
Situació actual Crèdits Tous

Ministeri de Finances

Andorra la Vella,  5 de juliol del 2022



Context Programa crèdits Tous

Treballadors
Sol·licituds 

resoltes

Nombre 
d’assalariats o 

autònoms
Concedit funcionament

Concedit 
refinançament

Impacte per 
assalariat o 

autònom

Entre 0 i 4 917 1.827
17.851.937,63 € 970.068,21 €

10.302,14€

Entre 5 i 9 280 1.849
14.893.417,29 € 196.796,65 € 8.161,28€

Entre 10 i 29 210 3.265
24.130.233,70 € 886.093,58 €

7.661,97€

Més de 30 93 8.111
69.014.181,74 € 1.824.160,95 €

8.733,61€

Crèdits Tous Fase I:

• 1.509 sol·licituds: 1343 estimades (87,64%) i 166 denegades (12,36%)

• Import total concedit: 131.880.719,96 €

• Import mig per sol·licitud: 98.198,6 €

• 15.083 assalariats o treballadors per compte propi (49,77% del total)

• L’import total concedit representa un impacte de 8.597,90 € per assalariat o 

treballador per compte propi.



Context Programa crèdits Tous

Crèdits Tous Fase II: (a data 30/6/2022)

• Import total del programa: 100.000.000 €

• 281 sol·licitud resoltes: 212 favorables (75,44%) i 69 denegades (24,56%)

• Import total concedit:  22.421.549,80 € (22,42%)

Balanç dels dos programes:

• 1.555 sol·licituds concedides per un import de 154,3 M€.



Programa de prestamització

• Decret 323/2021, 29 de setembre del 2021, que regula el retorn o la conversió

en préstec del deute pendent corresponent al primer i al segon programes

extraordinaris d’avals per empreses i negocis per la situació d’emergència

sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

• Voluntat de facilitar el retorn dels préstecs i de no posar en perill la viabilitat de

les empreses i negocis.



Característiques operacionals del préstec

El termini màxim de l’operació és de 7 anys, i es determinarà 
per la Comissió Tècnica en funció de les necessitats de liquiditat 

del sol·licitant 

Amortització en quotes mensuals de capital més interessos

Finançament de passius financers: EURIBOR + 0,10% (mínim 
0,10%)

Finançament de proveïdors: EURIBOR + 0,25% (mínim 0,25%)

No es permet repartir més del 50% dels dividends durant la 
vigència del préstec

Els dos 

primers anys 

els interessos 

els assumeix 

Govern

D’acord amb el pla 

de negoci aportat 

pel sol·licitant

Excepte els 

destinats a d’altres 

operacions de 

finançament



Resultats de la prestamització

© Govern d’Andorra – 2022

- S’han presentat 823 sol·licituds de les quals s’han estimat 806 (97,93%) i se

n’han denegat 17 (2,07%).

- Les sol·licituds estimades representen 96,2 M€ amb un import mitjà de

117.013,53 €.

- Les sol·licituds estimades afecten a 9.179 assalariats més d’un 30% dels

treballadors del sector privat.

- Els sectors econòmics més representats són: Comerç a l’engròs i al detall

(30,34%), Hosteleria (21,72%) i Altres serveis (18,35%). Aquests 3 sectors

ja representen uns 7.000 assalariats.



Durada de la prestamització

© Govern d’Andorra – 2022

- En número d’operacions la durada mitjana és de 4,7 anys

- En volum concedit la durada mitjana és de 6,1 anys
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Balanç a 30/06/22 del programa dels crèdits tous

© Govern d’Andorra – 2022

- Número de crèdits concedits 1.555, prestamitzacions

concedides 806,

- Volum crèdits tous concedits 154.3 M€

- Volum crèdits tous retornats 46,1 M€

- Volum crèdits prestamitzats 96,2 M€

- Volum crèdits fallits, 23 empreses o negocis 1,2 M€ (0,78%)
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