
G
o

ve
rn

1/2

www.bopa.ad

25 de març del 2020Núm. 37

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret
Decret del 25-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit sociosanitari.

Exposició de motius
Malgrat les múltiples mesures extraordinàries establertes pel Govern per protegir la salut i la seguretat 
de tota la població i els esforços efectuats per les autoritats sanitàries, especialment pels professionals de 
la salut i de l’àmbit sociosanitari, la virulenta i ràpida expansió del coronavirus SARS-CoV-2 està afectant, 
cada vegada més, la població resident en centres sociosanitaris, especialment el col·lectiu de la gent gran.

Tal com demostra l’evidència científica, l’única manera de contenir la pandèmia és reduir al mínim les inte-
raccions físiques entre les persones.

Aquest fet obliga a reforçar les mesures adoptades pel Govern mitjançant els decrets dels dies 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21 i 23 de març, amb la finalitat, sobretot, de protegir els col·lectius més vulnerables, i 
especialment, la població resident dels centres sociosanitaris, públics o privats, així com els professionals 
de la salut i de l’àmbit sociosanitari que hi exerceixen l’activitat professional, i evitar tant com sigui possible 
la transmissió de la infecció.

L’article 47 ter, apartat 5, del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada 
per la Llei 1/2009, del 23 gener, publicat pel Decret legislatiu del 26 d’agost del 2009, estableix que en cas 
d’emergència, o de risc per a la salut pública, o de catàstrofe, o de qualsevol altra amenaça per a la salut 
pública, el Govern pot requerir els professionals de la salut perquè prestin els seus serveis d’acord amb els 
protocols establerts i que participin en els plans de gestió de crisi definits pel mateix Govern.

L’article 59 de la mateixa Llei 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.

A l’empara dels articles esmentats, es pretén que els recursos humans sanitaris i sociosanitaris dels cen-
tres de naturalesa sociosanitària del Principat d’Andorra puguin ser requerits a un altre lloc de treball, per 
poder disposar dels recursos humans necessaris en cas que es produeixi un increment molt important de 
contagis entre el personal sanitari i sociosanitari i optimitzar recursos.

Així mateix, i arribat el cas, es pretén reubicar les persones residents en centres sociosanitaris autoritzats 
pel Govern, públics o privats, i traslladar-les a altres centres de naturalesa sociosanitària, públics o privats, 
o a altres instal·lacions habilitades on es pugui garantir l’assistència integral a les persones grans i a les 
persones amb discapacitat que se’n beneficien.

Atès tot el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut i del ministre d’Afers Socials, Ha-
bitatge i Joventut, en la sessió́ del 25 de març del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Desplaçament dels recursos humans sanitaris i sociosanitaris
1. Les persones assalariades que es considerin personal sanitari o sociosanitari i que exerceixin la seva 
activitat en un centre sociosanitari autoritzat pel Govern, poden ser requerides, a criteri del ministeri compe-
tent en matèria de salut, del ministeri competent dels afers socials, i a través de les direccions dels centres 
sociosanitaris, per ocupar un lloc de treball de les mateixes característiques en un altre centre de treball.

Altres disposicions
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2. Fins que el Govern no declari la fi de la situació́ d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del 
SARS-CoV-2, poden canviar les funcions de la persona assalariada dins del centre, tot i que això en cap cas 
no pot comportar una reducció́ salarial.

Article 2. Reubicació de la població resident en un centre sociosanitari
1. El titular del ministeri competent en matèria de salut i el dels afers socials poden decidir, en funció del 
risc que presenti la propagació de la infecció, reubicar la població resident en un centre sociosanitari en 
qualsevol altre recurs de naturalesa sociosanitària, públic o privat, o en qualsevol instal·lació que s’habiliti per 
poder garantir l’assistència integral de les persones residents en el centre sociosanitari, per evitar contagis.

2. En tot cas, s’ha de garantir la comunicació amb la família de la persona resident.

Article 3. Seguretat i salut en el treball
Quan sigui necessari reubicar el personal sanitari i sociosanitari, s’ha de vetllar pel compliment de la nor-
mativa aplicable en matèria de seguretat i salut en el treball i per altres mesures administratives que siguin 
aplicables a la feina que es realitza.

Article 4. Tarifes
En cap cas, la reubicació de les persones residents dels centres sociosanitaris en altres centres o establi-
ments no pot afectar la tarifa establerta pel servei del qual es beneficien.

Article 5. Temporalitat de les mesures
Aquestes mesures són proporcionades a la greu situació d’emergència sanitària causada pel nou corona-
virus SARS-CoV-2 i seran vigents fins que el Govern acordi deixar-les sense efecte.

Article 6. Incompliments
Les decisions emanades de l’aplicació d’aquest Decret tenen valor de requeriment de l’autoritat sanitària i 
qualsevol incompliment serà sancionat d’acord amb el que estableix la Llei general de sanitat.

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, 25 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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