Molt Il·lustre Cap de Govern Sr. Xavier Espot
27 de Març de 2.020
Edifici Administratiu de Govern
Carrer Prat de la Creu 62-64
Andorra la Vella
Benvolgut M. I. Cap de Govern,
Des de l'Associació de Comerciants de l’Eix Central voldríem en primer lloc mostrar
el nostre total suport a totes les mesures que s’han pres fins ara per combatre la
pandèmia de la COVID-19. Una d’aquestes mesures és l’obligació de tancament de tots
els nostres comerços i la paralització total de la nostra activitat.
Estem a punt d’exhaurir aquest primer període de 15 dies on s’han escoltat les nostres
demandes i s’han pres mesures tan necessàries com son la condonació dels lloguers i
l’exoneració del pagament de la cotització de la CASS corresponent al patró durant
aquest període d’obligat tancament. Volem aprofitar per manifestar-vos el més sincer
agraïment. No obstant, en aquest primer període suportarem a nivell econòmic tota la
càrrega salarial del nostres treballadors, si bé és cert recuperant a futur la meitat del
seu cost en vacances o recuperables.
L’oferiment de Govern de facilitar l’accés a crèdits tous per finançar les necessitats de
circulant i passius financers també ajudaran a nivell de tresoreria a passar aquest
període on no tindrem ingressos. Però no hem d’oblidar que tots aquests crèdits
s’hauran de retornar en un termini no massa llarg i per tant, el que no podem fer és
endeutar-nos si no tenim una visió clara que aquest crèdits es podran retornar.
En el moment actual, a punt d’entrar en el mes d’Abril, podem assegurar que la majoria
del sector comercial no podrà pagar els salaris del proper mes. Es un cost totalment
inassolible doncs no s´han generat ingressos i el pagament obligatori dels salaris posa
en risc la viabilitat de tot el teixit comercial.
Ens urgeix disposar en aquests moments, més que mai, d’un mecanisme que ens
permeti suspendre els contractes laborals de manera temporal (ERTOS) durant tot
aquest període de tancament, així com durant el període de molt baixa activitat que
esperem un cop es reobrin els comerços, per tal de poder garantir una futura
reincorporació dels assalariats en el seu lloc de treball.
És per tot l'exposat que en nom de l'associació que represento pregaria ens rebéssiu o
d’utilitzar qualsevol mitja a distància per tal de poder-vos exposar la nostre situació i
poder consensuar de quina manera es podria instrumentalitzar aquest mecanisme.
Amb la certesa que les decisions del nostre Govern busquen el millor per al nostre país,
rebi una cordial salutació,
Sonia Yebra
Presidenta Associació de Comerciants de l’ Eix Central

