
Les autoritats franceses accepten les 
proves TMA per poder accedir al seu 
territori 

  Dimecres, 03 Febrer 2021 
 
El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat durant la seva compareixença 
d’aquest dimecres que el diàleg constant i fluid entre els executius andorrà i francès ha 
permès que les autoritats gales ja acceptin les proves TMA –la prova diagnòstica de la 
COVID-19 més emprada a Andorra– com a prova virològica equivalent a la PCR. 
Martínez Benazet ha destacat que, amb aquesta equiparació, “els majors de 11 anys que 
vulguin accedir al territori francès des d’Andorra poden fer-ho amb una prova TMA amb 
una antiguitat màxima de 72 hores”. 
El ministre de Salut ha recordat que, des de diumenge, és necessària aquesta prova per 
accedir al territori gal a través de totes les seves fronteres, siguin terrestres, aèries o 
marítimes. Aquesta obligatorietat però, ha ressaltat, “no s’aplica ni als treballadors 
fronterers, ni als transportistes i ni als residents que es troben en un radi de 30 km de 
la frontera”. 
També ha fet referència a l’excepció que s’ha previst per als residents d’Andorra, que 
poden desplaçar-se a Occitània sense necessitat de presentar una prova negativa per 
raons degudament justificades, de salut i situacions mèdiques o en el cas del trànsit dels 
alumnes i estudiants. 
Salut permetrà expedir certificats que confirmin un resultat negatiu de la TMA 
per viatjar a l’estranger 
El ministre de Salut ha anunciat que, des de divendres i per tal de facilitar la mobilitat 
entre ambdós països, els residents que es facin una prova TMA als stoplabs habilitats 
podran demanar que se’ls enviï al correu electrònic l’informe del laboratori hi consti el 
seu resultat. Aquest tràmit, gratuït, inclourà la informació en quatre idiomes: català, 
castellà, anglès i francès. 
D’altra banda, Martínez Benazet també ha explicat que el servei s’amplia als visitants, 
que també podran a partir d’ara realitzar-se aquesta prova diagnòstica. En aquest cas, 
el preu de la prova i el corresponent informe serà de 40 euros, que hauran d’abonar a 
un administratiu del SAAS que s’instal·larà a l’stoplab. 
Per tal de realitzar-se una TMA, tant en el cas dels residents com dels visitants, cal 
demanar cita prèvia trucant al telèfon 821955. Cal recordar que la validesa de les proves 
per poder viatjar és d’un màxim de 72 hores. 
 


