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Decret 272/2021, de l’1 de setembre del 2021
Decret 272/2021, de l’1-9-2021, de pròrroga de la vigència dels terminis de les mesures establertes al 
Decret 221/2021, de l’1-7-2021, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència 
sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats tancades, afectades o restrin-
gides per mesures adoptades per autoritats nacionals o estrangeres d’acord amb el que està previst 
a l’article 4 de la dita Llei.

Exposició de motius
En data 1 de juliol del 2021, el Govern va aprovar el Decret 221/2021, de l’1-7-2021, de noves mesures 
excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel 
que fa a activitats tancades, afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats nacionals o 
estrangeres d’acord amb el que està previst a l’article 4 de la dita Llei, a través del qual es van determinar 
les empreses que poden acollir-se a la suspensió temporal dels contractes de treball o a la reducció de la 
jornada laboral en els supòsits previstos als apartats i i ii de la lletra d de l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 
17/2021, del 17 de juny, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

El Decret també fixava el període de vigència de la qualificació de les activitats econòmiques afectades a fi que 
poguessin acollir-se a la suspensió temporal dels contractes de treball o a la reducció de la jornada laboral.

Donat que les mesures previstes pel Decret 221/2021, de l’1-7-2021, resten en vigor fins al 31 d’agost 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 les activitats afectades pel dit Decret, esdevé necessari prolongar-ne la 
vigència.

Així mateix, i d’acord amb la facultat atorgada al Govern a través de l’article 6, apartat 3, de la mencionada 
Llei 17/2021, s’acorda prolongar automàticament les suspensions dels contractes de treball i les reduccions 
de la jornada laboral autoritzades amb anterioritat, fins al 30 de setembre del 2021.

Per aquests motius, el Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió 
del dia 1 de setembre del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Pròrroga de la qualificació
Es prorroga fins al 30 de setembre del 2021 la vigència de la qualificació prevista a l’article únic del Decret 
221/2021, de l’1-7-2021, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària cau-
sada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats tancades, afectades o restringides per mesures 
adoptades per autoritats nacionals o estrangeres d’acord amb el que està previst a l’article 4 de la dita Llei.

Article 2.  Prolongació automàtica
D’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 17/2021, del 17 de juny, es prolonga automàti-
cament, fins al 30 de setembre 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 anterioritat al dia 1 de setembre del 2021.

Altres disposicions
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Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el dia 1 de setembre del 2021.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 1 de setembre del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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