
G
o

ve
rn

1/3

www.bopa.ad

10 de març del 2021Núm. 32

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret 73/2021, del 10 de març del 2021
Decret 73/2021, del 10-3-2021 de modificació i pròrroga del Decret 45/2021, del 17-2-2021, de noves 
mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus 
SARS-CoV-2.

Exposició de motius
La contínua baixada de la incidència del virus, que es concreta en un descens dels casos actius i alhora 
en un increment de les recuperacions, referma el fet que cal mantenir les mesures vigents per garantir 
la viabilitat del sistema sanitari, amb certes flexibilitzacions en l’àmbit esportiu, al centre hospitalari, a les 
residències assistides sociosanitàries i a les llars residencials per a persones amb discapacitat.

En aquest context es mantenen les mesures establertes al Decret 45/2021, del 17-2-2021, de noves mesu-
res excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, 
modificat i prorrogat pel Decret 59/2021, del 24-2-2021, i pel Decret 67/2021, del 3-3-2021.

Pel que fa a les novetats, es modifica l’article 4 del Decret 45/2021, relatiu a les activitats esportives, per 
tal de permetre l’accés al públic als esdeveniments esportius, ja que no s’ha vist associat un increment 
de contagis al desenvolupament de les activitats esportives. Igualment, es modifica l’article 17, relatiu a 
les mesures preventives adreçades al centre hospitalari i als centres sociosanitaris per a gent gran i per a 
persones amb discapacitat, regulant les visites i les sortides en aquests centres.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de data 10 de març del 
2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Modificació de l’article 4
S’afegeixen els apartats 3, 4 i 5 a l’article 4 del Decret 45/2021, del 17-2-2021, de noves mesures excepcionals 
per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, intitulat Mesures 
per a activitats esportives, amb la redacció següent:

“3. Es permet la presència de públic en les competicions esportives seguint les mesures següents:

a) Cal evitar que es produeixin aglomeracions i cal vetllar per mantenir la distància de seguretat d’1,5 me-
tres entre les persones.

b) Cal garantir la neteja i la desinfecció freqüents de les instal·lacions esportives.

c) Cal fer ús de la mascareta seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

d) Cal que la capacitat màxima de públic consti al protocol de competició prèviament treballat per l’enti-
tat esportiva i l’organisme que gestiona les instal·lacions, i que aquest protocol sigui validat pels ministe-
ris de Salut i de Cultura i Esports.

4. Per a les competicions esportives a l’exterior, a part de les mesures previstes en l’apartat 3, les instal·la-
cions no poden superar el 40% de la capacitat.

5. Per a les competicions esportives a l’interior, a part de les mesures previstes en l’apartat 3, les instal·lacions 
no poden superar el 20% de la capacitat i han de seguir els criteris sanitaris de registre i control d’accés, 
i s’ha de garantir una correcta ventilació de les instal·lacions. La distància de seguretat entre l’espai on es 
competeix i la presència de públic no pot ser inferior a sis metres.”

Altres disposicions
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Article 2. Modificació de l’article 17
Es modifica el títol i el contingut de l’article 17 del Decret 45/2021, del 17-2-2021, de noves mesures ex-
cepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, intitulat 
Mesures preventives adreçades al centre hospitalari i als centres sociosanitaris per a gent gran i per a 
persones amb discapacitat, amb la redacció següent:

“Article 17. Mesures preventives adreçades al centre hospitalari, a les residències assistides sociosanitàries i a 
les llars residencials per a persones amb discapacitat
1. S’autoritzen les visites als pacients que romanguin ingressats al centre hospitalari seguint sempre les 
indicacions de la direcció del mateix.

2. Les direccions de les residències assistides sociosanitàries han d’aplicar les mesures següents:

a) Permetre les visites d’un familiar o assimilat per persona resident i sempre que cap d’aquestes perso-
nes no presenti símptomes de malaltia aguda o no estigui sotmesa a una mesura d’aïllament domiciliari.

Aquestes visites han d’efectuar-se d’acord amb les mesures establertes en l’avís del 10-6-2020 de mesu-
res excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, referents a les visites a per-
sones que viuen en residències assistides.

b) Permetre les sortides, un cop a la setmana, de les persones residents que han passat la COVID-19 
en els darrers sis mesos, o disposen d’una prova serològica positiva dels darrers tres mesos o han estat 
vacunades contra la COVID-19, seguint els requisits següents:

i. El mateix dia de la sortida, els familiars o assimilats han de dur a terme un cribratge mitjançant TRA 
(Test ràpid d’antígens), o bé han de disposar d’una TMA negativa efectuada en les 48 hores anteriors, 
i han de signar el certificat d’autoresponsabilitat del centre.
ii. El retorn al centre sociosanitari s’ha fer el mateix dia que s’ha dut a terme la sortida.
iii. Durant aquestes sortides no es pot anar a espais amb una concurrència de gent elevada i la persona 
resident ha de relacionar-se amb una única unitat de convivència i evitar les trobades amb persones 
alienes a aquesta unitat de convivència.

3. Les direccions de les llars residencials per a persones amb discapacitat poden permetre sortides amb 
pernoctacions dels residents que han passat la COVID-19 en els darrers sis mesos, o disposen d’una prova 
serològica positiva dels darrers tres mesos, o bé han estat vacunades contra la COVID-19 o són menors de 
16 anys, seguint els requisits següents:

a) El mateix dia de la sortida, els familiars o assimilats ha de fer un cribratge mitjançant TRA, o bé ha de 
disposar d’una TMA negativa efectuada en les 48 hores anteriors, i han de signar el certificat d’autores-
ponsabilitat del centre.

b) Durant aquestes sortides no es pot anar a espais amb una concurrència de gent elevada i la perso-
na resident ha de relacionar-se amb una única unitat de convivència i evitar les trobades amb persones 
alienes a aquesta unitat de convivència.

c) En el retorn de la persona resident, el personal de la llar residencial ha d’efectuar una vigilància pas-
siva durant els catorze dies posteriors a la tornada mitjançant un control d’aparició de símptomes o sig-
nes compatibles d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 dos cops al dia.

d) El mateix dia de retorn al centre cal dur a terme un test ràpid d’antígens (TRA). En cas de dos pernoc-
tacions o menys cal efectuar el TRA transcorregut un mínim de 48 hores des de l’arribada al centre.

4. S’han d’efectuar cribratges al personal sanitari i sociosanitari dels centres sociosanitaris per a gent gran i 
persones amb discapacitat quan s’incorporin a cada torn del seu lloc de treball, llevat de les persones que 
hagin estat vacunades contra la COVID-19, o hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos o presentin 
una prova serològica positiva dels darrers tres mesos. En el cas de les persones que hagin estat vacunades 
contra la COVID-19, es pot fer el cribratge un cop a la setmana.
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Igualment, s’han d’efectuar cribratges a les persones residents dels centres sociosanitaris per a gent gran 
i persones amb discapacitat setmanalment, llevat de les persones que hagin estat vacunades contra la 
COVID-19, o hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos o presentin una prova serològica positiva dels 
darrers tres mesos. En el cas de les persones que hagin estat vacunades contra la COVID-19, es pot fer el 
cribratge un cop cada quinze dies.”

Article 3. Pròrroga de les mesures excepcionals
Es prorroga fins al 17 de març del 2021 el Decret 45/2021, del 17 de febrer del 2021, de noves mesures 
excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, mo-
dificat i prorrogat pel Decret 59/2021, del 24-2-2021, i pel Decret 67/2021, del 3-3-2021.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el dia 11 de març del 2021.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 10 de març del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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