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   Dipòsit legal: AND.2-2015

acord
Acord de data 15-3-2020 pel qual el Consell Superior de la Justícia acorda unes mesures complementàries 
per tal de desplegar la disposició de l’article 1.d del Decret de Govern de data 14-3-2020 d’establiment de 
mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

A la vista de les disposicions de l’article 89.1 de la Constitució i de les mesures contingudes en els Decrets 
de Govern de dates 11, 13 i 14 de marc del 2020 (publicats als BOPA, nº 21, 22 i 23 respectivament en 
dates 12, 13 i 14 de març del 2020) d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i en especial de les contingudes en l’article 1.d d’aquest 
darrer Decret de Govern disposant la: “suspensió de l’activitat judicial, a excepció de l’activitat més urgent 
i les guàrdies. En aquest sentit, el Consell Superior de la Justícia i els tribunals adapten els horaris i prenen 
les decisions oportunes per garantir els procediments i els seus terminis.”,

el Consell Superior de la Justícia, en sessió extraordinària de data d’avui,

Acorda les mesures següents:

1.- La suspensió, amb caire general, de tota l’activitat judicial dels Tribunals a excepció de les activitats que 
s’indiquin en els apartats 2 i 3 següents.

2.- Serveis de Guàrdia: sense perjudici de les mesures de precaució i higièniques recomanades pel Govern, 
els serveis de guàrdia mantindran la seva activitat habitual.

3.- Activitat a desplegar per la jurisdicció ordinària:

La Jurisdicció ordinària haurà d’intervenir exclusivament en aquells assumptes urgents pels quals la manca 
d’intervenció podria comportar conseqüències de difícil o impossible reparació.

En tot cas, es comprenen en aquest supòsit la tramitació d’assumptes amb presos, l’adopció de mesures 
cautelars i l’adopció de mesures per les persones en situació de risc.

4.- L’edifici públic romandrà obert de les 9h00 fins a les 19h00 únicament amb la finalitat de practicar els 
assumptes de caire urgents i descrits als apartats 2 i 3.

5.- Els Presidents de jurisdicció i el Fiscal General adoptaran les mesures que siguin procedents per cobrir 
els serveis essencials tenint en compte la situació personal dels treballadors a l’efecte d’acordar exempci-
ons totals o parcials i facilitar el teletreball, posant-ho en coneixement del Consell Superior de la Justícia.

6.- Les mesures adoptades entren en vigor avui i s’estendran per mentre sigui vigent el Decret de Govern 
de data 14-3-2020, (publicat al BOPA, nº 23 en data 14 de març del 2020) d’establiment de mesures excep-
cionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

7.- Notificar aquest acord a totes les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, el 15 de març del 2020.

Enric Casadevall Medrano 
President
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