
 

 
 
 
 
 
Andorra la Vella, 31 de març del 2020 
 
 
 
 
Sra. Sonia Yebra 
Presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix Central 
 
 
 
 
 
Distingida senyora, 
 
 
En primer lloc vull agrair el to amable i el suport que es desprèn de la carta que 

em vau trametre el passat 27 de març. Tal com manifesteu, el Govern, com no 

podia ser d'una altra manera, va tenir en compte les demandes legítimes del 

conjunt d'actors econòmics i socials del nostre país, i per tant també de les 

associacions de comerciants, en l’elaboració de la Llei de mesures excepcionals 

i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de 

SARS-CoV-2. Una Llei que, tal com s’ha posat de manifest reiteradament, només 

pretén donar una resposta a curt termini pel que fa a les conseqüències 

econòmiques i socials que es deriven de l’aturada de l’activitat de la gran majoria 

d’empreses del nostre país, la qual cosa era inevitable per contenir la propagació 

del virus de la Covid-19 i el col·lapse consegüent del nostre sistema sanitari. 

 

Seguint aquest mateix esperit, el Govern que tinc l'honor d'encapçalar seguirà 

escoltant i tenint en compte en la mesura en què sigui possible les demandes 

que ens formuleu de cara a les mesures legislatives i executives que caldrà 

adoptar en cas que l'aturada de l'activitat econòmica es prolongui més enllà de 

mitjans o finals del mes d’abril. 

 

En aquest sentit, els equips tècnics dels diferents departaments competents del 

Govern ja estan treballant en aquest seguit de mesures a aplicar a mitjà termini 

des que va començar la crisi sanitària, entre les quals s’estan valorant diverses 

modalitats per alleugerir encara més els costos de les empreses en un context 

d'activitat nul·la o gairebé nul·la. En efecte, la suspensió dels contractes laborals 

mitjançant un mecanisme de regulació temporal de l’ocupació constitueix una 

d’aquestes possibles  mesures, la qual tanmateix només es pot encarar des de 

la coresponsabilitat conjunta i simultània dels treballadors, els empresaris i el  



 

 

 

 

 

Govern, i alhora s’haurà d’acompanyar inevitablement d’ajuts a les persones i 

les famílies concernides i més vulnerables. 

 

Així, tant bon punt el Govern disposi d’una anàlisi acurada i d’una proposta 

concreta al respecte, es posarà en contacte amb els diferents interlocutors 

socials i, per tant, també amb l’associació que presidiu, per compartir-la i enriquir-

la amb les vostres aportacions. De la mateixa manera que ho farà amb les 

mesures de reactivació econòmica que serà necessari endegar un cop s’ha 

reprès l’activitat de les nostres empreses. 

 

Aprofito l'avinentesa per saludar-la atentament. 

 

 

 

 

 

Xavier Espot Zamora 


