
G
o

ve
rn

1/2

www.bopa.ad

9 de febrer del 2022Núm. 19

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret 44/2022, del 2 de febrer del 2022
Decret 44/2022, del 2-2-2022, de publicació dels imports corresponents als trams previstos a l’article 
11 de la Llei 34/2021, del 16 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
Tenint en compte l’evolució de la pandèmia causada pel SARS-CoV-2, que encara segueix afectant certs 
sectors de l’economia, el Consell General va aprovar la Llei 34/2021, del 16 de desembre, de noves mesures 
excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 (en 
endavant, “Llei 34/2021”).

Seguint el criteri de justícia social que va inspirar les lleis anteriors de mesures excepcionals i urgents per 
la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, la prestació per a les persones 
assalariades afectades per una suspensió temporal dels contractes de treball o per una reducció de la 
jornada laboral que estableix la Llei 34/2021 té molt en compte les persones amb els salaris més baixos i, 
per tant, amb un risc més gran de vulnerabilitat.

Des d’aquesta òptica, l’article 11 de la Llei 34/2021 garanteix l’import equivalent al salari mínim interpro-
fessional i estableix diferents trams de reducció fins al doble del salari global mensual cotitzat pel conjunt 
de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2021 (en endavant, “salari 
mitjà”). D’acord amb la disposició referida, els percentatges de reducció van en augment, de manera que 
la reducció és percentualment menys important per als salaris baixos que per als salaris alts, i per calcular 
la prestació no es té en compte la part del salari que superi el doble del salari mitjà.

Atès que els trams de reducció s’estableixen en funció del salari mitjà, l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 
34/2021 encomana al Govern la publicació dels imports corresponents als trams referits una vegada la 
Caixa Andorrana de Seguretat Social publiqui el salari mitjà per a l’any 2021.

Considerant que el proppassat 27 de gener, a través del Decret 31/2022, es va publicar l’import del salari 
mitjà, i a l’efecte de donar compliment al mandat legal esmentat abans, s’aprova aquest Decret, que reprèn 
la redacció de l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 34/2021 i hi incorpora els imports esmentats abans, amb 
l’objectiu de facilitar-ne la consulta.

Per consegüent, el Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió del 
dia 2 de febrer del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic. Prestació de les persones assalariades
La persona assalariada concernida per la suspensió temporal del seu contracte de treball percep la pres-
tació prevista com segueix:

a) L’import equivalent al salari mínim interprofessional (1.157,87 euros) per la jornada legal ordinària o 
bé per la part proporcional queda íntegrament garantit, sense perjudici de la retenció de la cotització a 
la Caixa Andorrana de Seguretat Social de la part de la persona assalariada corresponent a la prestació 
percebuda.

b) En cas que el salari fix mensual de la persona assalariada, calculat segons les normes de l’article 11 
de la Llei 34/2021, estigui situat entre el salari mínim interprofessional (1.157,87 euros) i el salari mitjà 
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(2.158,40 euros), l’escreix entre el salari mínim i el salari fix mensual que percep la persona assalariada 
es redueix en els percentatges següents:

i) El 30% entre 1.157,88 euros i 1.491,38 euros.
ii) El 40% entre 1.491,39 euros i 1.824,89 euros.
iii) El 50% entre 1.824,90 euros i 2.158,40 euros.

c) En cas que el salari fix mensual de la persona assalariada, calculat segons les normes de l’article 11 
de la Llei 34/2021, estigui situat entre el salari mitjà (2.158,40 euros) i el doble del salari mitjà (4.316,80 
euros), a més de la reducció que correspongui d’acord amb la lletra b anterior, l’escreix entre el salari 
mitjà i el salari fix mensual que percep la persona assalariada es redueix en els percentatges següents:

i) El 70% entre 2.158,41 euros i 2.877,87 euros.
ii) El 80% entre 2.877,88 euros i 3.597,33 euros.
iii) El 91% entre 3.597,34 euros i 4.316,80 euros.

d) Per calcular la prestació no es té en compte la part del salari que percebi la persona assalariada que 
superi el doble del salari mitjà (4.316,80 euros).

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, 2 de febrer del 2022

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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