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Decret 1/2022, del 5 de gener del 2022
Decret 1/2022, del 5-1-2022, d’aprovació de la tarifa per a la realització de TMA i tests ràpids d’antigen 
per al diagnòstic de la infecció per SARS-CoV-2.

Exposició de motius
El Decret 378/2021, del 24-11-2021, d’aprovació de la tarifa per a la realització de TMA i tests ràpids d’anti-
gen per al diagnòstic de la infecció per SARS-CoV-2, que ha estat l’últim a fixar els preus públics per fer les 
proves diagnòstiques utilitzades en la detecció de la infecció i a establir les situacions en què aquestes 
proves eren gratuïtes, es va deixar sense efecte mitjançant el Decret 396/2021, del 30-11-2021.

No obstant això, escau mantenir l’obligació de satisfer la tarifa pública de la prova TMA i de la prova TRA 
sol·licitades per les persones que no compleixen els requisits de residència o treball al Principat d’Andorra 
però que necessiten fer-se aquestes proves en el marc del certificat COVID digital per accedir a determinats 
espais o activitats o per al retorn al seu país d’origen.

Atès el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 5 de gener del 
2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Establiment de la tarifa i condicions de gratuïtat
1. El preu públic per fer proves diagnòstiques de detecció del SARS-CoV-2 en els dispositius públics habilitats 
a aquest efecte (stoplab fix o mòbil) és el següent:

a) Prova TMA (amplificació mediada per transcripció): 40 euros, amb IGI inclòs.

b) Prova TRA (test ràpid d’antigen): 5 euros, amb IGI inclòs.

2. El preu de la prova indicat en l’apartat anterior inclou la realització de la prova i el lliurament dels resultats 
i certificats corresponents per mitjans telemàtics o en paper.

3. Les tarifes indicades en l’apartat 1 són aplicables per a les persones que no disposen d’una autorització 
de residència o treball a Andorra, a excepció que les proves diagnòstiques de detecció del SARS-CoV-2 
compleixin alguna de les finalitats que s’indiquen a continuació, en què aleshores són gratuïtes:

a) Diagnòstic de casos amb sospita d’infecció: s’estableix la gratuïtat de la prova TMA quan existeix una 
prescripció mèdica d’un professional mèdic d’Andorra.

b) Control de contactes: s’estableix la gratuïtat de les proves diagnòstiques quan són indicades pel Mi-
nisteri de Salut a través del circuit específic.

Article 2. Atribució de les funcions
1. La gestió dels ingressos de la prova TMA indicada en l’article anterior s’atribueix al Servei Andorrà d’Aten-
ció Sanitària.

2. La gestió dels ingressos de la prova TRA indicada en l’article anterior s’atribueix al Ministeri de Salut.

Altres disposicions
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Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de gener del 2022

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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