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Decret 44/2021, del 17 de febrer del 2021
Decret 44/2021, del 17-2-2021 de flexibilització parcial i temporal dels requisits específics per accedir 
a l’ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària.

Exposició de motius
Vistes les conseqüències derivades de l’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2, així com l’aug-
ment de les persones que es troben desocupades com a conseqüència de la crisi sanitària, el Govern té la 
voluntat de protegir a les persones que han de fer front a un empitjorament de la seva situació econòmica 
i social, i de la seva família, amb motiu de la pèrdua dels seus llocs de treball.

En aquest sentit, s’ha considerat oportú tornar a flexibilitzar, de manera temporal, certs requisits per acce-
dir a l’ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària, previst a l’article 26 del Decret del 7-10-2020, 
d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, modificat 
puntualment pel Decret el 16-12-2020, per adaptar-los a la situació actual de crisi i a les necessitats presents 
d’aquelles persones que es troben sense feina al Principat.

D’aquesta manera, es flexibilitzen els requisits establerts a les lletres c, d, i i j de l’apartat 4 de l’article 26 del 
Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, i es redueix el període de 
treball previst a l’apartat 12 de l’article de referència, per poder sol·licitar una nova prestació.

Així mateix, es preveu, per mitjà d’una disposició addicional, que les persones beneficiàries de la prestació 
per desocupació involuntària regulada mitjançant el Decret del 16-12-2020 s’assimilin a les persones be-
neficiàries de la prestació per desocupació regulada pel Decret del 7-10-20.

També s’inclou en aquest Decret una disposició transitòria perquè les persones que han presentat una 
sol·licitud d’ajut per desocupació involuntària abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i que es troba 
en tràmit pendent de resoldre, puguin beneficiar-se d’aquesta mesura.

Altrament, es deroga el Decret del 16-12-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 7-10-
2020 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant 
la situació d’emergència sanitària ocasionada pel SARS CoV-2, per considerar-se que a les persones que 
es beneficien actualment d’aquesta prestació els serà aplicable l’article 26 del Reglament de les prestaci-
ons econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 7-10-2020, així com les mesures de flexibilització 
establertes en aquest Decret.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Go-
vern, en la sessió del 17 de febrer del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Flexibilització
1. Es flexibilitzen temporalment els requisits previstos en les lletres c, d, i i de l’apartat 4 de l’article 26 del 
Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, del 7-10-2020, que queden 
establerts com segueix:

a) Respecte al requisit establert a la lletra c, el fet causant s’ha d’haver produït en els darrers 12 mesos.

b) Respecte al requisit establert en la lletra d, la persona sol·licitant ha d’estar inscrita al Servei d’Ocupa-
ció en situació de recerca, abans de la presentació de la sol·licitud, o ha d’haver transcorregut un mínim 
de 30 dies naturals des del fet causant.

Altres disposicions
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c) Respecte al requisit establert a la lletra i, les persones sol·licitants a partir de 26 anys d’edat, han d’ha-
ver cotitzat com a assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social un període mínim de 18 mesos 
al llarg dels darrers 30 mesos.

d) Respecte al requisit establert a la lletra j, les persones sol·licitants de fins a 25 anys d’edat han d’ha-
ver cotitzat com a assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social un període mínim de 9 mesos.

2. Els altres requisits, generals i específics, previstos a l’article 26 del Reglament de les prestacions econò-
miques dels serveis socials i sociosanitaris, als quals no es fa referència en aquest Decret són exigibles per 
determinar l’accés a l’ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària.

Article 2. Presentació de nova sol·licitud
Es flexibilitza temporalment el requisit establert en l’apartat 12 de l’article 26 del Reglament de les presta-
cions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, del 7-10-2020, pel qual es redueix el període mínim 
de treball efectiu per tornar a presentar la sol·licitud, que ha de ser de 6 mesos treballats en els 24 mesos 
anteriors.

Article 3. Durada de la flexibilització
Aquesta flexibilització parcial serà vigent fins que el Govern acordi deixar-la sense efecte o, en tot cas, fins 
al 30 de juny del 2021, inclòs.

Disposició addicional
A l’entrada en vigor d’aquest Decret, les persones beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària 
regulada mitjançant el Decret del 16-12-2020 s’assimilen a les persones beneficiàries de la prestació per 
desocupació regulada a l’article 26 del Decret del 7-10-20, i es computen els períodes en què aquest ajut 
s’ha percebut.

Disposició transitòria
Les sol·licituds per accedir a l’ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària presentades d’acord 
amb el Decret del 7-10-2020, d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis so-
cials i sociosanitaris o d’acord amb el Decret del 16-12-2020, que es trobin en procés de tramitació s’han 
de resoldre d’acord amb la normativa que els hi sigui més beneficiosa en el seu conjunt.

Disposició derogatòria
1. Es deroga expressament el Decret del 16-12-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 
7-10-2020 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris 
durat la situació d’emergència sanitària ocasionada pel SARS CoV-2.

2. En general, queden derogades totes les disposicions anteriors de rang igual o inferior a aquest Decret, 
en tot el que s’hi oposin, el contradiguin o hi resultin incompatibles.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 17 de febrer del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern


		2021-02-17T17:28:55+0100




