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Decret
Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per tractar com a residus del grup II els 
residus sanitaris de risc procedents de l’activitat assistencial amb pacients diagnosticats de la COVID-19 
(grup III) o que són sospitosos d’haver contret la malaltia, i autoritzar de forma excepcional l’ús de doble 
bossa per al grup II.

Vista la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus (BOPA núm. 3, del 12-1-2005);

Vist el Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris (BOPA núm. 8, any 2019, del 24-1-2007);

Vist el Reglament, del 10 de desembre del 2014, de gestors de residus i la seva modificació pel Decret del 
28-9-2016 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus;

Vist el text refós de l’articulat de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la incorporació de 
totes les modificacions, les addicions i les precisions aportades per la Llei 1/2009, del 23 de gener (BOPA 
núm. 63, any 2021, 2-9-2009);

Vista l’alta demanda de contenidors de residus sanitaris del grup III generada a Andorra a causa de la 
pandèmia de la COVID-19;

Atesa la situació de pandèmia als països veïns, on no es pot garantir l’arribada de contenidors de plàstic 
negres per emmagatzemar residus sanitaris del grup III;

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 23 de març del 2020, aprova amb aquest 
Decret l’addició de noves mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2, amb el contingut següent:

Article únic. Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l’activitat assistencial en pacients diagnosticats 
de la COVID-19 o que són sospitosos d’haver contret la malaltia
1. Durant el temps que duri el període d’alarma i d’emergència sanitària, els residus sanitaris generats a 
l’Hospital, en centres sanitaris i en centres sociosanitaris procedents de l’activitat assistencial amb pacients 
diagnosticats de la COVID-19 o que són sospitosos d’haver contret la malaltia, i que tenen la consideració 
de residus de risc, grup III, se segregaran i es gestionaran de la manera següent:

a. Els residus tallants o punxants que continguin líquids biològics i secrecions, s’han de recollir en enva-
sos de 30 a 60 litres i agullers degudament acreditats.

b. La resta de residus procedents de l’atenció sanitària a aquests pacients, com són els equips EPI, els 
materials de cura, les gases, les sondes, les bosses de sèrum buides, les tubuladures i altres, s’han de re-
collir en doble bossa de galga 220, de capacitat fins a 240 litres i amb tancament de seguretat. Si no es 
pot disposar d’aquestes bosses, s’hauran de fer servir bosses de 100-200 galgues de gruix.

1. Tots aquests residus s’han de gestionar tant en els centres sanitaris i sociosanitaris com en fer-ne el 
transport exterior, i s’han de tractar com a residus sanitaris del grup III.

Incompliments

Les mesures establertes tenen valor de requeriment de l’autoritat. Qualsevol incompliment d’aquestes 
mesures se sancionarà d’acord amb la legislació específica aplicable.

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.

Andorra la Vella, 25 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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