicats per a l’asma greu no controlada s’han de seguir
les condicions que s’estableixin per protocol.
(amb excepció del roflumilast (R03DX07) ) que es pot
dispensar per farmàcia)

R05CB13

Dornasa alfa

R07AX02

Ivacaftor

S01BA01

Dexametasona, implant oftàlmic

S01LA

Agents antineovascularització

V03AC

Agents quelants del ferro8
(amb excepció del deferasirox (V03AC03) i la
deferoxamina (V03AC01) que es poden dispensar per
farmàcia)

V03AF

Agents desintoxicants d’antineoplàstics

V04CJ

Proves per a la funció tiroidal

V04CX

Altres agents diagnòstics

Llistat recopilatori dels medicaments d’alta complexitat que es poden dispensar
en una oficina de farmàcia de l’annex 2 del Reglament que regula les condicions
per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat

Codi ATC Descripció

Condicions de dispensació

H01AC

Somatotropina i anàlegs

Prescripció i dispensació segons
l’Avís del 2-3-2011 pel qual es
fan públiques les noves
condicions de prescripció i de
dispensació de l’hormona del
creixement (BOPA núm. 015,
any 23, 9-3-2011).

H01AX

Altres hormones i anàlegs del
lòbul anterior de la hipòfisi

H01CA

Hormones alliberadores de
gonadotropina

H01CB02 Octeòtrid
H01CB03 Lanreòtid
H05BX

Altres agents antiparatiroidals

L01

Agents antineoplàstics, de
dispensació en oficines de
farmàcia

L02AB

Progestàgens

L02AE

Anàlegs de l’hormona
alliberadora de gonadotrofines
(en indicació per a neoplàsies)

L02BA03 Fulvestrant
L02BB

Antiandrògens

L02BG

Inhibidors enzimàtics: inhibidors
de l’aromatasa

L02BX02 Degarelix
L03AB03 Interferó gamma-1b
L03AB04 Interferó alfa-2a
L03AB05 Interferó alfa-2b
L04AA06 Àcid micofenòlic
L04AA10 Sirolimús
L04AA13 Leflunomida
L04AA18 Everolimús
L04AD01 Ciclosporina
L04AD02 Tacrolimús
L04AX03 Metotrexat
L04AX01

Azatioprina (només formes
d’administració oral)

N07XX06 Tetrabenazina
R03DX07 Roflumilast
S01LA

Agents antineovascularització

V03AC01 Deferoxamina
V03AC03 Deferasirox
V03AE03 Carbonat de lantani
V03AE02 Sevelàmer

V06DD

Aminoàcids, incloent-hi
associacions amb polipèpdits
(Decret 14/04/2021 Bopa nº46 21/04/21)

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

Aquests llistats no tenen validesa jurídica i s’emeten a títol merament
informatiu per a facilitar l’accés de la persona assegurada als medicaments
d’alta complexitat previstos en l’annex 1 i 2 del Reglament que regula les
condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat i que
donen dret al reembossament del 100% de les tarifes.
Per a finalitats jurídiques, s'haurà de consultar els texts publicats en el Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra.

Data úlitma actualització: 24 d’agost del 2021

