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Decret
Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopta, amb caràcter excepcional, l’aplicació temporal de descomptes 
en els preus de les telecomunicacions vigents.

L’article 7 de la Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU, 
que regula el preu dels serveis, estableix que la modificació dels preus pels serveis de comunicacions elec-
tròniques correspon a aquesta societat.

El Govern, titular de la totalitat de les accions representatives del capital social i, per tant, soci únic de la 
societat, en exercici de les competències atribuïdes a la Junta General de Socis de la societat pública Andorra 
Telecom, SAU, segons el que disposen l’article 26.3 del text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de 
societats anònimes i de responsabilitat limitada i l’article 15 dels estatuts vigents de la societat, va aprovar 
el Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopta, amb caràcter excepcional, l’aplicació temporal de descomptes 
en els preus de les telecomunicacions vigents, i que consisteixen, essencialment, en descomptes del 100% 
o del 80% sobre els preus de les telecomunicacions en la quota mensual de determinats serveis a les em-
preses i els treballadors per compte propi l’activitat dels quals ha estat suspesa o limitada per les mesures 
excepcionals adoptades pel Govern degudes a la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2.

Des de la publicació d’aquell Decret, el Govern ha continuat estudiant conjuntament amb Andorra Telecom 
la possibilitat d’ampliar les mesures de reducció de tarifes a altres empreses i professionals que hagin cessat 
la seva activitat per raó de la situació excepcional ocasionada per la crisi sanitària, així com els mecanismes 
que permetin verificar la realitat de les declaracions presentades, mecanismes que han de ser estrictes.

Per tal de clarificar millor la interpretació de les mesures contingudes en el referit Decret del 25-3-2020, 
a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, el Govern, en la sessió del 27 de març del 2020, aprova 
aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Aplicació temporal de descomptes
1. Les empreses i els treballadors per compte propi afectats per la situació d’emergència sanitària causada 
pel SARS-CoV-2 poden disposar d’una aplicació temporal de descomptes sobre els preus de les teleco-
municacions vigents, en els serveis i pels imports i en les condicions que es determinen en aquest Decret.

2. Els descomptes temporals sobre els preus de les telecomunicacions s’apliquen en la quota mensual dels 
serveis següents:

a) Telefonia fixa.

b) Accés a Internet Oferta Modular.

c) Telefonia fixa d’empreses.

d) SIP-T (línies per a centraletes IP).

e) Centraletes virtuals (XVC).

f) Internet Empreses d’Alta Capacitat.

g) Mòduls d’accés a Internet.

h) Intranet Nodes FTTH.

Altres disposicions
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3. Els descomptes temporals sobre els preus de telecomunicacions s’apliquen en els percentatges següents:

a) 100% en el cas d’empreses i treballadors per compte propi que han suspès completament la seva ac-
tivitat.

b) 80% en el cas d’empreses i treballadors per compte propi afectats per la suspensió parcial de l’activitat.

Article 2. Aplicació i sol·licitud dels descomptes
1. Andorra Telecom aplica directament els descomptes als preus de les telecomunicacions vigents a totes 
les empreses i els treballadors per compte propi afectats per la suspensió o limitació temporal de la seva 
activitat decretada pel Govern per raó de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 en la 
quota mensual dels serveis i en els percentatges indicats a l’article anterior.

2. L’empresa o el treballador per compte propi afectats per la suspensió o limitació temporal de la seva 
activitat o que, sense estar afectats per aquesta obligació, hagin suspès efectivament i totalment la seva 
activitat, i que no han rebut cap descompte sobre els preus en la factura, poden sol·licitar acollir-se als 
descomptes previstos mitjançant el formulari que Andorra Telecom posa a la seva disposició en el seu 
portal web.

Article 3. Durada i vigència
Els descomptes temporals s’apliquen a partir de l’entrada en vigor del Decret del 14-3-2020 pel qual s’adop-
ten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-
CoV-2 i fins a la data en què el Govern aixequi la prohibició o les restriccions d’obertura d’establiments.

Disposició derogatòria
Aquest Decret deroga el Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopta, amb caràcter excepcional, l’aplicació tem-
poral de descomptes en els preus de telecomunicacions vigents.

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, 27 de març del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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