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Línies de treball durant la crisi sanitària

• Ajuda a nacionals i residents que volen retornar a Andorra.

• Suport a treballadors temporers que treballen al Principat i volen retornar als 

seus països d’origen.

• Assistència informativa a andorrans fora del Principat.

• Registre de viatgers.

• Emergències consulars.

• Converses amb Espanya i amb França pel restabliment de la circulació.



Retorn de nacionals i residents a Andorra

• Esforços per facilitar el retorn al Principat d’andorrans i residents que es 

trobin a l’estranger per feina, estudi o turisme i desitgin tornar.

• 100 ciutadans ja han retornat de 35 països.

• Ex. Austràlia, Perú, Argentina, Cuba, Estats Units, Canadà, Nigèria, Uzbekistan, Europa

• Una quinzena que ja tenen bitllet per retornar de manera imminent.

• Ex. Irlanda, Sud-Àfrica, Argentina

• Una vintena que volen retornar però que no tenen encara bitllet.

• Ex. Cuba, República Dominicana, Uruguai

• Una dotzena han decidit no tornar de moment.



Retorn de temporers al seu país d’origen

• S’han coordinat vols a:

• L’Argentina: en onze vols han retornat prop d’un miler de persones

• Xile 

• Brasil 

• A més d'altres vols amb Colòmbia, Mèxic i el Perú



Assistència als ciutadans  

• Assistència als ciutadans:

• Tancament de fronteres

• Mobilitat d’estudiants que viuen a l’exterior

• Transfronterers

• Temporers

• Vies de contacte:

• 1.500 trucades al telèfon d’Emergències Consulars (+376) 324292 

i al ministeri d’Afers Exteriors

• Consultes al correu consulars@govern.ad



• 13 de març: de limitar l’accés a Andorra únicament a les persones que en són 

nacionals o que disposen de residència legal al Principat.

• En una segona fase, es permet també a estrangers amb residència a França, 

Espanya o Portugal per causa major, raons sanitàries o humanitàries.

• 11 de maig: S’obre també a estrangers amb residència a França, Espanya o Portugal 

per raons econòmiques inajornables.

• 1 de juny: s’aixequen les restriccions a les 

dues fronteres pel que fa a l’entrada de turistes

de França, Espanya i Portugal.

Restabliment de la circulació fronterera



Gràcies per la vostra atenció


