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Decret
Decret del 15-6-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament domiciliari per a la prevenció 
de nous contagis.

Atès que la situació epidemiològica i sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 evoluciona favorablement, 
tal com posen de manifest les darreres xifres de nous contagis, de casos curats i de casos hospitalitzats, cal 
adequar les mesures que permeten evitar nous contagis, així com mantenir i millorar aquesta tendència.

Durant la pandèmia s’han establert certes mesures per evitar el risc de transmissió de la infecció per SARS-
CoV-2, com el confinament domiciliari durant quinze dies naturals de tots els nacionals o residents que 
han tornat a Andorra, que han anat adaptant-se a la crisi sanitària. Donada l’evolució epidemiològica actual, 
s’estableixen com a excepció al confinament les persones que provenen d’un país de la Unió Europea, o 
bé d’Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà. La mesura de 
confinament també s’aplica als no residents que es desplacin a Andorra per causes de força major, sani-
tàries o humanitàries des d’un país extracomunitari.

Vist el que s’ha exposat, s’estableix com a mesura per prevenir el risc per a la salut pública, en els termes 
habilitats pels articles 47 bis, 58 i 59 de la Llei general de sanitat, el confinament domiciliari en els termes 
que es preveuen en aquest Decret.

En conseqüència, es considera necessari derogar el Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures ex-
cepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al 
confinament domiciliari per a la prevenció de nous contagis, per tal d’adaptar-lo a l’evolució de la pandèmia.

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 15 de juny del 2020, aprova aquest Decret 
amb el contingut següent:

Article 1. Confinament domiciliari
1. En el marc del procediment d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19, estan obligades a quedar-se 
confinades al domicili durant un període de quinze dies naturals a comptar de la data de la notificació:

a) Les persones nacionals i residents que tornin a Andorra després d’una estada en un país que no sigui de 
la Unió Europea, o Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà.

b) Les persones no residents que es desplacin a Andorra des d’un país que no sigui de la Unió Europea, 
o Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà, per causes de 
força major, sanitàries o humanitàries, sempre que es pugui acreditar aquest fet documentalment. Te-
nen la consideració de causes humanitàries les situacions d’atenció a familiars dependents, menors o 
en situació de vulnerabilitat.

c) Qualsevol persona que es desplaci a Andorra des d’una regió que el Ministeri de Salut, tenint en comp-
te les recomanacions dels organismes internacionals de referència, o en funció de la situació epidemio-
lògica del país, consideri com a zona de major risc de transmissió de la infecció.

2. Són excepcions al que es preveu en l’apartat 1 el personal diplomàtic i consular i els funcionaris d’organit-
zacions internacionals o humanitàries, en l’exercici de les seves funcions, i els seus familiars. Per a aquests 
casos es poden establir mesures de control sanitari adequades.

Altres disposicions
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3. El confinament obligatori al domicili pot aixecar-se o evitar-se en els casos següents:

a) Les persones que acreditin immunitat amb serologia d’anticossos totals o amb IgG en mostra de sèrum 
en el moment de l’entrada o fins a quatre setmanes abans de l’accés al país. En aquest cas es pot evitar 
el confinament.

b) Les persones que a l’entrada al país acreditin una prova PCR/TMA o equivalent negativa i que al cap de 
set dies posteriors a l’entrada al país acreditin una nova prova PCR/TMA o equivalent negativa podran fi-
nalitzar l’aïllament; no obstant això, hauran de mantenir la vigilància passiva fins als 15 dies.

4. La mesura d’aïllament prevista en l’apartat 1 queda sotmesa a la Llei general de sanitat i especialment a 
les disposicions dels articles 29 i 30, segons correspongui, de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesu-
res excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, 
per a persones en situació d’aïllament per motius epidemiològics davant la situació d’emergència sanitària 
vinculada a la COVID-19.

Article 2. Incompliments i règim sancionador
Les mesures incloses en aquest Decret tenen la consideració de requeriments 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 i, en concret, el Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament domiciliari 
per a la prevenció de nous contagis.

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, 15 de juny del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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