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Decret 398/2021, de l’1 de desembre del 2021
Decret 398/2021, de l’1-12-2021, d’aplicació de la Llei 17/2021, del 17 de juny, de noves mesures ex-
cepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, 
pel que fa a activitats econòmiques que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria 
per decret del Govern.

Exposició de motius
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, en vigor fins al 31 de desembre del 2021, determina 
que, atenent la situació sanitària i l’afectació que pugui tenir sobre certs sectors econòmics, el Govern pot 
determinar, mitjançant decret, els sectors d’activitat que poden acollir-se a les mesures previstes en matèria 
de suspensió temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral.

Vista la persistència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i 
d’acord amb l’article 4.1.d de la Llei esmentada, correspon al Govern determinar, mitjançant decret, els 
sectors d’activitat tancats de forma obligatòria.

També per decret, és facultat del Govern fixar el període de vigència de la qualificació de les activitats eco-
nòmiques afectades a l’efecte que puguin acollir-se a la suspensió temporal dels contractes de treball o a 
la reducció de la jornada laboral.

A fi de garantir la plena eficàcia de la Llei 17/2021, el Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia 
i Empresa, en la sessió del dia 1 de desembre del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic. Empreses beneficiàries
1. A l’efecte de determinar les empreses que poden acollir-se a la suspensió temporal dels contractes de 
treball o a la reducció de la jornada laboral sota el supòsit previst a l’apartat (i) de la lletra d de l’apartat 1 
de l’article 4 de la Llei 17/2021, es qualifiquen com a:

a) Supòsit 1 (i): activitats econòmiques que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria 
per decret del Govern actualment en vigor, les activitats assenyalades a l’annex 1 (empreses tancades 
obligatòriament).

2. La qualificació prevista a l’apartat anterior resta en vigor fins al 31 de desembre del 2021.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi oposin.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 1 de desembre del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Altres disposicions
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Annex 1
Activitats econòmiques suspeses obligatòriament per decret del Govern (supòsit 1: empreses tancades 
obligatòriament):

Pubs, discoteques, sales de ball o similars.
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