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Altres disposicions
Decret
Decret del 21-9-2020 pel qual s’aproven noves mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per minimitzar el risc de transmissió de la infecció
en diferents activitats.

Exposició de motius
Donada la situació epidemiològica i sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, que mostra un augment
important de contagis en els països del nostre entorn i al Principat d’Andorra, es fa necessari reforçar
l’ordenament jurídic amb noves mesures, més dràstiques, per preservar de manera més efectiva la salut
pública i garantir la viabilitat del nostre sistema sanitari.
Així, per una banda, es reprenen les mesures relatives a l’ús obligatori de la mascareta i al manteniment de
la distància de seguretat d’un metre i mig, tot confiant que la població respecti la higiene de mans freqüent
amb sabó o líquids hidroalcohòlics.
Aquest Decret restringeix les activitats en els gimnasos i limita l’ocupació de les taules als establiments de
restauració, bars i pubs. Recentment, es van limitar les activitats socials i familiars a un màxim de deu persones, pel Decret del 18 de setembre d’enguany; tanmateix, es fa necessari reduir aquest nombre a cinc
persones. També es veu afectada la pràctica esportiva, així com l’autorització de sortides amb pernoctació
dels residents dels centres sociosanitaris, es limiten les visites i es tanquen tots els parcs infantils.
Pel que fa a la celebració de batejos, comunions i casaments, el nombre màxim d’assistents és de deu
persones.
En el cas dels funerals i les vetlles, caldrà un protocol específic per celebrar-los i no es permeten les reunions
als tanatoris. Als enterraments hi podran assistir un màxim de deu persones.
Per als esdeveniments lúdics, culturals, esportius, socials o professionals calen protocols específics per
part de l’autoritat sanitària.
Pel risc que comporta fumar o vaporejar en grup, atès que en aquestes activitats es constata una certa
relaxació en el manteniment de la distància entre persones que es reuneixen i s’evidencia que cal treure’s
la mascareta per dur-les a terme, es limita aquesta pràctica en grup. De la mateixa manera, i tenint en
compte que l’exhalació dels fums pot resultar perillosa per a la gent que es troba a prop, es prohibeix fumar
i vaporejar mentre es camina.
En darrer lloc, es recomana limitar la interacció social, extremar les mesures preventives i fomentar el
teletreball.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió extraordinària de data
21 de setembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
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Article 1. Mesures de prevenció bàsiques
1. És obligatori l’ús de la mascareta en els termes establerts al Decret del 14-7-2020 pel qual s’adopten
mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
per minimitzar el risc de transmissió de la infecció i en aquest Decret.
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2. Cal respectar una distància de seguretat entre persones no convivents d’un metre i mig en tota situació
o activitat, llevat que es tracti d’activitats que disposin de protocols sanitaris i mesures d’higiene i prevenció
establerts legalment.
Article 2. Activitats físiques en gimnasos, centres esportius o altres espais similars
No es poden dur a terme activitats dirigides en els gimnasos, centres esportius o altres espais similars, llevat
que es disposi d’un protocol específic validat per l’autoritat sanitària, i en tot cas, per a qualsevol activitat
individual o grupal s’ha de mantenir la mascareta posada.
Article 3. Serveis en establiments de restauració, bars i pubs
1. S’ha d’anul·lar el servei a les barres.
2. A l’interior dels bars, dels pubs i a les terrasses, el nombre màxim de persones per taula queda reduït a dos.
3. Als restaurants i a les terrasses dels restaurants, el nombre màxim de persones per taula queda reduït
a cinc.
4. Totes les taules han d’estar situades a una distància de separació mínima d’un metre i mig entre si.
Article 4. Agrupaments
1. No es poden formar en espais públics o privats grups de més de cinc persones –amb independència
de si tenen vinculació familiar o no–, llevat que es tracti d’activitats que disposin de protocols sanitaris i
mesures d’higiene i prevenció establerts legalment.
2. Excepcionalment, per a celebracions de batejos, comunions, casaments i enterraments, el nombre màxim d’assistents es limita a deu persones. Cal un protocol específic validat per l’autoritat sanitària per a les
misses o celebracions de funerals.
3. No es permeten les reunions als tanatoris.
Article 5. Activitats extraescolars
Els usuaris de les activitats extraescolars han de dur la mascareta posada.
Article 6. Parcs infantils
Els parcs infantils, tant interiors com exteriors, han de romandre tancats.
Article 7. Restricció de les visites al centre hospitalari i anul·lació de les sortides amb pernoctació dels residents
de centres sociosanitaris
1. Es limiten les visites als pacients que romanguin ingressats al centre hospitalari i caldrà seguir sempre
les indicacions del centre.
2. No es poden autoritzar sortides amb pernoctació dels residents de centres sociosanitaris.
Article 8. Consum de productes del tabac i vaporejadors
No es pot fumar ni vaporejar en grup, ni tampoc mentre es camina per la via pública.
Article 9. Durada de les mesures
Aquestes mesures tenen una durada de quinze (15) dies naturals i poden ser prorrogades en funció de
l’evolució de la pandèmia.
Article 10. Incompliments i règim sancionador
L’incompliment d’aquestes mesures se sanciona d’acord amb la Llei general de sanitat.
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Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que
s’hi oposin, i en concret el Decret del 18-9-2020 pel qual es modifiquen les mesures excepcionals en el
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marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per minimitzar el risc de
la transmissió de la infecció, relatives a l’agrupament de persones.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 de setembre del 2020
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Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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