
 

1/2

www.bopa.ad

25 de març del 2020Núm. 37

                      Dipòsit legal: AND.2-2015

SUMARI

Govern
Altres disposicions

 » Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per tractar com a residus del grup 
II els residus sanitaris de risc procedents de l’activitat assistencial amb pacients diagnosti-cats de la 
COVID-19 (grup III).

 » Correcció d’errata del 25-3-2020 per la qual s’esmena un error de transcripció constatat al Decret 
del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació 
d’emergència sanitària.

 » Decret del 25-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit sociosanitari.

 » Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopta, amb caràcter excepcional, l’aplicació temporal de descomp-
tes en els preus de telecomunicacions vigents.

 » Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, modificacions temporals de 
les tarifes elèctriques aprovades pel Decret del 18-12-2019.

 » Decret del 25-3-2020 d’aprovació del fullet base del cinquè programa d’emissió de deute públic i, 
a l’empara del programa esmentat, d’una emissió de deute públic per un import de 125.000.000 € 
en la modalitat de bons.

Altres anuncis

 » Avís del 16-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic.

 » Avís del 16-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) i recomanacions addicionals per als centres mèdics especialistes.

 » Avís del 17-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) en relació a l’ús de mascaretes quirúrgiques en Centres Sociosanitaris.

 » Avís del 19-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) en relació a la disponibilitat de medicaments amb hidroxicloroquina i cloroquina.

 » Avís del 19-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) en relació a la manca de proves de que els aliments siguin una font de transmissió.

 » Avís del 19-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) en relació a l’ús adequat de les mascaretes en Centres Sanitaris, Sociosanitaris i Serveis 
d’Atenció Domiciliària.
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 » Avís del 20-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) per a persones que estan en aïllament domiciliari per indicació mèdica, amb diagnòstic o 
contacte.

 » Avís del 20-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) i recomanacions addicionals per als Centres Residencials d’Infància i Adolescència. 

 » AvísAvís del 20-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus 
(SARS-CoV-2) per a tota la població confinada.

 » Avís del 21-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) i recomanacions addicionals per a cuidadors de persones que estan en aïllament domiciliari 
per indicació mèdica.

 » Avís del 22-3-2020 pel qual es fa públic el protocol de neteja destinat als Centres sanitaris mèdics 
i no mèdics. 

 » Avís del 22-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) per als Serveis de Taxi.

 » Avís del 23-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) en relació al maneig de residus. 

 » Avís del 23-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) i recomanacions addicionals per tenir cura dels gossos domèstics durant la pandèmia. 

 » Avís del 24-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) i recomanacions addicionals per a empreses de  repartiment d’alimentació a domicili.

Altres organismes oficials
Tribunal de Comptes

 » Edicte de 24-3-2020 pel qual es fan públics els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat 
pressupostària i fiscal del Comú de Sant Julià de Lòria i del Comú d’Escaldes-Engordany, respectiva-
ment, per a l’exercici 2020.
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