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Decret 126/2021, del 21 d’abril del 2021
Decret 126/2021, del 21-4-2021 de pròrroga de la vigència dels terminis de les mesures establertes 
al Decret 42/2021, del 16-2-2021, d’aplicació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures 
excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Exposició de motius
En data 24 de març del 2021, el Govern va aprovar el Decret 95/2021, del 24-3-2021, de pròrroga de la 
vigència dels terminis de les mesures establertes al Decret 42/2021, del 16-2-2021, d’aplicació de la Llei 
16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sani-
tària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, a través del qual es van prorrogar els dits terminis fins al 
30 d’abril del 2021, es va acordar la prolongació automàtica de les suspensions temporals dels contractes 
de treball i de les reduccions de la jornada laboral autoritzades amb anterioritat, i es va exceptuar les em-
preses afectades per impediments i les que pertanyen a sectors específics de l’obligació de presentar la 
documentació econòmica requerida per a les sol·licituds d’ampliació de l’abast.

Donat que les mesures previstes pel Decret 95/2021, del 24-3-2021, resten en vigor fins al 30 d’abril del 2021 
i vista la persistència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i les 
seves conseqüències sobre l’activitat econòmica del Principat, esdevé necessària una nova pròrroga, que es 
fixa fins al 31 de maig del 2021, llevat de l’excepció inclosa a l’article 2 del Decret 42/2021, del 16-2-2021, en 
relació amb la data d’alta de les persones assalariades d’empreses que tinguin com a activitat principal les 
activitats econòmiques d’estació d’esquí i de botigues de lloguer de material d’esquí vigent fins al 30 d’abril.

Per aquests motius, el Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió 
del dia 21 d’abril del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Pròrroga dels terminis de vigència de les mesures establertes pel Decret 42/2021, del 16-2-2021, 
d’aplicació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació 
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2
Es prorroguen fins al 31 de maig del 2021 la vigència de la qualificació prevista a l’article 1 i la del percentatge 
màxim d’afectació previst a l’article 3 del Decret 42/2021, del 16-2-2021, d’aplicació de la Llei 16/2020, del 
4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada 
per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Article 2. Prolongació automàtica
D’acord amb el que preveuen l’apartat 2 bis de l’article 16 de la Llei 16/2020, introduït per la Llei 1/2021, i 
la disposició transitòria única de la Llei 1/2021, es prolonga automàticament, fins al 31 de maig del 2021, la 
vigència de les suspensions temporals dels contractes de treball i de les reduccions de la jornada laboral 
autoritzades, ja sigui tàcitament o expressament, pel ministeri competent en matèria de treball amb ante-
rioritat al dia 1 de maig del 2021, llevat de les empreses que tinguin com a activitat principal les activitats 
econòmiques d’estació d’esquí i de botigues de lloguer de material d’esquí, que van ser objecte de l’excepció 
prevista a l’article 2 del Decret 42/2021, del 16-2-2021, i prorrogada pel Decret 95/2021, del 24-3-2021.

Article 3. Excepció per a les sol·licituds de modificació de l’abast
De conformitat amb el que estipula el primer paràgraf de l’apartat 5 de l’article 18 de la Llei 16/2020, modi-
ficat per la Llei 1/2021, les empreses afectades per impediments o les que pertanyen a sectors específics 
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que presentin una sol·licitud d’ampliació de l’abast com a màxim el dia 31 de maig del 2021 resten excep-
tuades de l’obligació de presentar la documentació econòmica establerta a l’apartat 4 de l’article 17 de la 
Llei 16/2020.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el dia 1 de maig del 2021.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 21 d’abril del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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