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Decret
Decret del 6-4-2020 de modificació del Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals 
addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la 
dispensació de mascaretes quirúrgiques.

Atès que l’evolució de la crisi ocasionada per la COVID-19, causada pel coronavirus SARS-CoV-2, obliga a 
extremar les mesures de prevenció i control, cal adoptar noves mesures excepcionals i transitòries adre-
çades a evitar més contagis.

Atesa la necessitat de protegir la població de la infecció pel SARS-CoV-2 mitjançant l’ús de mascaretes 
quirúrgiques i de garantir l’accés a aquest material de protecció;

Tenint en compte que Andorra disposa d’una xarxa de farmàcies distribuïda per tot el territori que ofereix 
un servei essencial i de proximitat per a la dispensació de medicaments i productes sanitaris;

Atès que el Govern ha dut a terme una provisió centralitzada de mascaretes quirúrgiques que permet 
proveir de forma puntual les farmàcies mentre no puguin adquirir-les de manera regular a través dels 
seus proveïdors;

En aquestes circumstàncies, es revela necessària la modificació del Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten 
mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 
relatives a la dispensació de mascaretes quirúrgiques, per tal d’incloure-hi els supòsits de dispensació a 
la població general que ho requereixi per sortides justificades o una vegada hagi finalitzat el confinament, 
així com per establir determinades garanties per a l’accés ordenat i total de la població a aquest sistema 
de protecció.

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 6 d’abril del 2020, aprova la modificació del 
Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la dispensació de mascaretes quirúrgiques, amb 
el contingut següent:

Article 1
Es modifica l’article 1, “Mesures addicionals”, que queda redactat com segueix:

“A les mesures decretades anteriorment referents a les mesures excepcionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, s’hi afegeixen les següents:

1. Les oficines de farmàcia són les encarregades de dispensar les mascaretes quirúrgiques proveïdes pel 
Ministeri de Salut als col·lectius que es detallen a continuació:

a) Persones especialment vulnerables a la malaltia en cas d’infecció per SARS-CoV-2 per edat avançada 
o per patologia concomitant.

b) Persones sospitoses o confirmades d’infecció per SARS-CoV-2 aïllades, per indicació mèdica, al seu 
domicili. La dispensació s’efectua a través dels seus familiars o cuidadors.

c) Població general que ho requereixi per sortides justificades o una vegada hagi finalitzat el confinament.

2. El Ministeri de Salut proporciona a les farmàcies una quantitat limitada de mascaretes per garantir-ne 
un subministrament puntual seguint el circuit i segons les quantitats que s’estableixin a aquest efecte.

Altres disposicions
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3. Les oficines de farmàcia dispensen aquest material, en les quantitats per persona i al preu de venda 
màxim que estableixi el Ministeri de Salut, que té en compte el preu de cost i el marge de benefici habi-
tual de les oficines de farmàcia.

4. La dispensació d’aquestes mascaretes s’ha de registrar indicant el nom de la persona a qui es lliuren, 
el seu número d’afiliació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i la quantitat que se li lliura. Aquests 
registres queden a disposició de l’autoritat sanitària.

5. Les mascaretes proveïdes pel Govern no poden ser dispensades ni adquirides en altres termes i con-
dicions que els establerts pel Ministeri de Salut.”

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, 6 d’abril del 2020

Xavier Espot Zamora  
Cap de Govern
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