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Decret 75/2021, del 10 de març del 2021
Decret 75/2021, del 10-3-2021 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació 
d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’autorització de l’activitat de bar als es-
tabliments tipus discoteca, sala de ball i pub.

Exposició de motius
La situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 va comportar el tancament de la 
majoria d’establiments comercials per tal d’evitar els riscos de contagi i la sobrecàrrega del sistema de salut.

El Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 va comportar el tancament de les activitats de bars, restau-
rants, pubs i discoteques, entre altres.

Amb tot, malgrat les diferents fases d’obertura, les activitats de discoteca i sala de ball o similars s’han 
mantingut tancades des del principi de la crisi sanitària.

D’altra banda, pel que fa a l’activitat de pub, si bé va poder desenvolupar la seva activitat en algun moment, 
es va decidir tancar-la de nou el mes d’octubre passat.

Així doncs, per garantir la supervivència dels establiments amb l’activitat de discoteca, sala de ball i pub, el 
Govern ha decidit autoritzar-los a desenvolupar l’activitat de bar mentre duri la situació de crisi sanitària i 
no se n’autoritzi de nou l’obertura.

Per tot això, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió de data 
10 de març del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Àmbit d’aplicació
Els negocis autoritzats per a l’exercici de les activitats econòmiques 55.40.30 Pubs, 92.34.20 Discoteques, 
92.34.10 Sales de ball i activitats similars poden dur a terme l’activitat comercial 55.40.10 Bar mentre la 
gestió de la pandèmia no permeti l’autorització de l’obertura d’aquestes activitats.

Article 2. Mesures tècniques que condicionen l’obertura
a) S’han de situar les taules mantenint almenys un passadís d’un metre entre elles, per una eventual si-
tuació d’evacuació.

b) En cas que no es disposi de la inspecció periòdica dels enllumenats normals i d’emergència obligatò-
ria al dia, cal efectuar-la d’acord amb el que està previst en la normativa vigent.

c) La intensitat lumínica ha de ser equiparable a l’emprada pels establiments que desenvolupen l’activi-
tat de bar.

d) Tots els establiments que disposin d’un sistema de ventilació forçada i d’extracció de fums han de dur 
a terme la revisió, el control i la neteja preventiva del sistema.

e) Revisió prèvia del Departament de Seguretat i Qualitat Industrial.

f) Les zones d’evacuació s’han de mantenir i no poden reduir-se ni bloquejar-se malgrat que es disminu-
eixi la capacitat de l’establiment.

g) El sistemes d’alarma i d’extinció s’han de mantenir en funcionament i correctament revisats.

Altres disposicions
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h) Per tal de poder desenvolupar l’activitat 55.40.10 Bar, cal equipar l’establiment amb taules i cadires i 
eliminar la pista de ball en els establiments que en disposen.

i) La música ha d’acomplir una funció d’acompanyament ambiental, i el límit del volum no ha de promou-
re que es parli fort, es canti o es cridi.

Article 3. Mesures sanitàries
Són de compliment obligatori totes les mesures acordades en els diferents decrets de mesures sanitàries 
destinades als establiments que desenvolupen l’activitat de bar, i tots els que es publiquin posteriorment 
a la publicació d’aquest Decret.

Especialment, i sense caràcter limitatiu són de compliment obligatori les prescripcions relatives a l’horari 
d’obertura i l’horari de servei a taula, les franges horàries per a ventilació i desinfecció dels interiors dels 
locals, l’ús de la mascareta, les capacitats, el nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula, 
el registre diari dels usuaris, la distància entre taules, i la prohibició del consum de productes de tabac i 
cigarretes o vaporitzadors electrònics.

Article 4. Restriccions
1. No està permès realitzar l’activitat de snack o restaurant.

2. No està permès el ball.

3. Només es poden servir begudes i menjar fred.

Article 5. Incompliments i règim sancionador
Qualsevol incompliment d’aquestes mesures se sanciona d’acord amb la Llei General de Sanitat o la legis-
lació específica aplicable.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

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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