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   Dipòsit legal: AND.2-2015

edicte
Edicte del 20-1-2021 pel qual es fa públic l’acord de Govern d’habilitació de diversos inspectors de l’Ad-
ministració general en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2.

Vista la Llei del Govern, del 15-12-2000;

Vist el Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març 
de 1989;

Vist l’article 2 de la Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, 
qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures 
obligatòries per protegir la salut pública, que modifica l’article 57 de la Llei general de sanitat;

Atès que el Govern vetlla pel compliment del conjunt de la normativa aplicable en matèria sanitària en tots 
els sectors relacionats amb la salut, tant si es tracta d’institucions públiques o privades com de professionals 
de la salut o d’altres persones concernides;

Atès que, a l’efecte de fer inspeccions, constatar infraccions i proposar sancions, el personal del ministeri 
responsable de la salut que té assignades aquestes competències té la qualitat d’agent de l’autoritat sanitària;

Atès que, en totes les circumstàncies previstes a l’article 58, el Govern pot habilitar altres agents de l’au-
toritat i inspectors o treballadors públics qualificats de l’Administració general, que adquireixen la qualitat 
d’agent de l’autoritat, per dur a terme inspeccions i constatar infraccions a fi de traslladar-les al ministeri 
responsable de la salut perquè instrueixi els expedients corresponents;

Atesa la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2;

Atès que el Govern ha de garantir que el ministeri responsable de la salut disposi de l’estructura, de l’or-
ganització i dels recursos humans i econòmics necessaris per exercir les competències que li són pròpies 
en matèria de planificació, gestió, control i avaluació en l’àmbit de la salut;

Atès que la tasca inspectora ordinària s’ha vist sobredimensionada degut a l’ampli abast de les mesures 
establertes per minimitzar el risc de transmissió de la infecció;

El Govern, en la sessió de data 20 de gener del 2021, ha acordat:

Habilitar els inspectors de la Unitat de Prevenció i Control Ambiental del Ministeri de Medi Ambient, Agricul-
tura i Sostenibilitat i els inspectors de la Unitat de Consum i Inspecció de Comerç del Ministeri d’Economia, 
Competitivitat i Innovació, en complement de les seves funcions, per dur a terme inspeccions i constatar 
infraccions a fi de traslladar-les al ministeri responsable de la salut perquè instrueixi els expedients corres-
ponents en el marc de les mesures adoptades per a la gestió i el control de l’emergència sanitària causada 
pel SARS-CoV-2, de forma provisional fins que el Govern acordi deixar sense efecte aquesta habilitació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 20 de gener del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Altres anuncis
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