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Altres disposicions
Decret
Decret del 4-3-2020 d’establiment de les condicions per beneficiar-se de prestacions econòmiques per
a persones en situació d’aïllament per motius epidemiològics davant la situació d’emergència de salut
pública internacional del COVID-19.

Exposició de motius
El text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, publicat pel Decret legislatiu del 25
d’abril del 2018 –i modificacions posteriors–, defineix la malaltia comuna i estableix les prestacions d’incapacitat temporal.
Ens trobem en una conjuntura excepcional davant la situació d’emergència de salut pública internacional
del COVID-19. En aquest marc, el Consell Assessor de la Patologia Infecciosa d’Andorra ha elaborat i manté
actualitzat un procediment d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19. En aquest context, i per les
particularitats de la malaltia, és important incloure les diverses accions de salut pública, encaminades a
evitar la propagació del virus, en les prestacions per incapacitat temporal.
El text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 26 d’agost
del 2009, estableix que en cas d’emergència o de risc per a la salut pública el Govern adopta totes les mesures
que té al seu abast i coordina les accions i els mitjans dels serveis i dels departaments que hi intervenen.
Amb l’objectiu de prendre mesures de protecció de salut pública, i per tal de donar resposta a la situació
de treballadors que són objecte d’una mesura d’aïllament, en aplicació del procediment d’actuació davant
d’un possible cas de COVID-19, i a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 4 de març del
2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1
Per contenir la propagació de l’epidèmia de COVID-19, els assegurats a la Caixa Andorrana de Seguretat
Social que compleixin els requisits fixats als articles 117 i 118 del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que són objecte d’una mesura d’aïllament en aplicació del procediment d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19 i que no puguin treballar, poden beneficiar-se de la prestació
econòmica per incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral tal com està prevista en els
articles 143-151 de la Llei 17/2008.
La durada màxima en la qual cada assegurat afectat per la mesura d’aïllament pot beneficiar-se de la prestació econòmica per incapacitat temporal en aquestes condicions es fixada pel Ministeri de salut.
Article 2
El Ministeri de Salut identifica els assegurats que, segons el procediment d’actuació davant d’un possible
cas de COVID-19, es considera necessari aïllar per evitar la propagació del virus, i ho comunica de forma
immediata a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, a l’efecte d’iniciar els tràmits corresponents per generar
el dret a les prestacions econòmiques d’incapacitat temporal.
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Article 3
Es fixa una durada de vigència d’aquest Decret de sis mesos.
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Disposició transitòria
Els assegurats que abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret han estat sotmesos a un aïllament derivat
de l’adopció de les mesures de salut pública per evitar la propagació del COVID-19, seguint les instruccions
del Ministeri de Salut, poden obtenir un certificat d’incapacitat temporal amb data d’inici anterior a la data
d’aquest Decret.

Disposició final
Aquest Decret entrarà 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, 4 de març del 2020
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Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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