
G
o

ve
rn

1/3

www.bopa.ad

7 d'octubre del 2020Núm. 119

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret
Decret del 7-10-2020 d’adopció de noves mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 atès l’augment de la taxa de reproducció de la pandèmia.

Exposició de motius
Les mesures aprovades recentment pel Decret del 21-9-2020 i prorrogades pel Decret del 5-10-2020, més 
dràstiques, per preservar de manera més efectiva la salut pública i garantir la viabilitat del nostre sistema 
sanitari s’han revelat insuficients davant l’augment important de nous casos de contagi que han comportat 
més ingressos hospitalaris.

Així, doncs, escau enfortir altra vegada, i inicialment fins al 18 d’octubre d’enguany, les mesures preventives 
per protegir la salut de la població a l’empara dels articles 47 bis 2, 58 i 59 del text refós de la Llei general 
de sanitat, del 20 de març de 1989.

La situació requereix també que s’estableixin certes limitacions a les activitats dels bars, les granges, els 
salons de te o les cafeteries. Altrament, els restaurants han de portar un registre escrit dels clients per faci-
litar les possibles necessitats de rastreig posteriors i han de respectar un horari d’obertura i de tancament.

Les activitats culturals requereixen l’aprovació d’un protocol per part dels ministeris de Salut i de Cultura i 
Esports. A més, les instal·lacions que les acullin no podran superar el 30% de la seva capacitat.

En aquest context és necessari fer obligatori l’ús de la mascareta de manera permanent a l’interior dels 
espais de treball, i en els centres educatius aquesta mesura s’aplica a totes les persones a partir dels 12 
anys d’edat.

S’ha fet evident que cal reduir el contacte entre persones dins dels establiments comercials, és per això 
que es limita la capacitat dels espais a una persona per cada 4 metres quadrats, amb el benentès que s’ha 
de seguir respectant la distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres.

Els entrenaments esportius s’han de realitzar en grups més o menys reduïts, depenent de si són a l’aire 
lliure o en espais coberts. Així mateix, totes les competicions i els esdeveniments esportius han de ser 
autoritzats pel Ministeri de Salut.

Per protegir la salut dels més vulnerables, se suspenen les visites als residents dels centres sociosanitaris, 
així com les sortides dels residents.

Finalment, és necessari que totes les mesures establertes pel Decret del 21-9-2020 i que van ser prorroga-
des pel Decret del 5-10-2020 fins al 13 d’octubre d’enguany i que no es contradiuen amb les que s’aproven 
aquí, romanguin també vigents fins al 18 d’octubre.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de data 7 d’octubre del 
2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Limitació de l’activitat de bars, cafeteries i establiments anàlegs
Les activitats econòmiques dels bars, cafeteries, granges i salons de te queden limitades a la venda de 
productes per emportar. Així, doncs, es prohibeix el consum de productes als establiments.

Altres disposicions
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Article 2. Mesures per als establiments de restauració
1. Els establiments de restauració han de portar un registre diari escrit dels seus usuaris en què hi constin 
les dades següents: nom i cognoms dels clients, número de telèfon, número de cens o número d’identitat, 
i data i hora del servei.

2. Aquest registre ha d’estar sempre a disposició dels membres del Cos de Policia i dels funcionaris o tre-
balladors de l’Administració general amb funcions d’inspecció.

3. L’activitat d’obertura al públic d’aquests establiments està limitada a dos franges horàries: de 12:00 a 
16:00 h i de 19:00 a 00:00 h.

4. Tot i que l’establiment disposi d’espais habilitats per fumar o terrasses exteriors, el consum de productes 
de tabac i cigarrets o vaporitzadors electrònics no està permès en cap cas.

5. Estan prohibits els bufets en la modalitat d’autoservei, llevat dels que es troben dins dels hotels. Tot i 
això, de manera anticipada es poden oferir productes de lliure servei, frescos o elaborats, sempre que es 
disposi de pantalles de protecció i el producte se serveixi amb un envàs individual preservat degudament 
del contacte amb l’ambient.

Article 3. Tancament d’activitats econòmiques
Es tanquen els establiments autoritzats com a pubs.

Article 4. Organització d’activitats culturals
Les instal·lacions que acullen esdeveniments culturals no poden superar el 30% de la seva capacitat i han 
de seguir els criteris sanitaris de control d’accés, neteja, desinfecció, distància entre persones i ventilació 
establerts en el protocol que han d’aprovar prèviament els ministeris de Salut i de Cultura i Esports.

Article 5. Mesures per a les activitats esportives
1. No es permet organitzar cap tipus de competició ni esdeveniment esportiu, ni dins ni fora del país, ni 
participar-hi, excepte que el Ministeri de Salut ho autoritzi.

2. Es declara la fase 2 regulada al Pla de represa de la pràctica esportiva i de l’esport en relació amb la 
situació sanitària del país i, en aquest sentit, els entrenaments esportius a l’aire lliure s’han de realitzar en 
grups reduïts d’un màxim de vuit persones considerades unitat de convivència, amb interacció i contacte.

Els entrenaments esportius en espais coberts s’han de realitzar en grups reduïts d’un màxim de quatre 
persones considerades unitat de convivència, amb interacció i contacte.

Article 6. Capacitat i distanciament de les persones en els establiments comercials
1. La capacitat dels establiments comercials amb concurrència pública és d’una persona per cada 4 metres 
quadrats.

2. Dins dels establiments comercials els clients han de respectar una distància interpersonal de seguretat 
d’1,5 metres.

Article 7. Reunions de treball
En les reunions de treball és obligatori l’ús de la mascareta i s’ha de respectar la distància interpersonal de 
seguretat d’1,5 metres. Sempre que sigui possible s’han de prioritzar les reunions per mitjans telemàtics.

Article 8. Ús de la mascareta
L’ús de la mascareta és obligatori en els espais de treball, i en els centres educatius i privats d’aprenentatge 
és obligatori per a totes les persones a partir dels 12 anys d’edat.

Article 9. Mesures preventives adreçades als centres sociosanitaris per a gent gran
Les direccions de les residències sociosanitàries han d’aplicar les mesures següents:
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a) En residències assistides se suspenen les visites dels familiars a les persones residents, excepte en 
casos d’urgència extrema. En aquests supòsits només es permeten visites d’un familiar per resident i 
sempre que el resident no presenti símptomes de malaltia aguda o estigui sotmès a una mesura d’aïlla-
ment domiciliari.

b) Se suspenen les sortides de les persones residents als centres.

Article 10. Durada de les mesures
1. Aquest Decret té vigència fins al 18 d’octubre del 2020.

2. Totes les mesures establertes en el Decret del 21-9-2020 mitjançant el qual s’aproven noves mesures 
excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 per mi-
nimitzar el risc de transmissió de la infecció en diferents activitats, prorrogades pel Decret del 5-10-2020 i 
que no s’oposin al contingut d’aquesta norma, també són vigents fins al 18 d’octubre del 2020.

Article 11. Incompliments i règim sancionador
Qualsevol incompliment d’aquestes mesures se sancionarà d’acord amb la Llei general de sanitat o la 
legislació específica aplicable.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi 
oposin.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el 8 d’octubre del 2020 a les 01:00 hores.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 7 d’octubre del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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