
G
o

ve
rn

1/2

www.bopa.ad

15 de març del 2020Núm. 24

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret
Decret del 15-3-2020 pel qual s’estableix la restricció en la venda de begudes alcohòliques, tabac i 
productes derivats.

En virtut dels decrets dels dies 11, 13 i 14 de març, el Govern ha establert mesures excepcionals, atesa la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

En els dos darrers dies s’ha constatat que en els establiments autoritzats a romandre oberts per a la venda 
de productes de primera necessitat, on concorre també en ocasions la venda de begudes alcohòliques, 
tabac i derivats, malgrat que aquests darrers no són considerats com a productes de primera necessitat, 
s’està produint una compra important d’aquests productes per part de persones no nacionals ni residents 
que es desplacen al Principat d’Andorra amb aquesta finalitat. Aquests desplaçaments i les aglomeracions 
que en resulten als establiments concernits no són conformes a les recomanacions sanitàries preceptives 
per evitar la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública, raó per la qual esdevé necessari 
establir mesures limitatives excepcionals en la venda d’aquests productes. En efecte, el Govern es veu en 
l’obligació de limitar la venda dels productes esmentats a les persones nacionals o residents al Principat 
d’Andorra, així com de limitar-ne les quantitats que es poden subministrar.

Atès el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 15 de març del 
2020, aprova amb aquest Decret l’addició de noves mesures a les establertes als decrets de l’11, el 13 i el 
14 de març del 2020, referents a les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada 
pel nou coronavirus SARS-CoV-2, amb el contingut següent:

Article 1. Establiments subjectes a la restricció
Tots els establiments autoritzats a romandre oberts en els quals concorrin, juntament amb productes de 
primera necessitat, altres productes com les begudes alcohòliques, el tabac i altres productes derivats, 
queden concernits per les restriccions establertes en aquest Decret.

Article 2. Limitacions de venda diàries
1. La venda diària i per persona dels productes següents queda limitada a:

a) Tabac i productes derivats del tabac:
i. Un cartró de tabac
ii. Un cartró de cigars de menys de 3 grams
iii. Una caixa de puros de 25 unitats de més de 3 grams
iv. 500 grams de picadura de tabac

b) Begudes alcohòliques:
v. 1 ampolla de litre de més de 22 graus
vi. 1 ampolla de litre de menys de 22 graus
vii. 2 ampolles de vi o espumós

2. A més, la venda dels productes esmentats a l’apartat 1 anterior només es pot portar a terme en el cas 
de persones que acreditin ser nacionals o residents a Andorra en virtut de l’exhibició prèvia del passaport 
o de l’autorització d’immigració corresponent, respectivament.

Altres disposicions
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Article 3. Obligacions dels establiments concernits
1. Cal que els establiments destinataris d’aquest Decret duguin un registre diari i escrit en el qual constin 
les dades següents:

a) Les persones que han adquirit tabac, productes derivats del tabac o begudes alcohòliques, deguda-
ment identificades amb el número de cens o el número d’identitat.

b) Els productes concrets adquirits per cadascuna de les persones.

c) La data i l’hora de l’adquisició.

2. El registre esmentat a l’apartat 1 anterior ha d’estar sempre a la disposició del membres del Cos de Policia 
i de la resta dels funcionaris o treballadors de l’Administració general amb funcions d’inspecció.

Article 4. Exposició, publicitat i venda de productes fora dels establiments
Resta prohibida la venda, l’exposició i qualsevol acció publicitària o promocional de qualsevol producte 
a l’exterior dels establiments autoritzats a romandre oberts, encara que es tracti de zones exteriors que 
formin part del recinte de l’establiment.

Article 5. Incompliments
Les mesures establertes en aquest Decret tenen valor de requeriment de l’autoritat. Qualsevol incompliment 
d’aquestes mesures serà sancionat d’acord amb la legislació específica aplicable.

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

Andorra la Vella, 15 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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