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Decret
Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals 
per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius
Tenint en compte la situació epidemiològica actual i el risc que pot representar la propagació del nou coro-
navirus, es considera necessari afegir una sèrie de mesures addicionals al decret de 11 de març del 2020 
d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2.

Aquestes mesures van encaminades a evitar que els infants i joves puguin ser un vector de transmissió del 
nou coronavirus, restringir les activitats que puguin suposar un risc per les aglomeracions de persones i 
protegir els col·lectius vulnerables, especialment la gent gran. També s’estableixen mesures amb l’objectiu 
de protegir els professionals sanitaris i vetllar per la seva disponibilitat.

Vist el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del 12 de març del 2020, 
aprova la modificació del Decret de l’11 de març del 2020 amb el contingut següent:

Article 1
Es modifica l’article 3, “Mesures preventives destinades a les residències sociosanitàries, l’hospital, els 
centres de dia sociosanitaris i sanitaris, les llars de jubilats i els casals d’avis”, en els punts que es detallen 
a continuació:

1. L’apartat 1.a queda redactat com segueix:

“Es prohibeixen les visites de familiars als residents, excepte en casos d’extrema urgència. En aquests su-
pòsits només es permet un familiar per resident i sempre seguint el previst en l’apartat b.”

2. L’apartat 2 queda redactat com segueix:

“En el cas de l’Hospital i els centres de dia sanitaris s’apliquen els apartats b, c, d, e, i k. Amb relació al règim 
de visites, es limita a un familiar per resident sempre que se segueixi el que preveu l’apartat b. Es faculta 
la direcció de l’Hospital per establir mesures més restrictives per a les visites, si es valora convenient. De 
la mateixa manera es faculta la direcció per restringir l’accés als serveis de restauració més enllà del que 
preveu l’apartat j.”

3. L’apartat 3 queda redactat com segueix:

“Es procedeix al tancament de les llars de jubilats i els casals d’avis.”

4. S’afegeix un apartat 4 amb el text següent:

“Les persones més grans de 70 anys i les que tinguin malalties cròniques o altres situacions de vulnerabilitat, 
sempre que sigui possible, han de prioritzar romandre al seu domicili, evitar les aglomeracions i mantenir 
una distància interpersonal aconsellada de 2 metres, si pot ser.”

Altres disposicions
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Article 2
Es modifica l’article 4, que queda redactat com segueix:

“Article 4. Mesures preventives destinades als centres educatius (serveis de guarda d’infants a domicili, escoles 
bressol, centres escolars, universitats) i als centres que realitzen activitats extraescolars
1. Es procedeix al tancament de tots els centres educatius, tant públics com privats.

2. Cal anul·lar totes les activitats extraescolars, de caràcter públic o privat, destinades a infants i joves.

3. Es procedeix al tancament dels esplais i ludoteques.

4. Les mesures indicades en els punts anteriors són aplicables a partir del dia 16 de març, a excepció de 
l’Escola Andorrana de batxillerat, on la mesura s’aplica des del mateix 13 de març.”

Article 3
Es modifica l’article 5, “Mesures destinades a garantir la disponibilitat dels professionals sanitaris”, i s’hi 
afegeixen els dos apartats següents:

“4. Pel que fa a les visites i proves de control rutinàries per situacions no urgents, cal valorar si es poden 
resoldre telemàticament o es poden ajornar, sempre que sigui possible. De la mateixa manera, cal valo-
rar-ho per a les proves i intervencions de caràcter no urgent que representin un risc més alt de contagi.

5. Cal notificar al Ministeri de Salut qualsevol tancament d’un centre sanitari. El Ministeri de Salut es reserva 
el dret de limitar aquest procediment.”

Article 4
Es modifica l’article 7, que queda redactat com segueix:

“Article 7. Organització d’activitats lúdiques, culturals i esportives
1. Se suspenen tots els esdeveniments públics de qualsevol tipus.

2. Se suspenen totes les activitats lúdiques, culturals i esportives programades per l’Administració pública 
a partir del dia 14 de març.

3. Es recomana la suspensió de les activitats lúdiques, culturals i esportives organitzades pel sector privat, i 
en cas que es duguin a terme, cal limitar-ne la capacitat a una tercera part. En qualsevol cas, l’Administració, 
en col·laboració amb l’organització de l’esdeveniment, es reserva el dret a anul·lar-lo.

4. Es procedeix al tancament de tots els equipaments culturals de l’Administració a partir del dia 14 de març.”

Article 5
S’afegeix al Decret un article 10 amb el contingut següent:

“Article 10. Mesures destinades a la protecció dels interns i el personal del Centre Penitenciari
1. Se suspenen les visites externes als residents del Centre Penitenciari amb excepció de les que es duguin 
a terme per garantir el dret a l’assistència lletrada.

2. S’anul·len les formacions impartides per formadors externs.”

Article 6
S’afegeix al Decret un article 11 amb el text següent:

“Article 11. Mesures destinades a protegir els usuaris i el personal del transport públic
1. A partir del dia 16 de març del 2020 els autobusos han d’operar amb un 30 per cent de la seva capacitat.

2. S’han d’extremar les mesures d’higiene en tots els vehicles destinats al transport públic de viatgers, amb 
especial atenció a les superfícies en què viatgers i treballadors entren en contacte.”
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Article 7
S’afegeix al Decret un article 12 amb el text següent:

“Article 12. Mesures que s’ha d’aplicar als tanatoris, les sales de vetlla, els funerals i els enterraments
1. Es procedeix al tancament de les sales de vetlla.

2. L’assistència als enterraments i funerals queda limitada als familiars.”

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, amb ex-
cepció de les mesures en què s’indica una entrada en vigor diferent.

Andorra la Vella, 13 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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