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Altres disposicions
Decret
Decret del 14-7-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària
causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit sociosanitari.

Exposició de motius
La pandèmia causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 ha obligat els estats a adoptar mesures urgents
i excepcionals que han afectat les persones, les famílies, les institucions públiques i privades, el sector
econòmic i el sistema de salut per tal de lluitar contra la transmissió comunitària de la malaltia i prioritzar
la salut de tothom.
Malgrat que l’evolució de l’estat de la malaltia al país ha estat favorable i força controlada, l’aparició de
noves persones contagiades obliga a adoptar, un altre cop, mesures restrictives de caràcter preventiu per
protegir les persones més vulnerables en aquesta pandèmia.
L’article 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de
gener, estableix que el Govern adoptarà les mesures preventives adequades, que sempre han de ser
proporcionals als objectius perseguits, així com les mesures restrictives de la lliure circulació de persones
i mercaderies i de la llibertat d’empresa, que han de ser, en cada cas, les mínimes necessàries.
Atès el que s’ha exposat, el Govern, a proposta conjunta del ministre de Salut i del ministre d’Afers Socials,
Habitatge i Joventut, en la sessió del dia 14 de juliol del 2020, aprova aquest Decret, amb el contingut següent.
Article 1. Mesures preventives destinades a les residències i els centres sociosanitaris, els centres de dia
sociosanitaris i sanitaris, les llars de jubilats i els casals d’avis
1. Les direccions de les residències sociosanitàries han d’aplicar les mesures següents:
a) Prohibir la sortida dels residents quan comporti pernoctació.
b) Restringir les sortides dels residents a un cop per setmana, que s’han de fer amb un únic familiar i amb
una durada màxima de dos hores. Durant aquestes sortides no es pot fer cap àpat a l’exterior ni anar a
espais amb una elevada concurrència de gent. Per efectuar la sortida, la direcció ha de fer signar a la família una declaració jurada de conformitat amb aquestes condicions.
c) Permetre les visites d’acord amb les mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les visites a persones que viuen en residències assistides.
2. S’ordena el tancament de les llars de jubilats i els casals d’avís i els serveis de menjadors socials públics
i privats.
3. Es permeten les activitats de lleure a l’exterior organitzades per les llars de jubilats i els casals d’avis
sempre que segueixin les mesures sanitàries preventives d’ús de la mascareta, distància de seguretat i
higiene de mans, així com la neteja i desinfecció dels materials compartits.
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4. Resten oberts els centres de dia d’acord amb les mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou
coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les recomanacions organitzatives per als centres de dia sociosanitaris.
Article 2. Temporalitat de les mesures
Aquestes mesures són proporcionals a la greu situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus
SARS-CoV-2 i seran vigents fins que el Govern acordi deixar-les sense efecte.
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En tot cas, aquestes mesures seran analitzades cada quinze dies de forma conjunta pels ministeris de Salut
i d’Afers Socials, Habitatge i Joventut.
Article 3. Incompliments
Les decisions que emanen de l’aplicació d’aquest Decret tenen valor de requeriment de l’autoritat sanitària
i qualsevol incompliment se sanciona d’acord amb el que estableix la Llei general de sanitat.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor en 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
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Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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