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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret 30/2021, del 3 de febrer del 2021
Decret 30/2021, del 3-2-2021 d’aprovació de la tarifa per a la realització de la prova TMA per al diagnòs-
tic de la infecció per SARS-CoV-2 als ciutadans que vulguin desplaçar-se fora del Principat d’Andorra.

Exposició de motius
La necessitat creixent de disposar de proves diagnòstiques de detecció de la infecció per SARS-CoV-2 que 
permetin el desplaçament a altres països, conforme a la normativa dels mateixos països, dels ciutadans de 
qualsevol nacionalitat que es trobin al Principat d’Andorra, comporta l’aprovació d’una sèrie de mesures 
relatives a la posada en marxa i al funcionament de la prova TMA i l’establiment de la tarifa corresponent.

D’acord amb això, el Govern, conscient de la importància de mantenir la circulació i el desplaçament entre 
països, així com les mesures preventives de control de la infecció, té la voluntat de facilitar els mecanismes 
sanitaris i administratius per poder donar compliment a aquesta necessitat.

Atès el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 3 de febrer del 
2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Prova diagnòstica de detecció de la infecció per SARS-CoV-2
Qualsevol ciutadà independentment de la seva nacionalitat i lloc de residència que es trobi al Principat 
d’Andorra i que necessiti disposar d’una prova diagnòstica TMA de detecció de la infecció per SARS-CoV-2 
per poder desplaçar-se a altres països fora d’Andorra i circular-hi, pot sol·licitar que se li faci la prova al 
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

Article 2. Atribució de les funcions
En virtut de l’article 2 de la Llei de creació del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, del 23 de desembre del 
1986, el Govern atribueix la gestió de la prova TMA indicada en l’article anterior al Servei Andorrà d’Atenció 
Sanitària.

Article 3. Establiment de la tarifa
1. El preu públic per la prestació per part del SAAS del servei indicat en l’article 1 és de 40 euros amb IGI 
inclòs per la realització de cada prova TMA.

2. El cost de la prova indicat en l’apartat anterior l’assumeixen totes les persones que no disposin d’una 
autorització de residència o treball a Andorra.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 3 de febrer del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Altres disposicions
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