RECOPILACIÓ DE LES PATOLOGIES PREVISTES EN L’ANNEX 1 DEL
REGLAMENT REGULADOR DE LES PRESTACIONS DE REEMBOSSAMENT
FINS AL 100% DE LES TARIFES DE RESPONSABILITAT DE LA CASS

Per facilitar la informació de les patologies que figuren en l’annex 1 del
Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% i
aquelles que s’han incorporat posteriorment, s’ha elaborat aquest llistat
merament informatiu recopilatori de les patologies que donen dret a prestacions
de reembossament en el 90% o el 100% de les tarifes de responsabilitat.
Llistat recopilatori de les patologies incorporades en l’annex 1 del
Reglament:
1. Diabetis que requereix tractament amb insulina
2. Insuficiència respiratòria crònica greu
3. Dèficit immunitari primitiu greu que necessita un tractament prolongat, infecció
pel virus d’immunodeficiència humana (VIH).
4. Hepatitis crònica pel virus B i C.
5. Tuberculosi
6. Malalties metabòliques hereditàries que necessiten un tractament prolongat
especialitzat.
7. Cardiopatia isquèmica
8. Cardiopaties hereditàries complexes.
9. Esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties de la neurona motora que són de
llarga durada, progressives, greus i costoses (modificació aprovada per Decret
de data 7 de novembre de 2012 BOPA núm. 56 - Any 24 - 14.11.2012).
10. Psicosis
11. Poliarteritis nodosa (PAN), lupus eritematós sistèmic (LES), esclerodèrmia
sistèmica, malaltia inflamatòria intestinal, artritis reumatoide, esclerosi múltiple, i
altres malalties immunològiques greus.
12. Trasplantaments, hemodiàlisi, i seguiment del trasplantament d’òrgan.
13. Tumor maligne, malaltia maligna del teixit limfàtic o hematopoètic.
14. Hemofílies i malalties constitucionals de l’hemostàsia greus (afegides pel
Decret de data 27 de juliol de 2011 BOPA núm. 49 - Any 23 - 3.8.2011).
15. Síndrome de Crouzon (incorporada pel Decret de data 7 de novembre de
2012).
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16. Síndrome de Noonan (afegit pel Decret de data 23 de gener de 2013, BOPA
núm. 6 - Any 25 - 30.1.2013).
17. Arteriopatia obliterant dels membres inferiors en un estudi d’isquèmia
permanent crònica o que ha requerit un acte de revascularització o d’amputació
(afegida pel Decret de data 5 de novembre de 2014).
18. Accident cerebrovascular o ictus per a les despeses derivades de
l’hospitalització aguda o postaguda del mateix procés (afegits pel Decret de data
6 de novembre de 2019 BOPA núm. 65 - Any 26 - 12.11.2014).
19. COVID-19: per a les despeses hospitalàries de les estades superiors a vuit
dies quan inclouen com a mínim una estada a la Unitat de Cures Intensives o per
estades superiors a setze dies en hospitalització convencional (afegida pel
Decret de data 7 d’octubre de 2020 BOPA núm. 121 del 14/10/2020).

Aquest llistat és merament informatiu, no té validesa jurídica i no
constitueix una retranscripció literal de l’annex 1 del Reglament. Per
a finalitats jurídiques, s'haurà de consultar els texts publicats en el
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Data última actualització: 24 d’agost del 2021
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