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Decret
Decret del 3-4-2020 pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de les ajudes previstes en matèria de 
seguretat social a la Llei 3/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, també anome-
nat COVID-19, planteja uns reptes d’una dimensió que el Principat d’Andorra mai no havia hagut d’afrontar 
en un passat recent. La crisis sanitària i les seves conseqüències econòmiques fan necessària l’adopció de 
mesures excepcionals d’ajuda al teixit econòmic del país.

En aquestes circumstàncies el Consell General va aprovar la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excep-
cionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. Aquesta 
norma preveu nombroses ajudes d’abast temporal limitat que han de permetre pal·liar, en la mesura que 
sigui possible, els primers efectes que aquesta situació de crisi sanitària provoca en les persones i les em-
preses, d’acord amb els principis de solidaritat i de corresponsabilitat.

Entre les diverses mesures, el capítol segon estableix les corresponents en matèria de seguretat social. 
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 (CASS) i la inclosa 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.

L’aplicació de 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 sectors d’activitat, especial-
ment el Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació causada 
pel coronavirus SARS-CoV-2, i que han condicionat l’activitat dels negocis establint suspensions parcials o 
totals de la seva activitat. Amb aquesta finalitat es va aprovar el Decret del 27 de març del 2020 d’aplicació 
de les ajudes previstes a la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària 
provocada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

Aquest Decret, en coordinació amb la norma esmentada, estableix els criteris d’interpretació i d’aplicació 
de les mesures que afecten la seguretat social de la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i 
urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. Més específicament, 
el Decret desenvolupa els corresponents als autònoms i empreses que han vist la seva activitat significati-
vament afectada o suspesa per culpa de la crisi de la COVID-19.

El Govern, a proposta del ministre de Finances i portaveu, en la sessió del dia 3 d’abril del 2020, aprova 
aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi
1. Les persones que realitzen una activitat per compte propi i que declarin tenir una reducció significativa 
de l’activitat deguda a la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 poden acollir-se a la base 
de cotització reduïda establerta per l’article 9 de la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i 
urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

2. Les persones interessades poden sol·licitar aquesta reducció de la base de cotització a partir de l’en-
trada en vigor de la Llei, mitjançant el formulari facilitat per la CASS, que ha d’incloure una declaració 
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autoresponsable en els termes previstos per l’article 6. La reducció de la base de cotització s’aplica per 
mensualitats naturals completes.

3. Si la sol·licitud es presenta abans del dia 15 d’abril del 2020, la reducció s’aplica al mes de març del 2020 
i als posteriors en què estigui vigent aquesta mesura. Si la sol·licitud es presenta després del 15 d’abril del 
2020 i abans del 15 de maig del 2020, la reducció s’aplica al mes d’abril del 2020 i als posteriors en què 
estigui vigent aquesta mesura, i així successivament.

Article 2. Suspensió temporal de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi
1. Les persones que realitzen una activitat per compte propi i que han suspès completament l’activitat 
poden sol·licitar la suspensió temporal de la cotització prevista per l’article 10 de la Llei 3/2020, del 23 de 
març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia 
de SARS-CoV-2.

A aquests efectes, es considera que han suspès l’activitat, tot i estar autoritzades a obrir o estar sotmeses 
a un règim de guàrdies o permanències, totes les persones que realitzen una activitat per compte propi 
que així ho justifiquin.

2. Les persones interessades poden sol·licitar aquesta suspensió temporal de la cotització a partir de la 
data d’entrada en vigor de la Llei esmentada, mitjançant el formulari facilitat per la CASS, que ha d’incloure 
una declaració autoresponsable en els termes previstos per l’article 6.

Si la sol·licitud es presenta abans del dia 15 d’abril del 2020, la suspensió s’aplica a la mensualitat completa 
de març del 2020 i a les mensualitats posteriors completes, mentre duri la situació d’emergència sanitària. 
Si la sol·licitud es presenta després del 15 d’abril del 2020, la suspensió s’aplica a la mensualitat completa 
d’abril del 2020, i així successivament.

3. Les persones que s’acullen a la suspensió no tenen dret a la incapacitat temporal per motiu d’accident de 
treball i a la prestació d’invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional. Tanmateix, aquestes 
persones tenen dret a la resta de prestacions de la branca general de la CASS en els termes establerts a 
la Llei, 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

Article 3. Persones que realitzen més d’una activitat per compte propi
Si una persona realitza més d’una activitat per compte propi, únicament es pot acollir a la suspensió tem-
poral de la cotització si ha suspès totes les activitats.

Article 4. Familiars de la persona que exerceix una activitat per compte propi
Els familiars de la persona que realitza una activitat per compte propi i que cotitzen en el col·lectiu de per-
sones que realitzen una activitat per compte propi, d’acord amb la lletra c de l’article 19 de la Llei 17/2008, 
de la seguretat social, poden sol·licitar la reducció o la suspensió temporal de la cotització en les condicions 
dels articles precedents.

Article 5. Finançament de la part empresarial de les cotitzacions de les persones assalariades
1. Les empreses que han suspès l’activitat degut a la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 
es poden acollir al dret que el Govern assumeixi el pagament de la part empresarial de les cotitzacions de 
les seves persones assalariades, en les condicions establertes per l’article 12 de la Llei 3/2020, del 23 de 
març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia 
de SARS-CoV-2.

Tenen la consideració d’empreses que han suspès l’activitat les que estan afectades per l’obligació de 
suspendre temporalment l’activitat i les altres que, sense estar afectades per l’obligació esmentada, hagin 
suspès totalment i efectivament l’activitat, i ho justifiquin adequadament.

2. Les empreses que s’acullin a la mesura prevista a l’apartat precedent han de presentar el full de cotitza-
ció del seu personal assalariat i pagar la retenció de la part assalariada dins dels terminis establerts per la 
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Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. Així mateix, l’empresa ha d’assumir el pagament de la 
cotització de la part empresarial fins al dia 13 de març del 2020, inclòs.

3. El pagament en retard de la cotització a què es refereix l’apartat precedent merita recàrrecs si es fa més 
enllà del termini establert en la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

4. Les empreses interessades poden sol·licitar aquest finançament a partir de l’entrada en vigor de la Llei 
3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada 
per la pandèmia de SARS-CoV-2, mitjançant el formulari facilitat per la CASS, que ha d’incloure una declaració 
autoresponsable en els termes previstos per l’article 6.

Si la sol·licitud es presenta abans del dia 14 d’abril del 2020, la suspensió s’aplica a la mensualitat completa 
de març del 2020 i a les mensualitats posteriors completes, mentre duri la situació d’emergència sanitària. 
Si la sol·licitud es presenta després del 14 d’abril del 2020, la suspensió s’aplica a la mensualitat completa 
d’abril del 2020, i així successivament.

Article 6. Presentació dels formularis i control posterior
1. Les persones que es volen acollir a les disposicions dels articles 9, 10 i 12 de la Llei 3/2020, del 23 de 
març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de 
SARS-CoV-2 han de presentar una sol·licitud a la CASS, mitjançant els formularis que facilita la mateixa CASS.

El sol·licitant ha d’acompanyar aquesta sol·licitud d’una declaració autoresponsable que justifiqui la sus-
pensió de l’activitat. En el mateix document el sol·licitant ha d’acceptar el compromís d’aportar les dades 
econòmiques o la documentació 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.

2. La CASS accepta de manera provisional la sol·licitud i la tramita. Posteriorment, pot fer totes les comprova-
cions que consideri oportunes per verificar l’exactitud de la declaració i, amb aquesta finalitat, pot demanar 
al sol·licitant que li faciliti tota la documentació que resulti adequada; també, i d’acord amb l’autorització 
rebuda, pot sol·licitar a qualsevol administració pública i a qualsevol entitat del sector públic que li faciliti 
les dades de la persona o de l’empresa interessada que es trobin en el seu poder.

Article 7. No suspensió dels terminis de declaració, cotització i prestació
Els terminis establerts per la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social per complir les obligacions 
en matèria de declaracions, cotitzacions i prestacions no han quedat afectats per la suspensió de terminis 
per tramitar expedients prevista per l’article 24 de la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals 
i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. Consegüentment, 
les declaracions i cotitzacions que es presentin amb retard meriten recàrrecs i interessos d’acord amb el 
règim previst per la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

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, 3 d’abril del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern
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