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Decret
Decret del 26-8-2020 de modificació del Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en 
matèria laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020.

Exposició de motius
El Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures en matèria de 
seguretat social de la Llei 5/2020 dedica part de l’articulat a especificar les mesures relatives a les pres-
tacions definides a la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació 
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, precisades o ampliades també per la Llei 
7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la 
situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Entre les mesures previstes, es troben les relatives a les prestacions de les persones que realitzen una 
activitat per compte propi, i concretament les relatives a les condicions, als requisits d’atorgament i a la 
seva tramitació, que comporten uns procediments específics complexos i variants en funció de l’evolució 
de l’activitat.

Vist que, un cop la suspensió obligatòria de l’activitat o el règim de guàrdia o permanència deixen de ser 
vigents, la persona que realitza una activitat per compte propi que vulgui accedir a la prestació regulada 
a l’article 18 de la Llei 5/2020 ha d’acreditar una davallada de la xifra de negoci, en els termes establerts 
a l’article 18 del Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures en 
matèria de seguretat social de la Llei 5/2020;

Donat que es veu la necessitat d’ampliar el termini per a la presentació de les sol·licituds de les persones 
que realitzen una activitat per compte propi corresponents al mes de juliol, per tal de facilitar que les per-
sones que compleixen els requisits es puguin acollir a la prestació;

Atès que s’ha volgut aprofitar aquesta modificació per corregir un error de transcripció a la disposició tran-
sitòria segona, en què on hi diu “Llei 6/2020” hi ha de dir “Llei 7/2020”, així com per precisar la redacció de 
determinades disposicions del Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral 
i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020, en relació amb el protocol sobre les regularit-
zacions de les quantitats abonades indegudament a les persones assalariades en els casos de suspensió 
temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral;

El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió del 26 d’agost del 2020, 
aprova aquest Decret de modificació del Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria 
laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020, amb el contingut següent:

Article 1. Modificació de l’article 17
S’addiciona un apartat 11 a l’article 17 del Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria 
laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020, amb el redactat següent:

“11. Les regularitzacions de les quantitats pagades indegudament a les persones assalariades en con-
cepte de prestació per la suspensió temporal dels contractes de treball o per la reducció de la jornada 
laboral es tramiten d’acord amb els mecanismes establerts entre el ministeri competent en matèria de 
treball, el ministeri competent en matèria de finances i la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Altres disposicions
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La Caixa Andorrana de Seguretat Social és l’encarregada de comunicar als ministeris esmentats els im-
ports que s’han de reclamar, així com totes les dades i informació de què disposi per poder tramitar la 
reclamació. Correspon al ministeri competent en matèria de treball tramitar la reclamació. Correspon a 
la Caixa Andorrana de Seguretat Social informar les empreses i els assalariats sobre els detalls de càlcul 
dels imports abonats indegudament.”

Article 2. Modificació de la disposició transitòria segona
Es modifica la disposició transitòria segona del Decret del 27-5-2020, per corregir la indicació errònia de 
la Llei 7/2020, com segueix:

“Disposició transitòria segona
Les persones que realitzen una activitat per compte propi que a l’entrada en vigor d’aquest Decret s’han 
acollit a la prestació prevista per l’article 18 de la Llei 5/2020 disposen d’un termini fins al 20 de juny del 
2020 per acollir-se al nou formulari de declaració responsable que la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
posa a disposició amb les condicions previstes per aquest Decret.

A l’entrada en vigor de la Llei 7/2020, les sol·licituds de prestacions previstes per l’article 18 i presentades 
abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei s’entenen atorgades a partir de l’1 d’abril del 2020, sempre 
que es compleixin els requisits legals i la persona que realitza una activitat per compte propi no manifesti 
res en contra.”

Article 3. Addició d’una disposició transitòria cinquena
S’addiciona una disposició transitòria cinquena al Decret del 27-5-2020, amb el redactat següent:

“Disposició transitòria cinquena
Les persones que realitzen una activitat per compte propi que al mes de juny del 2020 s’han acollit a la 
prestació prevista per l’article 18 de la Llei 5/2020, i no han sol·licitat la prestació del mes de juliol del 2020, 
poden presentar la sol·licitud de la prestació corresponent al mes de juliol del 2020, mitjançant tramesa 
electrònica prop de la CASS, abans del 15 d’octubre del 2020.”

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, 26 d’agost del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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