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Decret
Decret del 23-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Atès que l’evolució de la crisi ocasionada per la COVID-19, causada pel coronavirus SARS-CoV-2, avança a 
un ritme ràpid i imprevisible, com queda palès amb l’elevat increment de les xifres de contagi en els països 
de l’entorn i el fet que l’Organització Mundial de la Salut l’hagi qualificat com a pandèmia, obliga a extremar 
les mesures de prevenció i control, i per això cal adoptar un paquet addicional de mesures excepcionals 
i transitòries adreçades a evitar més contagis i un possible col·lapse del sistema sanitari. En aquest con-
text, cal anticipar-se als esdeveniments, aprofitant l’experiència i les evidències que ens mostra el context 
internacional.

Cal que tots els poders públics i la població en general extremin les precaucions i compleixin de manera 
diligent les mesures establertes.

Ateses les necessitats dels col·lectius més vulnerables a l’hora d’adquirir productes de primera necessitat;

El Govern, a proposta del ministre de Salut en la sessió del dia 23 de març del 2020, aprova amb aquest 
Decret.

Article 1. Mesures addicionals
A les mesures establertes mitjançant els decrets de l’11, el 13 i el 21 de març del 2020, referents a les me-
sures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, s’afegeixen 
les següents:

1. Queda expressament prohibida per a les farmàcies, encara que disposin de l’autorització per a la dispen-
sació a domicili, qualsevol forma o canal de publicitat o incentiu per a la venda dels seus productes, així com 
anunciar-se i promocionar-se en qualsevol forma com a incentiu per promoure la venda i el servei a domicili.

2. Els establiments del sector alimentari amb servei directe al públic han de garantir que:

a) Els col·lectius més vulnerables tinguin accés exclusiu als establiments durant la primera hora d’obertura 
al públic general.
Aquests establiments també poden iniciar la seva activitat una hora abans d’obrir al públic general, ex-
clusivament per als col·lectius més vulnerables (gent gran, dones embarassades, persones amb mobili-
tat reduïda, entre altres). Durant aquestes primeres hores, el personal dels establiments pot demanar 
als clients que acreditin la seva situació de vulnerabilitat.

b) La tasques de preparació de les compres que s’han de lliurar a domicili s’han de dur a terme fora de 
l’horari d’obertura al públic per evitar aglomeracions dins l’espai de venda.

Article 2. Incompliments i règim sancionador
Els incompliments dels requeriments de les autoritats competents se sancionen d’acord amb la legislació 
específica que sigui aplicable.

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

Altres disposicions
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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, 23 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern


