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Andorra queda assimilada a la comarca de l’Alt Urgell pel que fa a 
mobilitat a partir de dilluns 

Tal com ha anunciat aquest divendres la Generalitat de Catalunya, a partir d’aquest 
dilluns dia 21 de desembre Andorra s’assimila a la comarca de l’Alt Urgell pel que 
fa a la mobilitat. El Govern d’Andorra i les autoritats catalanes han estat en contacte 
permanent per acordar que ambdós territoris tinguessin les mateixes condicions de 
mobilitat. 

En aquest sentit, les noves mesures anunciades avui per la consellera de 
Presidència i Portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, inclouen mantenir el 
confinament perimetral d’entrada i sortida excepte per a visites de familiars o gent 
propera. A més, la mobilitat dins de Catalunya serà d'àmbit comarcal durant tota la 
setmana fins, com a mínim, l’11 de gener.  

No obstant, hi ha algunes excepcions: durant els dies festius de calendari, els 
residents d’ambdós territoris es poden desplaçar sense restriccions sempre que la 
seva destinació sigui el lloc de reunió amb familiars i/o gent propera. A més,  les 
bombolles de convivència es podran desplaçar a altres comarques –i per tant a 
Andorra–  durant qualsevol dia entre el 21 de desembre i l’11 de gener sempre que 
siguin un sol nucli de convivència i es desplacin o bé a una segona residència o bé 
a un establiment hoteler on tinguin reserva. 

L’inici del toc de queda nocturn a Catalunya és manté a les 22 hores, excepte els 
dies 24 i 31 de desembre, que començarà a la 1 de la matinada, i la nit de Reis, 
que la mobilitat estarà permesa fins a les 23 hores. 

Per circular pel territori català cal complimentar el certificat d’autoresponsabilitat 
que han posat a disposició les autoritats catalanes a 
https://certificatdes.confinapp.cat/#/  

Aquestes mesures estan subjectes a revisió segons l’evolució de la situació 
epidemiològica.  

El Govern d’Andorra continua mantenint un diàleg constant tant amb les autoritats 
de la Generalitat de Catalunya com amb el Govern espanyol. 
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