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Decret
Decret del 14-7-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 per minimitzar el risc de transmissió de la infecció.

Exposició de motius
La situació epidemiològica i sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 mostra un augment important de 
contagis en els països del nostre entorn i, donat que al Principat d’Andorra ja s’han diagnosticat els primers 
casos després d’un breu període sense tenir-ne cap, és necessari establir noves mesures per a la població 
i els visitants amb la finalitat de preservar la salut pública i garantir la viabilitat del nostre sistema sanitari.

Tenint en compte que les mascaretes són una mesura eficaç a l’hora d’evitar la transmissió del virus, degut 
a la capacitat que tenen de bloquejar l’emissió de gotes infectades, escau imposar-ne la utilització gene-
ralitzada en els espais públics, en espais tancats d’ús públic o en espais oberts, a l’empara dels articles 47 
bis 2, 58 i 59 del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989.

D’altra banda, amb l’objectiu de minimitzar la transmissió del SARS-CoV-2, es modifiquen les mesures vigents 
per a l’organització d’activitats lúdiques, culturals i esportives, se’n limita la capacitat i s’obliga a utilitzar la 
mascareta i a mantenir la distància de seguretat. La limitació de la capacitat també s’aplica al transport públic.

També s’estableixen mesures per evitar aglomeracions de persones fora dels bars i establiments de res-
tauració que no respectin la distància de seguretat i l’ús de la mascareta.

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 14 de juliol del 2020, aprova aquest Decret 
amb el contingut següent.

Article 1. Ús de mascaretes
1. L’ús de mascaretes és obligatori per a totes les persones d’edat igual o superior a deu anys. És recoma-
nable en nens de sis o més anys d’edat.

2. Les mascaretes que es poden utilitzar poden ser quirúrgiques, casolanes o higièniques.

3. L’ús de la mascareta és obligatori en la via pública, en espais tancats d’ús públic o en espais oberts, amb 
independència que s’hagi de mantenir una distància de seguretat mínima d’1,5 metres.

4. L’obligació que preveu l’apartat 1 no és exigible en els supòsits següents:

a. Persones que presentin algun tipus de contraindicació per raons de salut a l’ús de la mascareta que 
estigui acreditada mitjançant un certificat mèdic, o que per la seva discapacitat o dependència presen-
tin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

b. Causes de força major o situacions de necessitat.

c. Activitats esportives dutes a terme a l’aire lliure, amb l’excepció de les següents:
i. El ciclisme en zones urbanes.
ii. Córrer quan no es pugui garantir la distància de seguretat mínima de 4 metres.

d. Activitats dutes a terme en espais naturals, quan es pugui garantir la distància de seguretat mínima de 
4 metres entre persones no convivents.

Altres disposicions
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e. Activitats escolars o activitats ludicoinfantils, si s’estableixen les condicions particulars d’ús de les mas-
caretes.

f. En vehicles, quan es vagi sol o únicament acompanyat dels convivents. En motocicletes, quan el casc 
sigui integral o fora dels nuclis urbans.

g. Quan, per la naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible.

Article 2. Organització d’activitats lúdiques, culturals i esportives
1. Es permet l’organització d’activitats lúdiques, culturals i esportives, o de qualsevol altre tipus, sempre que 
no superin les 50 persones. Per les activitats que superin aquest límit, han de presentar al Ministeri de Salut 
un protocol que detalli les mesures organitzatives destinades a protegir contra la infecció per SARS-CoV-2, 
i aquest protocol ha de ser validat prèviament pel Ministeri esmentat.

2. En qualsevol cas, cal respectar la distància de seguretat d’1,5 metres i l’ús obligatori de mascaretes.

Article 3. Mesures destinades a protegir els usuaris i el personal del transport públic
1. Els autobusos han d’operar de manera que es respecti la capacitat del 50%. Cal que els usuaris del 
transport públic duguin mascareta.

2. S’han d’extremar les mesures d’higiene en tots els vehicles destinats al transport públic de viatgers, amb 
una atenció especial a les superfícies amb què viatgers i treballadors entren en contacte.

Article 4. Establiments de restauració, bars i pubs
Els titulars dels establiments de restauració, bars i pubs han de vetllar perquè no es produeixin concen-
tracions de persones a l’exterior dels seus establiments sense que es respecti la distància de seguretat i 
l’ús de la mascareta.

Article 5. Incompliments i règim sancionador
Aquestes mesures tenen consideració de requeriment de l’autoritat sanitària i se sancionen d’acord amb 
la Llei general de sanitat.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi 
oposin.

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, 14 de juliol del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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