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Decret
Decret de l’11-5-2020 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 després 
d’una estada a l’estranger durant els dies de l’emergència sanitària.

L’actual situació epidemiològica i sanitària de la crisi ocasionada per la COVID-19, causada pel coronavirus 
SARS-CoV-2, permet modificar algunes mesures excepcionals adoptades en el marc de la pandèmia.

El Decret de data 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 na-
cionals després d’una estada a l’estranger durant els dies de l’emergència sanitària establia l’obligació d’aïllar 
al domicili totes les persones nacionals i residents que entressin al país després d’una estada a l’estranger, 
amb l’objectiu d’evitar un possible contagi a la resta de ciutadans. Aquesta norma preveia com a excepció 
a l’aïllament domiciliari les persones que es desplacessin a Andorra per treballar en serveis essencials.

En el context sanitari i epidemiològic actual, cal preveure altres excepcions a l’aïllament domiciliari, com la 
dels ciutadans, nacionals o residents a Andorra, que s’hagin de desplaçar a l’estranger o ja siguin a l’estranger 
per raons de força major, de necessitat o humanitàries, econòmiques o laborals inajornables degudament 
acreditades, per després tornar al Principat. També s’ha de preveure l’excepció per al personal diplomàtic, 
consular, d’organitzacions internacionals o humanitàries que torni a Andorra després d’una estada a l’es-
tranger per exercir les seves funcions.

Així mateix, cal preveure l’entrada al Principat de les persones no residents que s’hi desplacin per causes de 
força major, per raons sanitàries o humanitàries, o per raons econòmiques inajornables, i es pugui acreditar 
aquest fet documentalment. En aquests casos, si la pernoctació és superior a una nit, les persones que 
s’hagin desplaçat a Andorra hauran de dur a terme el confinament domiciliari.

En aquestes circumstàncies es considera necessari aprovar aquest Decret adaptat a l’evolució de la ges-
tió de la pandèmia, amb l’entrada en vigor del qual queda derogat el Decret de data 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.

Vist el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 11 de maig 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, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret i mentre el Govern no decreti la fi de l’emergència sanitària, estan obligades a quedar-se 
confinades al domicili durant un període de quinze dies naturals a comptar de la data de la notificació:

a) Les persones nacionals i residents que tornin al país després d’una estada a l’estranger que hagi im-
plicat una pernoctació mínima d’una nit.

b) Les persones no residents amb residència legal a Espanya, França o Portugal que es desplacin a Andorra, 
sempre que el desplaçament a Andorra es dugui a terme per causes de força major, per raons sanitàries 
o humanitàries, o per raons econòmiques inajornables, i es pugui acreditar aquest fet documentalment. 

Altres disposicions
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Tenen la consideració de raons humanitàries les situacions d’atenció a familiars dependents, menors o 
en situació de vulnerabilitat.

2. Són excepcions al que es preveu en l’apartat 1 els casos següents:

a) Les persones que es desplacin a Andorra per treballar en sectors per als quals es va establir una ex-
cepció a la suspensió temporal segons l’article 1.1 del Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesu-
res excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

b) Les persones nacionals o residents que es desplacin a Andorra després d’una estada a l’estranger, 
sempre que el desplaçament a l’estranger s’hagi efectuat per causes de força major, per raons sanitàri-
es o humanitàries o per raons econòmiques o laborals inajornables, i es pugui acreditar aquest fet do-
cumentalment.

c) El personal diplomàtic i consular i els funcionaris d’organitzacions internacionals o humanitàries, i els 
seus familiars, en l’exercici de les seves funcions.

d) Les persones incloses en els apartats a i b de l’article 1, sempre que la seva estada al Principat no im-
pliqui pernoctar-hi.

Per a aquestes excepcions es poden establir mesures de control sanitari adequades.

3. En el cas dels estudiants a l’estranger, el període de temps de confinament establert a l’apartat 1 pot ser 
adaptat a la seva estada efectiva a Andorra, fins que retornin a l’estranger.

4. El confinament obligatori al domicili pot ser aixecat de manera temporal a les persones que estiguin 
confinades en virtut de l’apartat 1 d’aquest article quan, per causes de força major, per raons sanitàries 
o humanitàries o per motius laborals, hagin de tornar a sortir a l’estranger. En el moment que retornin al 
Principat, hauran de reprendre el confinament obligatori, a menys que hi hagin pernoctat més d’una nit; 
en aquest cas, el període de temps de confinament es reiniciarà.

5. El confinament obligatori al domicili pot ser aixecat si s’efectuen mesures de control sanitari adequades 
que estableixin que no hi ha risc de transmissió del SARS-CoV-2.

6. La mesura d’aïllament prevista en l’apartat 1 queda sotmesa especialment a les disposicions dels articles 
29 i 30, segons correspongui, de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents 
per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, per a persones en situació 
d’aïllament per motius epidemiològics davant la situació d’emergència sanitària vinculada a la COVID-19.

Article 2. Incompliments i sancions
Aquesta mesura té la consideració de requeriment de l’autoritat sanitària i l’incompliment se sanciona 
d’acord amb la Llei general de sanitat.

Disposició addicional
Les persones que actualment estiguin confinades al domicili en virtut del que preveu el 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, poden acabar el confinament si acrediten 
una de les excepcions previstes en l’apartat 2 de l’article 1 d’aquest Decret. Aquesta acreditació s’efectua 
prop del ministeri encarregat de la salut.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi 
oposin i, en concret, el Decret de data 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.
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Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 11 de maig del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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