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volum de correccions s’ha incrementat de forma
considerable.
Durant el segon semestre d’enguany es posarà en
marxa una campanya de dinamització lingüística per
afavorir l’activitat de les empreses de disseny i
comunicació.
Finalment, des del Departament de Patrimoni
Cultural es treballa sobre el patrimoni immaterial. Es
vol destacar especialment el projecte que s’està
portant a terme d’exposició virtual dedicada
enterament a la COVID-19, però que també analitza
en clau de present, passat i futur el món de les
pandèmies i la seva relació amb el país. El seu nom és
L’Andorra resilient. Es tracta d’una mostra de
participació ciutadana plantejada en col·laboració
amb la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació
Ciutadana.
Encamp, 13 de juliol del 2020
Montserrat Planelles Agramunt
Directora del Departament de Promoció Cultural
Xavier Llovera Massana
Director del Departament de Patrimoni Cultural
Joan Sans Urgell
Director del Departament de Política Lingüística

Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares,
consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del
2020, relatives a la presa de temperatura per part de
comerços, llocs de treball i altres establiments, i
publicades en el Butlletí del Consell General número
41/2020, del 5 de juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 17 de juliol del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Ministeri de Salut
Pregunta amb resposta escrita del
Govern (reg. núm. 0356)
Pregunta amb resposta escrita del Govern
relativa a la presa de temperatura per part de
comerços, llocs de treball i altres
establiments, formulada per la M. I. Sra.
Susana Vela Palomares, consellera general
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Es demana:
1. Quin ha estat i és el criteri del Govern en aquest
tipus d’actuacions?
Durant tota la pandèmia, el Govern ha establert la
normativa necessària per dictar les mesures
organitzatives i de protecció davant de la situació
d’emergència, i ha emès notes informatives i avisos
amb les recomanacions que cal seguir per contenir la
propagació del virus, tant per als ciutadans com per a
les empreses.
En cap moment no s’ha establert com a obligació o
s’ha inclòs com a recomanació per detectar contagis
la presa de la temperatura corporal per a l’accés dels
clients als d’establiments. Des del punt de vista de la
salut pública, no seria una mesura adequada donat
que la febre no és un símptoma que determini la
infecció per la COVID-19.
Així, hi ha un percentatge de persones contagiades
asimptomàtiques que no presenten febre; la febre no
sempre és un dels símptomes presents en pacients
simptomàtics, en particular en els primers estadis del
desenvolupament de la malaltia, i, d’altra banda, pot
haver-hi persones que presentin temperatures
elevades per causes alienes al coronavirus.
El Govern ha fomentat altres mesures de protecció
que sí que tenen evidència d’efectivitat, com poden
ser les mesures de distanciament social, els grups de
convivència, la higiene de mans, la neteja i
desinfecció de les superfícies de contacte i l’ús de les
mascaretes. En aquest sentit, s’adjunta un tall de la
roda de premsa del 28 de maig en què el ministre de
Salut indica que prendre la temperatura abans
d'entrar a un establiment pot generar una falsa
sensació de seguretat:
https://www.andorradifusio.ad/noticies/ministresalut-considera-prendre-temperatura-abans
Per altra banda, l’Agència Andorrana de Protecció de
Dades va emetre una nota informativa, tal com van
fer altres agències de protecció de dades d’altres
països, que concloïa que la presa de temperatura a
clients d’establiments comercials i allotjaments
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turístics entrava en conflicte amb la normativa
andorrana de protecció de dades.
2. Quin és l’abast legal d’aquestes actuacions i a on
han estat publicades?
El Govern no ha regulat ni ha publicat recomanacions
per a aquest tipus d’actuacions durant la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia de
SARS-CoV-2; per tant, el seu abast legal hauria de ser
analitzat segons el que s’estableix en la legislació
següent:
- Constitució del Principat d’Andorra.
- Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de
protecció de dades personals.
- Decret del 9-06-2010 d’aprovació del Reglament de
l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
S’adjunta la Nota informativa emesa per l’Agència
Andorrana de Protecció de Dades (APDA) que
analitza la legitimitat de la presa de temperatura a
clients d’establiments comercials i allotjaments
turístics (vegeu l’annex 1: Nota informativa APDA).
Andorra la Vella, 16 de juliol del 2020
Joan Martínez Benazet
Ministre de Salut
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