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La crisi que estem patint ens ha canviat la vida de dalt a baix i bona prova d’això 
és la manera amb què aquests dies ens estem comunicant entre nosaltres. Ho 
fem telemàticament, des de la distància, sense poder-nos tocar o veure en molts 
casos, però encara és més significatiu que el primer que ens diem aquests dies 
va relacionat amb la salut dels nostres familiars i amics.  Perquè avui el primer i el 
més important és la salut, perquè encara tenim massa persones en risc, per això 
les nostres primeres paraules són d’ànims i de suport total per a tots aquells que 
estigueu patint en la pròpia pell o a través d’alguns dels vostres familiars o amics 
aquesta malaltia i de forma encara més sentida per a tots aquells que estigueu 
sofrint el dolor d’haver perdut algun del vostres familiars o éssers estimats.

La prioritat és en aquest moment la crisi sanitària i ser al costat dels nostres profes-
sionals sanitaris; sabem que la seva tasca és molt important i que la seva feina és 
ara mateix molt exigent i complexa. Però també sabem que venceran les dificultats 
perquè tenim uns grans professionals per poder-ho fer. A totes les persones que 
treballen en aquest àmbit, en nom nostre i en el de tota la família socialdemòcrata, 
només podem dir que no tindrem mai prou paraules d’agraïment per tot el que 
estan fent per als nostres conciutadans. Tampoc no ens podem oblidar de men-
cionar tots aquells col·lectius que amb el seu treball i sacrifici personal i familiar fan 
que les nostres vides siguin una mica menys complicades. Ens referim, entre d’al-
tres, a tots els cossos especials, als treballadors del ram de l’alimentació, als de les 
farmàcies i altres serveis essencials, als dels mitjans de comunicació i, en definitiva, 
a tots aquells que amb el vostre sacrifici esteu fent una gran contribució al nostre 
estimat país.
 
Un cop superem la pandèmia, perquè la superarem, entrarem en un nou esce-
nari, el de la reconstrucció nacional de l’economia i del seu impacte social. És 
per aquest motiu que els socialdemòcrates ja estem també pensant i buscant 
solucions per a aquest nou escenari. Pensar en la reconstrucció i el rellançament 
del teixit productiu d’Andorra, reactivar els recursos productius que tenim i donar 
suport a totes les famílies i persones més vulnerables demana anticipar-se i pren-
dre ara les decisions necessàries, per minimitzar l’impacte de l’aturada econòmica i 
perquè les empreses i les famílies puguin tirar endavant el més normalment possi-
ble després de la crisi.
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Per aquest motiu, des del primer dia estem treballant per trobar les solucions que 
poden ser més efectives per combatre les dificultats que l’aturada de l’activitat 
econòmica i l’ofec que comporta i comportarà per a les empreses, els autònoms, 
els assalariats i les famílies. L’activitat econòmica és com un peix que es mossega 
la cua, per poder defensar els llocs de treball i els salaris dels treballadors, hem de 
promoure solucions a l’estímul econòmic per tal que tot el teixit productiu pugui 
resistir i, amb ell, tots els assalariats i les seves famílies; perquè ningú no es pot que-
dar enrere.

En aquests temps de resistència, per poder després generar la reconstrucció, cal 
demanar un esforç més intens a aquells que més tenen. En aquests moments, l’úni-
ca solució per a l’estimul econòmic rau en el fet que l’estat injecti diners en el teixit 
productiu del país per tal que es puguin mantenir els llocs de treball que són els 
que després reactivaran l’economia a través del consum intern. Per això, represen-
ta pràcticament un acte de patriotisme que totes i tots siguem molt conscients, ara 
més que mai, que el consum de productes i serveis andorrans són bàsics per a la 
reconstrucció de la nostra economia i el nostre benestar. 

És també per això que totes les solucions centrades en l’estímul econòmic no 
poden mai perdre de vista les solucions que s’han de prendre en l’àmbit social, 
perquè l’estat ha d’actuar com un autèntic escut davant dels més vulnerables, de 
manera que a aquesta pandèmia sanitària no hi hàgim d’afegir una profunda crisi 
social. 

Estem vivint moments transcendentals i en moments així és quan el Govern ha de 
ser més valent que mai i prendre les decisions necessàries, endeutar-se per ajudar 
les empreses, els autònoms i els assalariats, perquè sense l’endeutament de l’estat 
no podrem tornar a engreixar la maquinària del nostre teixit productiu.
 
Tot i que valorem l’esforç que es fa des del Govern d’Andorra per ajudar els autòn-
oms, empresaris i famílies, els socialdemòcrates creiem que cal actuar més proacti-
vament propdels autònoms dels empresaris i de les famílies. Cal actuar ràpidament 
per anticipar-se adequadament als efectes econòmics i socials que la crisi pot 
acabar provocant si no ho fem.
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Des del primer minut des del PS hem estat al costat del Govern, hem ofert mà 
estesa i hem estat i continuem estant predisposats al diàleg, a la cooperació i a la 
col·laboració en tot allò que se’ns ha demanat, o bé en tot el que se’ns ha permès 
col·laborar. 

Les aportacions del PS, van permetre millorar en bastants aspectes la Llei Òmnibus 
que inicialment el Govern ens havia presentat, en benefici tant dels empresaris, 
com dels autònoms i els assalariats.

Aquest document recull les mesures que des del PS hem fet arribar al Govern 
aquestes últimes setmanes amb l’objectiu de contribuir positivament en el teixit 
productiu de les seves empreses i els autònoms, però sobretot en el benestar 
de tots els nostres conciutadans. Malauradament, importants propostes de les 
que hem fet arribar no han estat encara ateses. Considerem que en un moment 
com l’actual és la nostra obligació donar-les a conèixer públicament, alhora que 
demanem al Govern que les pugui tornar a considerar, perquè avui necessitem 
resistir, perquè resistir és guanyar i això és el que hem de fer ara tots plegats com 
un sol poble. Resistint tots junts assegurarem el futur de les nostres empreses, dels 
nostres autònoms, dels nostres assalariats perquè, en definitiva, parlem del futur de 
cadascuna de les nostres famílies i sobretot del futur de la gran família andorrana 
que som tots.

Pere López Agràs       Gerard Alís Eroles 
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Solucions de caràcter comú 

Resistir és assegurar el futur dels autònoms, les famílies, els assalariats i tot el teixit 
empresarial del nostre país. És protegir l’economia que en aquests moments és 
més dèbil. Amb la voluntat de col·laborar en positiu i sumar forces en un moment 
tan crític, els membres del PS hem aportat una bateria de solucions transversals per 
al conjunt de la ciutadania. Unes solucions que promouen la resistència. Entenem 
que, només així, podrem impulsar la recuperació.

1. Moratòria de pagaments de préstecs i crèdits. 
D’una durada mínima de 3 mesos i l’endarreriment en el mateix termini de la data 
de finalització del contracte de préstec o crèdit, com a mesura fonamental per 
donar liquiditat als negocis i les famílies durant la crisi, en els mateixos termes que 
ho han acordat tots els països del nostre entorn.

2. Reducció dels lloguers dels negocis tancats o en guàrdia.
Reducció dels preus dels lloguers fins al 100% del negocis tancats i del 80% dels 
negocis en guàrdia (quan inicialment la proposta del Govern era d’un 50 i un 25%) 
com una mesura d’injecció de liquiditat als negocis per poder prioritzar el paga-
ment de nòmines i d’altres despeses.

3. Gratuïtat dels consums de FEDA i Andorra Telecom. 
En els negocis tancats i en guàrdia; així com la garantia de manteniment del servei 
durant la crisi en casos d’impagament.

4. Ajornaments i fraccionaments de tributs nacionals.
Com ara les declaracions periòdiques d’IGI, de la liquidació de l’impost de soci-
etats i els pagaments a compte de l’impost de la renda i l’impost de societats.

5. Corresponsabilitat entre Govern, empresaris i treballadors per al pagament 
de salaris i el manteniment de llocs de treball
Amb l’entrada en vigor a partir de l’1 d’abril, per a les empreses i negocis que han 
vist suspesa la seva activitat, sempre sota el compromís de què no es produeixin ni 
acomiadaments ni suspensions de relacions laborals.
Per tal de mantenir el poder adquisitiu de les famílies, com a factor essencial en la 
represa de l’activitat, cal establir uns nivells salarials mínims alhora que topalls.
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Caldria establir sancions per aquelles empreses que malgrat que s’apliqui la 
mesura, procedeixin a efectuar acomiadaments i no garanteixin l’ocupació en el 
moment de la represa de l’activitat, principal objectiu d’aquesta mesura.

6. Aplicació de les reserves líquides de FEDA i Andorra Telecom a la correspons-
abilitat en el pagament de salaris.
Per un import d’entre 125 a 130 milions d’euros que ara cal destinar a la preservació 
i la continuïtat de les empreses i conseqüentment dels llocs de treball i evitar el 
trencament de les relacions laborals.

7. Accés a nou finançament públic tant extern com intern
mitjançant  projectes del Banc Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), a 
hores d’ara la única font real de finançament extern de la Andorra disposa. El CEB 
té a disposició dels estats membres del Consell d’Europa un projecte específic a 
causa de la crisi del Covid-19 d’ajudes tant a l’Estat com per a plans de suport a les 
empreses.

I una nova emissió de deute públic anomenada “Crisi Covid-19” amb remuneració 
molt baixa  o fins i tot sense remuneració que s’indicarà específicament tant en 
l’emissió com al llarg del període de tinença per part dels ciutadans que l’ad-
quireixin.

8. Línies de finançament avalades per l’Estat per garantir la liquiditat. 
Per fer front al pagament de les nòmines (del mes de març principalment) i a 
despeses de funcionament, sempre amb el compromís que no s’hagin produït 
acomiadaments ni suspensions de relacions laborals.

9. Establir un període per a l’amortització de les pòlisses avalades  
pel Govern. 
Les pòlisses concedides pel Govern a les empreses tenen un venciment d’un any. 
Al nostre entendre, cal establir un període d’amortització per al seu retorn que 
sigui més realista, atenent al temps que necessitaran les empreses per poder recu-
perar els efectes de la inactivitat a causa de l’aturada.
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10. Prendre disposicions per fomentar i promoure el consum de béns i serveis 
andorrans
Per part del conjunt de les economies empresarials i familiars i particularment 
des de tota l‘administració pública, incloent totes les societats públiques i para-
públiques. 

Solucions per als autònoms  
i les petites empreses
En aquest moment és essencial tenir una atenció especial cap als autònoms i les 
petites empreses ja que representen una part molt important del nostre teixit 
econòmic. No només perquè l’economia a Andorra tradicionalment s’ha confor-
mat de petites i mitjanes empreses, sinó també perquè arran de la darrera crisi 
financera molts assalariats es van acabar reconvertint en autònoms.

No tots els autònoms tenen ni la capacitat ni l’estructura per poder tramitar les de-
mandes davant de l’administració en els termes en què s’estan posant a la pràctica. 

Garantir i protegir els llocs de treball és en aquest moment, al nostre entendre, 
la qüestió fonamental, com també ho és el fet de poder garantir uns ingressos 
mínims per als autònoms i sobretot per a aquells que han vist reduïda molt dràsti-
cament la seva activitat, o que no poden treballar i no obtenen cap ingrès. 
Una descapitalització d’aquesta part tan important del nostre teixit productiu reper-
cutirà negativament en el consum. I si hi ha una cosa que hem d’evitar sigui com 
sigui és una caiguda del consum intern. Sense consum intern no podrem donar 
resposta a les necessitats del país.

El Govern i l’Estat han d’estar particularment al costat dels empresaris i dels autòn-
oms en aquests moments. És per això que hem proposat al Govern una sèrie de 
mesures per pal·liar l’ofegament d’aquesta part tant important del nostre teixit 
empresarial.

Les mesures que estem proposant per als autònoms són, a part de les mesures de 
caràcter comú, les següents:
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11. Creació d’una nova prestació per desocupació d’uns 1.300 euros per als 
autònoms. 
Per als autònoms que per la naturalesa de la seva activitat no poden treballar i no 
poden, per tant, obtenir cap ingrés d’un import equivalent al 60% del salari mitjà, 
aquesta prestació és essencial. Tant per la perdurabilitat del seu negoci després de 
la crisi com per poder fer front a altres petites despeses que es produeixen encara 
que el negoci estigui tancat i al mateix temps assegurar un mínim d’ingressos per-
sonals vitals.

12. Procediment específic per a autònoms en la tramitació de la demanda 
d’avals. 
Degut a la mínima estructura de gestió de què disposen molts autònoms és nec-
essari un tràmit més àgil de forma que, per exemple, se’ls puguin atorgar petits im-
ports mensuals de finançament, sense presentació de documentació (fins a 2.000 
€ per exemple, com s’ha fet a França).

13. Creació d’una cèdula específica d’informació per a contactar els autònoms i 
explicar-los les mesures.
Perquè el Govern es posi en contacte, a partir de la informació obtinguda de la 
CASS, amb tots els autònoms i els apropi individualment la informació; altrament, 
molts autònoms i petits empresaris es quedaran al marge de les mesures que 
s’aprovin i se’ls pot acabar deixant de banda. 

14. Paga per atendre a fills menors de 14 anys.
Per a aquells treballadors per compte propi que podent treballar, per la naturalesa 
de la seva activitat, s’hagin de quedar a casa per la cura de menors de 14 anys o 
fills amb discapacitat. L’import seria equivalent a una tercera part del salari mitjà 
interprofessional (uns 710 euros aproximadament). 

15. Reduccions i/o suspensions de les cotitzacions a la CASS.   
Per a aquells que no puguin treballar o que vegin molt severament reduïda la seva 
activitat, proposem que la part de cotització que financia la sanitat (el 10%) l’assu-
meixi el Govern; i la part destinada a la pròpia pensió (el 12%) es pugui o bé pagar, 
o bé ajornar, o bé suspendre (perdent en aquest cas drets de jubilació) a criteri de 
l’autònom.
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Solucions per a les mitjanes i grans empreses

Garantir i protegir els llocs de treball és en aquest moment, al nostre entendre, la 
qüestió fonamental; els salaris suposen l’element essencial i absolutament central 
de l’estructura social del nostre país i de la qualitat de vida dels nostres ciutadans; i, 
per això, el Govern i l’estat han d’estar particularment al costat dels empresaris en 
aquest moment.

Els socialdemòcrates defensem que les conseqüències de la crisi no poden impu-
tar-se només a empresaris i treballadors. En una crisi com l’actual, l’estat i el Govern 
tenen un paper determinant i, per tant, s’hauran d’assumir de forma molt import-
ant, des dels poders públics, els costos que generi la crisi per ajudar empresaris i 
famílies, per evitar la destrucció de llocs de treball i per fer front també a les dificul-
tats socials que es puguin ocasionar. Unes dificultats socials que seran més grans 
i més intenses com més petita sigui la implicació i la injecció de recursos per part 
del Govern i de l’estat en aquest moment.
Cal ajudar els empresaris perquè puguin fer front a les seves obligacions i que la 
crisi no acabi perjudicant la part més feble al final de la cadena, com és el treballa-
dor si deixa de percebre el seu salari o perd el lloc de treball.

Ja des del primer moment vam exposar que la política d’avals no era suficient per 
poder mantenir la viabilitat de les empreses i evitar la destrucció de llocs de treball 
o la desaparició de negocis i empreses.

És per això que hem proposat al Govern una sèrie de mesures per tal d’ajudar les 
empreses a continuar amb la seva activitat i mantenir els llocs de treball com ara 
les mesures de caràcter comú de: 

Corresponsabilitat entre Govern, empresaris i treballadors per al paga-
ment de salaris i el manteniment de llocs de treball
Amb l’entrada en vigor a partir de l’1 d’abril, per a les empreses i negocis que han 
vist suspesa la seva activitat, sempre sota el compromís de què no es produeixin ni 
acomiadaments ni suspensions de relacions laborals.
Per tal de mantenir el poder adquisitiu de les famílies, com a factor essencial en la 
represa de l’activitat, cal establir uns nivells salarials mínims alhora que topalls.
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Caldria establir sancions per aquelles empreses que malgrat que s’apliqui la 
mesura, procedeixin a efectuar acomiadaments i no garanteixin l’ocupació en el 
moment de la represa de l’activitat, principal objectiu d’aquesta mesura.

Aplicació de les reserves líquides de FEDA i Andorra Telecom a la correspons-
abilitat en el pagament de salaris.

Per un import d’entre 125 i 130 milions d’euros que ara cal destinar a la preservació 
i la continuïtat de les empreses i conseqüentment dels llocs de treballs i evitar el 
trencament de les relacions laborals.

I altres mesures com:

16. Ajornaments i fraccionaments de les cotitzacions a la CASS. 
Tant de la part patronal com de la part assalariada que ha de liquidar l’empresari, 
sense que els endarreriments dels pagaments puguin comportar cap pèrdua de 
drets per part dels assalariats.

17.  Exempció de l’impost de propietat. 
Per a propietaris tant de locals comercials com d’habitatges durant el mesos en 
què no cobrin lloguers o es vegin reduïts. 

18. Mesures de suport per als propietaris de locals i habitatges que no puguin 
aturar cobraments.
Mitjançant disposicions que permetin als propietaris d’immobles que veuen reduïts 
els seus ingressos i necessitin acollir-se també a les mesures posades a disposició 
de la resta d’empresaris o negocis.

19. Gestió de la informació i publicitat de les ajudes. 
La informació que les empreses trameten al Govern ha de ser tractada amb la 
màxima confidencialitat, mitjançant l’assignació d’un codi a cada un dels expe-
dients, de forma que tants els tècnics externs com els màxims responsables de 
l’administració analitzin la informació sense cap indicació de la societat o negoci 
de què es tracta.

Les comissions d’estudi de la informació tramesa per a les empreses han de tenir
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un caràcter principalment tècnic i s’ha de minimitzar la presència d’alts càrrecs de 
caràcter polític.

Les resolucions finals per part de la comissió tècnica han de ser, llavors sí, nom-
inatives i han de ser objecte de publicitat i de posterior fiscalització per part del 
tribunal de comptes.

La falsedat documental o la informació no veraç ha de ser durament penada per 
les diferents vies administratives possibles. 

Solucions per als assalariats
És essencial en aquest moment, al nostre entendre, que el Govern assumeixi el 
lideratge directe per garantir sous i llocs de treball. Per tant, les mesures s’enfoquen 
principalment a garantir la conservació de llocs de treball i a evitar els acomiada-
ments. 

Essent la preservació dels llocs de treball la principal prioritat també ho és el fet de 
poder mantenir el poder adquisitiu de les famílies. Atès que en una primera etapa 
de la reactivació econòmica el consum intern serà clau, caldrà que les famílies 
disposin de poder adquisitiu. A més, serà molt important que s’estableixin mesures 
per prioritzar el consum de productes, béns i serveis produïts, generats o prestats 
des d’Andorra. La reconstrucció nacional passa per consumir productes i serveis 
nacionals.

L’economia de l’estat és més forta que la de les empreses, els autònoms i les 
famílies, és per això que qui s’ha d’endeutar és l’estat i no els que en aquests mo-
ments són més dèbils. 

Corresponsabilitat entre Govern, empresaris i treballadors per al pagament de 
salaris i el manteniment de llocs de treball
Amb l’entrada en vigor a partir de l’1 d’abril, per a les empreses i negocis que han 
vist suspesa la seva activitat, sempre sota el compromís de què no es produeixin ni 
acomiadaments ni suspensions de relacions laborals.
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Per tal de mantenir el poder adquisitiu de les famílies, com a factor essencial en la 
represa de l’activitat, cal establir uns nivells salarials mínims alhora que topalls.

Caldria establir sancions per aquelles empreses que malgrat que s’apliqui la 
mesura, procedeixin a efectuar acomiadaments i no garanteixin l’ocupació en el 
moment de la represa de l’activitat, principal objectiu d’aquesta mesura.

Aplicació de les reserves líquides de FEDA i Andorra Telecom a la correspons-
abilitat en el pagament de salaris.
Per un import d’entre 125 i 130 milions d’euros que ara cal destinar a la preservació 
i la continuïtat de les empreses i conseqüentment dels llocs de treball i evitar el 
trencament de les relacions laborals.

20. Que es garanteixi un mínim de 21 dies de vacances a tots els treballadors i 
treballadores durant el 2020.

21. Modificacions en el còmput de les hores corresponents als dies d’aturada 
perquè siguin repartits equitativament entre treballadors i empresaris .

22. No considerar la crisi de la COVID-19 com a causa de força major als efectes 
de la suspensió de contractes. 

23. Que no es despleguin mesures amb efectes retroactius en els casos desfa-
vorables als interessos dels treballadors. 
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Solucions per a les famílies

El manteniment del poder adquisitiu de les famílies és l’element central tant de la 
cohesió social com de la nostra capacitat com a país de resistir la crisi i la futura 
capacitat de reconstrucció nacional. 

És per això que el Govern ha de teixir una xarxa de seguretat envers les famílies, 
perquè si no hi ha aquesta xarxa de seguretat les famílies col·lapsaran i decaurà 
tota l’estructura econòmica del país amb el greu empobriment de tot l’estat. 

La principal despesa de les famílies en el seu conjunt és la corresponent als llogu-
ers d’habitatges. Una despesa que a més s’ha incrementat de forma important en 
els darrers, amb un increment força generalitzat del preus dels habitatges. 

Tot i que el principal objectiu del conjunt de les mesures proposades en aquest 
document és la preservació dels llocs de treball, cal preveure també mesures per 
a aquelles situacions socials que la crisi ja està ocasionant. I també mesures de 
suport per a les famílies en casos d’acomiadaments i de pèrdua de llocs de treball, 
de forma que aquelles persones que es quedin sense feina puguin fer front a les 
seves despeses i no ofegar les economies familiars que més pateixen durant la 
crisi

24. Reducció dels preus del lloguer d’habitatges. 
En un percentatge que pot oscil·lar entre el 35% i el 50%, en funció de les mesures 
finalment acordades.
En aquest punt torna a prendre una rellevància central la moratòria en els cobra-
ment dels préstecs i de les hipoteques perquè no es produeixin desequilibris de 
tresoreria, principalment en petits propietaris. 
Prenent en consideració una moratòria de les despeses de capital i del pagament 
d’interessos i tenint en compte el comportament inflacionista que ha tingut el 
mercat de l’habitatge en els darrers anys, els preus dels lloguers són notablement 
superiors, de forma global, a les despeses de funcionament dels habitatges.

25. Atenció especial i un reforç de les actuacions des dels serveis públics i de les 
atencions cap a persones que estan patint la crisi de forma més severa.
Ens referim a les persones grans que estan hospitalitzades o en un centre residen-
cial; o a persones que són soles a casa; o a persones que requereixen d’atenció 
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especial per qualsevol circumstància i que ara no poden rebre visites regulars per 
part de familiars i amics. I també pensem en les persones de totes les edats que 
estan malaltes i que el seu estat de salut demana evitar contactes. Totes aquestes 
persones poden veure debilitada durant la crisi tant la seva salut com el seu estat 
d’ànim; per tant, els servis d’atenció domiciliària i altres serveis socials són ara 
mateix més importants que mai.
Reforçar els recursos, els protocols i els mitjans públics destinats a atendre actes 
vinculats a la violència de gènere o domèstica que en aquests període de confina-
ment es poden veure, lamentablement, incrementats.

26. Flexibilitzar l’ajut a la desocupació involuntària (atur). 
Per tal de facilitar que les persones que s’hagin quedat sense feina a causa de la 
crisi puguin accedir a la prestació per desocupació involuntària de forma més fàcil. 
I no obligar les famílies a abordar decisions estructurals per tal de resoldre una 
situació de crisi temporal.

27. Flexibilitzar l’ajut a l’habitatge. 
Facilitar temporalment l’accés a l’ajut, perquè més famílies en dificultats a causa de 
la crisi sanitària de la COVID-19 s’hi puguin acollir. 

28. Gratuïtat dels serveis bàsics (llum, telèfon...).
Per a aquelles persones que perdin la feina i que se’n garanteixi el subministrament 
en casos d’impagaments.

29. Impossibilitat de resoldre contractes de lloguer per impagaments durant la 
crisi ocasionada pel Covid-19.

30. Impossibilitat de resoldre hipoteques per impagaments de quotes pro-
duïdes durant la crisi i en alguns mesos posteriors, segons la durada de la crisi.
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SEGUIM TREBALLANT 
PER NO DEIXAR NINGÚ 
ENRERE!

#DONEMSOLUCIONS

#Ensensortirem 


