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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret
Decret del 18-9-2020 pel qual es modifiquen les mesures excepcionals en el marc de la situació d’emer-
gència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per minimitzar el risc de la transmissió de la 
infecció, relatives a l’agrupament de persones.

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 s’estan incrementant els 
casos des de l’obertura del Principat a visitants d’altres indrets i per la mobilitat dels mateixos nacionals i 
residents, 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. Per aquest motiu es creu convenient limitar 
les activitats socials i familiars a un màxim de deu persones amb el benentès que continuen vigents les 
mesures relatives a l’ús obligatori de la mascareta i al manteniment de la distància de seguretat.

En aquestes circumstàncies es considera escaient que la recomanació relativa a l’agrupació de persones contin-
guda a l’avís del 27-5-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
referents a la modificació de les condicions per a les sortides a l’exterior i la represa d’activitats adopti la forma 
de mesura sanitària i aquestes agrupacions es redueixin a un màxim de deu persones, en lloc de quinze.

Per tot això, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de data 18 de setembre del 2020, 
aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Restricció de les mesures de prevenció en general
No poden agrupar-se en espais públics o privats grups de més de deu persones –amb independència de si 
tenen vinculació familiar o no– llevat que es tracti d’activitats que disposin de protocols sanitaris i mesures 
d’higiene i prevenció legalment establerts.

Article 2. Incompliments i règim sancionador
L’incompliment d’aquesta mesura se sanciona 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 dia 21 de setembre del 2020.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 18 de setembre del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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