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Decret
Decret del 27-3-2020 d’aplicació de les ajudes previstes a la Llei de mesures excepcionals i urgents per 
fer front a algunes de les situacions d’emergència sanitària provocades per la pandèmia de SARS-CoV-2.

La Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia 
de SARS-CoV-2, aprovada pel Consell General el 23 de març del 2020, preveu nombroses ajudes d’abast 
temporal limitat que han de permetre pal·liar, en la mesura del possible, els primers efectes que aquesta 
situació de crisi sanitària provoca sobre les persones i sobre les empreses, d’acord amb els principis de 
solidaritat i de corresponsabilitat.

Així, per exemple, les ajudes previstes als articles 9 i 10 de la Llei es basen en una reducció o suspensió de 
les cotitzacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social; la prevista a l’article 12 comporta que el Govern 
assumeixi el pagament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades de les empreses 
que han suspès l’activitat, i l’article 14 ha de permetre als empresaris i professionals gaudir d’una reducció 
dels lloguers dels locals per a negoci.

Igualment, en execució del manament contingut en la disposició final tercera de la mateixa Llei, el Govern, 
en col·laboració amb FEDA i Andorra Telecom, va decretar les reduccions en les tarifes elèctriques i dels 
preus de les telecomunicacions aplicables, per fer front a l’empitjorament de la situació econòmica i social 
de les persones i empreses com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària, mitjançant el Decret 
del 25 de març del 2020.

L’aplicació de totes les ajudes s’ha de conjugar amb els continguts dels nombrosos decrets de mesures 
adoptats en el marc d’aquesta emergència sanitària que han establert restriccions als diferents sectors 
d’activitat, especialment el Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per 
a la situació causada pel coronavirus SARS-CoV-2 (l’annex 2 del qual es va modificar el dia 18-3-2020), i que 
han condicionat l’activitat dels negocis establint suspensions parcials o totals de la seva activitat.

L’aplicació de les mesures ha permès observar, però, que són nombroses les persones i empreses que 
duen a terme una activitat per compte propi que no han suspès del tot el seu negoci per intervenir úni-
cament en casos d’urgència i a través de torns, i que han patit en realitat els efectes d’un tancament total, 
i per tant, cal assimilar la seva situació a una suspensió total d’activitat. Igualment, n’hi ha que van decidir 
voluntàriament tancar per evitar riscos. Així doncs, per tal que aquests professionals i empresaris puguin 
gaudir de les mateixes ajudes previstes per als que van ser obligats a suspendre les seves activitats i amb 
la finalitat d’evitar abusos i greuges, cal establir els requisits per justificar la seva situació davant de les 
administracions o entitats del sector públic i els arrendadors, que executaran la Llei.

El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió del dia 27 de març del 
2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Aplicació de les mesures al sector públic
1. Tenen la consideració d’empreses o treballadors per compte propi que han suspès la seva activitat, tot 
i estar autoritzats a obrir o estar sotmesos a un règim de guàrdies o permanències, tots els que així ho 
justifiquin.

Aquestes empreses o treballadors per compte propi poden sol·licitar les ajudes en els mateixos termes 
que els que han estat obligats a tancar, sobre la base del que s’estableix en els apartats següents.

Altres disposicions
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2. Totes les sol·licituds d’ajuda que es presentin davant la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), 
Andorra Telecom (AT), Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) o el Govern en aplicació de la Llei de mesures 
excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, han 
d’anar acompanyades d’una declaració autoresponsable que justifiqui la suspensió de l’activitat.

En el mateix document el sol·licitant ha d’acceptar el compromís d’aportar les dades econòmiques o la do-
cumentació bancària necessàries per justificar la seva demanda i autoritzar l’intercanvi de les seves dades 
entre les administracions públiques i altres entitats del sector públic per efectuar les verificacions oportunes.

Article 2. Aplicació de les mesures als lloguers de locals comercials i professionals
1. Cal que els titulars d’empreses o els treballadors per compte propi que han suspès la seva activitat tot 
i estar autoritzats a obrir o estar sotmesos a un règim de guàrdies o permanències, justifiquin documen-
talment davant dels arrendadors dels locals de negoci la suspensió de l’activitat per poder gaudir de les 
reduccions de la renda previstes.

2. L’aplicació de reduccions per part de la CASS, FEDA o Andorra Telecom serveix també per acreditar prop 
dels arrendadors la suspensió de l’activitat.

Article 3. Règim dels imports satisfets abans de l’aplicació de les reduccions
En el cas que durant el període de vigència de l’emergència sanitària es cobrin imports afectats per reduc-
cions previstes per la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada 
per la pandèmia de SARS-CoV-2, això genera un crèdit a favor de l’obligat al pagament que es descompta de 
la primera factura o document similar que la part cobradora emeti sense aplicar la reducció corresponent, 
llevat que les parts acordin una altra cosa.

Article 4. Incompliments i règim sancionador
La indicació d’aquestes mesures té caràcter de requeriment de l’autoritat, i qualsevol incompliment pot ser 
sancionat de conformitat amb la legislació específica aplicable.

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 que la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació 
d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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