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Decret
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 al retorn al Principat de les persones residents 
i nacionals després d’una estada a l’estranger durant els dies de l’emergència sanitària.

Atès que l’evolució de la crisi ocasionada per la COVID-19, causada pel coronavirus SARS-CoV-2, avança a 
un ritme ràpid i imprevisible –com ho evidencien l’elevat increment de les xifres de contagi en els països 
de l’entorn i el fet que l’Organització Mundial de la Salut l’hagi qualificat de pandèmia– cal extremar les 
mesures de prevenció i control, i per això és necessari adoptar mesures excepcionals i transitòries amb 
l’objectiu d’evitar més contagis i un possible col·lapse del sistema sanitari. En aquest context, cal anticipar-se 
als esdeveniments, aprofitant l’experiència i les evidències que ens mostra el context internacional.

Els poders públics i la població en general han d’extremar les precaucions i complir de manera diligent les 
mesures establertes.

En aquestes circumstàncies, en el marc de la prevenció i el control de la infecció causada pel coronavirus 
SARS-CoV-2, cal adoptar noves mesures extraordinàries per evitar la transmissió de la infecció i protegir la 
salut pública. Així, en compliment del que estableix l’article 47 bis, apartat 1.c, del Decret legislatiu del 26-
8-2009 de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la 
Llei 1/2009, del 23 de gener, el Govern, per fer front a amenaces per a la salut de la població, ha d’activar 
els processos destinats a gestionar la situació.

Per això, i d’acord amb l’apartat 2 de l’article esmentat, el Govern ha d’adoptar totes les mesures que té a 
l’abast i coordinar les accions i els mitjans dels serveis i dels departaments que hi intervenen. Si bé cal fer 
una excepció en els casos de professionals que es desplacen a Andorra per treballar en serveis essencials, 
només en aquests casos es podran establir de manera adequada mesures de control sanitari diferents de 
les que són objecte d’aquest Decret.

Considerant que no es pot descartar que les persones nacionals i residents que entren al país durant els 
dies de l’emergència sanitària hagin estat en contacte amb persones infectades pel coronavirus SARS-CoV-2 
durant la seva estada a l’estranger, cal adoptar mesures per evitar un possible contagi a la resta de ciuta-
dans i es requereix el seu aïllament. Aquestes mesures s’emmarquen dins del Protocol d’actuació davant 
de possibles casos de COVID-19.

Per tot el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 27 de març del 
2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Confinament al domicili
1. En el marc del procediment d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19, les persones nacionals 
i residents que retornin al país després d’una estada a l’estranger, a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret i durant els dies de l’emergència sanitària, estan obligades a quedar-se confinades al domicili durant 
un període de quinze dies naturals.

2. Són excepció del previst en el punt anterior les persones que es desplacen a Andorra per treballar en 
serveis essencials. Per a aquests casos es podran establir mesures de control sanitari adequades.

3. Aquesta mesura d’aïllament prevista en l’apartat 1 queda sotmesa especialment a les disposicions del 
Decret del 4 de març del 2020 d’establiment de les condicions per beneficiar-se de prestacions econòmiques 
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per a persones en situació d’aïllament per motius epidemiològics davant la situació d’emergència de salut 
pública internacional del COVID-19 i a les seves modificacions.

4. Totes les persones que retornin al Principat després d’una estada a l’estranger, a excepció de les previstes 
en l’apartat 2, han de notificar aquest fet per via telemàtica al Ministeri de Salut i identificar-se degudament.

Article 2. Incompliments i sancions
Aquesta mesura té la consideració de requeriment de l’autoritat sanitària i el seu incompliment serà san-
cionat per 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, 27 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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