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Decret
Decret del 27-5-2020 d’aixecament i modificació de mesures excepcionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

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 excepcionals actualment existents a la nova situació de manera que es deixin sense 
efecte o es modifiquin algunes de les mesures que fins ara eren aplicables.

Donada la millora de la situació epidemiològica i sanitària, entre les mesures que cal deixar sense efecte 
es troben les que estan destinades a garantir la disponibilitat de professionals sanitaris o de material de 
protecció individual.

També es deixa sense efecte el tancament de parcs, zones de lleure, places, berenadors i similars.

Per altra banda, es duen a terme modificacions relacionades amb la capacitat dels autobusos i els establi-
ments amb concurrència de públic, que passen de la limitació del terç de capacitat a haver de complir la 
distància mínima de seguretat entre les persones d’1,5 metres.

En relació amb les mesures destinades a la protecció de les persones majors de 70 anys i vulnerables, es 
deixa sense efecte la que demanava que restessin al domicili.

Les mesures higièniques i sanitàries que es mantenen s’estableixen a l’empara dels articles 47 bis, 58 i 59 
de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989.

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 27 de maig del 2020, aprova aquest Decret 
amb el contingut següent:

Article 1. Mesures destinades a garantir la disponibilitat de professionals sanitaris
Es deroguen l’article 5 del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació 
d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i la modificació efectuada en l’article 3 del 
Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per 
la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
Article 2. Mesures per garantir la disponibilitat de material de protecció individual
Es deroga l’article 8 del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emer-
gència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Article 3. Mesures per aplicar per a les persones majors de 70 anys i vulnerables
Es modifica l’apartat 4 de l’article 1 del Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 
d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2, que queda redactat com segueix:

“4. Les persones més grans de 70 anys i les que tinguin malalties cròniques o altres situacions de vulne-
rabilitat han d’evitar les aglomeracions i mantenir una distància interpersonal mínima d’1,5 metres. Quan 
això no sigui possible cal que utilitzin mascareta.”

Altres disposicions
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Article 4. Mesures destinades a protegir els usuaris i el personal del transport públic
Es modifica l’article 6 del Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de 
mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2, que 
queda redactat com segueix:

« Article 6

S’afegeix al Decret un article 11 amb el text següent:

“Article 11. Mesures destinades a protegir els usuaris i el personal del transport públic

1. Els autobusos han d’operar de manera que es respecti la distància mínima de seguretat d’1,5 metres 
entre les persones. Cal que els usuaris del transport públic duguin mascareta.

2. S’han d’extremar les mesures d’higiene en tots els vehicles destinats al transport públic de viatgers, amb 
una atenció especial a les superfícies amb què viatgers i treballadors entren en contacte.”»

Article 5. Obertura de parcs, zones de lleure, places, berenadors i similars
1. Es deroga l’apartat b de l’article 1 del Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals 
per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i es procedeix a l’obertura de 
parcs, zones de lleure, places, berenadors i similars.

2. No es pot utilitzar el mobiliari urbà d’ús esportiu i lúdic disponible en aquests espais.

Article 6. Distància de seguretat en establiments amb concurrència de públic
Es modifica l’apartat a de l’article 3 del Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per 
a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, que queda redactat com segueix:

“a) Cal respectar la distància mínima de seguretat d’1,5 metres entre les persones en els establiments amb 
concurrència de públic.”

Article 7. Incompliments
La indicació de les mesures d’aquest Decret té el caràcter de requeriment de l’autoritat sanitària i qualsevol 
incompliment pot ser sancionat de conformitat amb la Llei general de sanitat en vigor.

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 mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 de maig del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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