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Decret
Decret del 9-6-2020 de declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària causada per la 
pandèmia del SARS-CoV-2.

Exposició de motius
La pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha obligat a adoptar moltes mesures excepcionals en 
nombrosos àmbits des del mes de març d’aquest any 2020. Durant tot aquest temps, la quotidianitat de les 
persones físiques i jurídiques i el funcionament de totes les administracions s’han vist afectats de manera 
important, depenent de l’evolució del risc de la infecció.

L’activitat reglamentària del Govern ha estat intensa. Així mateix, el Consell General ha aprovat en aquest 
període de temps la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emer-
gència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2; 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, i la 
Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per 
la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, en relació amb el còmput dels 
terminis suspesos.

Amb tot, l’ordenament jurídic s’ha hagut d’adaptar a aquesta situació sense precedents, totalment desco-
neguda, per atendre de manera immediata les diferents necessitats que han anat sorgint a la població.

Totes aquestes mesures han permès disminuir els contagis fins al punt que, una vegada s’ha pogut mantenir 
controlat el contagi comunitari, la gran majoria dels sectors han pogut reprendre l’activitat.

És voluntat del Govern tornar, en la mesura que sigui possible, a l’establiment d’una normalitat, però sense 
abaixar la vigilància sobre possibles noves transmissions.

La majoria de les mesures excepcionals aprovades han condicionat expressament la seva vigència fins a la 
declaració, per part del Govern, de la fi de la situació d’emergència causada pel coronavirus SARS-CoV-2, 
però d’altres no.

Tenint en compte que les xifres actuals són favorables, ja es pot acordar la declaració parcial de la fi de la 
situació de l’emergència sanitària que comporta l’acabament de les mesures que ja no es revelen necessàries. 
Aquest Decret detalla en quins termes es mantenen algunes excepcions mentre es va tornant a la normalitat.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria, aquest Decret no és aplicable als sectors d’activitat 
que continuen suspesos.

El Govern, en la sessió del dia 9 de juny del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària i dels seus efectes
Es declara parcialment la fi de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-
CoV-2, als efectes següents:

1. A efectes de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emer-
gència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, només pel que fa a les mesures establertes a 
l’article 34, “Finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades”; a l’article 36, 
“Reducció de la renda dels locals per a negoci”; a l’article 49, “Suspensió de terminis processals”; a l’article 50, 
“Suspensió de terminis administratius”, i a l’article 51, “Suspensió dels terminis de prescripció i de caducitat”.

Altres disposicions
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2. A efectes de la Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal 
i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, només 
pel que fa a l’article 1, “Còmput dels terminis processals suspesos”; a l’article 2, “Còmput dels terminis per 
recórrer contra actes administratius i en matèria fiscal i tributària”; a l’article 3, “Còmput d’altres terminis 
suspesos durant l’emergència sanitària”, i a l’article 4, “Represa del termini de caducitat en els expedients 
previs a la celebració de matrimonis civils o d’unions civils”.

Article 2. Derogació de les mesures excepcionals decretades per la crisi sanitària causada pel coronavirus 
SARS-CoV-2
1. Queden expressament derogades totes les mesures excepcionals establertes en els decrets per causa 
de la crisi sanitària, la vigència de les quals està condicionada a l’adopció d’aquesta declaració, llevat que 
aquest Decret ho estableixi altrament.

2. Es deixen sense efecte les mesures excepcionals adoptades per aquesta crisi sanitària causada pel co-
ronavirus SARS-CoV-2 que no estiguin condicionades a l’adopció d’aquesta declaració i que no tinguin una 
limitació temporal expressa, llevat que es disposi altrament en aquest Decret.

Article 3. Hospital i centres de dia sanitaris
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 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:

“2. En el cas de l’hospital i dels centres de dia sanitaris s’apliquen els apartats b, c, d i k. Es permeten les visi-
tes a les persones ingressades, però es faculten les direccions per establir limitacions en el règim de visites.”

Article 4. Activitat dels centres educatius
L’activitat dels centres educatius continua sotmesa a les disposicions del Decret del 27-5-2020 de reobertura 
dels centres educatius públics i privats a partir del 2 de juny del 2020.

Article 5. Activitats econòmiques
Queden en vigor les disposicions establertes al Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures excep-
cionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura 
d’altres activitats comercials en la fase 3, llevat de l’apartat 2 de l’article 1 del Decret, referent a la venda 
de mascaretes i guants sanitaris.

Article 6. Centre Penitenciari
Les visites als residents del Centre Penitenciari i les formacions impartides per formadors externs es po-
den reprendre aplicant en ambdós casos les mesures específiques que determini la direcció del centre i 
respectant les directrius de les autoritats sanitàries.

Article 7. Organització d’activitats lúdiques, culturals i esportives
1. Es permet l’organització d’activitats lúdiques, culturals i esportives, o de qualsevol altre tipus, a l’interior 
sempre que no superin les 200 persones ni la capacitat del 50% del local, o a l’exterior sempre que no 
superin les 400 persones.

En qualsevol cas cal respectar la distància de seguretat d’1,5 metres i l’ús obligatori de mascaretes.

2. L’Administració es reserva el dret de reduir la capacitat dels recintes si escau, per prevenir el risc de contagi.

Article 8. Activitat dels esportistes
La pràctica esportiva dels esportistes professionals, dels esportistes d’alt nivell, dels esportistes federats 
de nivell internacional, dels que formin part dels programes de tecnificació i dels que formin part de les 
seleccions nacionals de les federacions ha de respectar les condicions establertes a l’avís del 9-6-2020.

Article 9. Tarifes elèctriques
En la data d’entrada en vigor d’aquest Decret es considera finalitzada la situació d’emergència sanitària 
als efectes de la reducció de tarifes elèctriques aprovada pel Decret del 27 de març del 2020. Les tarifes 
elèctriques ordinàries, aprovades pel Decret del 18-12-2019, tornen a ser aplicables a les empreses i els 
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professionals que s’han acollit a la tarifa reduïda, a partir del moment previst per l’article 3 del Decret de 
27 de març del 2020. Per excepció, no es considera finalitzada la situació d’emergència sanitària per a les 
activitats a què es refereix la disposició transitòria primera d’aquest decret fins al moment en què siguin 
autoritzades a obrir.

Article 10. Funció pública
Es mantenen les mesures establertes en els decrets següents:

1. Decret del 3-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel coronavirus SARS-CoV-2, aplicables en l’àmbit laboral al personal del Cos General i del Cos 
Especial de la Carrera Diplomàtica.

2. Decret del 20-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel coronavirus SARS-CoV-2, aplicables en l’àmbit laboral al personal del Cos de Prevenció i Extin-
ció d’Incendis i Salvaments, del Cos de Banders, del Cos Penitenciari, del Cos de Policia i del Cos de Duana.

3. Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel coronavirus SARS-CoV-2, aplicables en l’àmbit laboral al personal del Cos d’Educació.

4. La temporalitat del permís administratiu extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec establert per a 
tots els cossos queda vinculada a la supressió d’aquest permís per al sector privat.

Article 11. Gestió de residus sanitaris
Es manté en vigor el Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per tractar com a resi-
dus del grup II els residus sanitaris de risc procedents de l’activitat assistencial amb pacients diagnosticats 
de la COVID-19 (grup III).

Article 12. Crèdits i avals
Es manté en vigor el Decret del 20-5-2020 d’aprovació d’un segon programa extraordinari d’avals per a 
empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Article 13. Licitacions públiques
Es reprenen les licitacions suspeses en qualsevol fase i totes les licitacions públiques de l’àmbit de la construcció 
que estaven en curs (execució d’obres, redaccions de projectes, direccions d’obra i controls de qualitat). El ministeri 
competent ha de publicar el nou termini de presentació de proposicions i d’obertura pública de cada licitació.

Article 14. Estudi serològic
Es manté en vigor el Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la realització d’un estudi 
serològic a tota la població d’Andorra i l’ordre ministerial del 29-4-2020 d’aprovació del Protocol d’estudi 
de cribratge de la COVID-19.

Article 15. Establiments de restauració
1. Es manté en vigor el Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, de la reobertura al públic dels esta-
bliments de restauració.

En qualsevol cas cal respectar la distància de seguretat d’1,5 metres i l’ús obligatori de mascaretes.

2. S’estableix amb caràcter general que l’horari màxim de tancament d’aquests establiments serà a les 
1:00 hores.

Article 16. Mesures en matèria laboral i mesures en matèria de seguretat social
Es manté en vigor el Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures 
en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020.
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Article 17. Ajudes a propietaris de locals i habitatges
Es manté en vigor el Decret del 13-5-2020 d’aprovació del Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional 
destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos 
de la unitat familiar.

Article 18. Confinament domiciliari en retornar al Principat
Es manté en vigor el Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament domiciliari 
per a la prevenció de nous contagis.

Article 19. Mesures generals
Es mantenen en vigor el Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació 
d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2; el 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; el Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcio-
nals addicionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, i el 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; llevat de les disposicions que han estat modificades o derogades 
tàcitament o de manera expressa amb posterioritat.

Article 20. Accés a la història clínica compartida per part dels professionals de la salut del Ministeri de Salut 
encarregats de la vigilància epidemiològica
Es manté en vigor l’article 3 del Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals 
per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb l’actualització de 
la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dels accessos a la història clínica compartida.

Article 21. Permís retribuït per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec
Es manté en vigor el Decret del 30-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït ex-
traordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades 
de l’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 fins que els centres educatius i de lleure 
extraescolar no puguin portar a terme la seva activitat amb normalitat com a conseqüència de l’aplicació 
obligatòria dels protocols per evitar la propagació de la pandèmia en els termes establerts reglamentàriament.

Article 22. Sortides a l’exterior i recomanacions higièniques de les activitats
Es manté l’avís del 27-5-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-
CoV-2) referents a la modificació de les condicions per a les sortides a l’exterior i la represa d’activitats.

Article 23. 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 transitòria
A les activitats incloses a l’annex 1 del Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addici-
onals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’altres activitats 
comercials en la fase 3, no els és aplicable el contingut d’aquest Decret fins que siguin autoritzades a obrir.

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, 9 de juny del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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