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disposen els articles 130 i següents del Reglament del 

Consell General, formulem les preguntes següents 

perquè, en el millor termini, el Govern presenti, per 

escrit, les respostes corresponents. 

Preguntes en relació amb els índexs de qualitat de 

l'aire 

Vists els registres de nivell 5/5 (dolent) -segons dades 

oficials de la pàgina web del Ministeri de Medi 

Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (aire.ad)- dels 

dies 2, 3, 4 i 5 de març de qualitat de l'aire, 

especialment a la vall central i relatius a la quantitat 

de partícules en l'aire. 

Es demana: 

- Quines són les afectacions pel que fa a la salut 

pública d'aquests episodis? 

- Quines mesures té establertes Govern per fer front a 

aquests episodis? 

Andorra la Vella, 5 de març del 2021 

Carles Sánchez Rodríguez  

Conseller General  

Grup Parlamentari Socialdemòcrata 

Roger Padreny Carmona  

Conseller General  

Grup Parlamentari Socialdemòcrata 

4.4.2 Respostes escrites 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de 

l’article 90 del Reglament del Consell General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes 

formulades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, 

conseller general del Grup Parlamentari 

Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de gener del 

2021, relatives al Decret del 16-12-2020 de 

modificació temporal i excepcional del Decret del 

7-10-2020 d’aprovació del Reglament de les 

prestacions econòmiques dels serveis socials i 

sociosanitaris durant la situació d’emergència 

sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2, i publicades 

en el Butlletí del Consell General número 13/2021, 

del 29 de gener. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 10 de març del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i 

Joventut 

Demanda d’informació al Govern 

(reg. núm. 83) 

Resposta del Govern relativa a les preguntes 

formulades per escrit de data 28-1-2021, amb 

número de registre 83, pel M. I. Sr. Roger Padreny 

Carmona, conseller general del Grup Parlamentari 

Socialdemòcrata, en relació amb el Decret del 16-

12-2020 de modificació temporal i excepcional del 

Decret del 7-10-2020 d’aprovació del Reglament 

de les prestacions econòmiques dels serveis socials 

i sociosanitaris durant la situació d’emergència 

sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.  

Es formulen les preguntes següents: 

1. Té previst Govern ampliar l’objecte de l’ajut 

previst al citat Decret del 16-12-2020 de 

modificació temporal i excepcional el Decret del 7-

10-2020, així com els subjectes beneficiaris? 

2. En cas afirmatiu, a quins subjectes i casuístiques 

es pretén ampliar l’ajut i quan es pretén fer aquesta 

ampliació? 

Tot i que les preguntes estan formulades en dos 

apartats separats, s’han respost de forma conjunta 

perquè s’ha considerat que quedava més clar fer-ho 

tot en un sol relat. 

Efectivament, el Govern, en la sessió del 16-12-2020, 

va aprovar el Decret de modificació temporal i 

excepcional del Decret del 7-10-2020 d’aprovació del 

Reglament de les prestacions econòmiques dels 

serveis socials i sociosanitaris durant la situació 

d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2. 

A aquest efecte, aquest Decret addiciona un nou 

article 26.bis al Decret del 7-10-2020, sota el títol 

Ajuts per desocupació involuntària durant la situació 

d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2 per 

a les activitats relacionades amb la temporada d’esquí. 

Es poden beneficiar d’aquest ajut les persones 

assalariades que, a partir de l’1 de desembre del 2020, 

de forma aliena a la seva voluntat, no han pogut 

iniciar l’activitat laboral en el sector de l’esquí o en 

sectors que hi estan vinculats, degut a la impossibilitat 

de formalitzar el contracte de treball corresponent en 

règim de jornada legal ordinària de treball o perquè, 

una vegada formalitzat, no s’ha pogut fer efectiva la 

incorporació al lloc de treball, vist l’ajornament de la 

data d’inici de la temporada d’esquí 2020-2021, i la 

situació econòmica i social de les quals ha empitjorat 

com a conseqüència d’aquest fet. 

La durada d’aquest nou ajut estava prevista fins que 

les empreses relacionades amb l’activitat de l’esquí no 

iniciessin amb normalitat la temporada 2020-2021. 
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Així, en virtut del Decret del 16-12-2020, durant els 

mesos de desembre del 2020 i gener del 2021, i fins al 

17 de febrer del 2021, el Govern ha donat resposta a 

totes les persones que es trobaven en les situacions 

objecte d’aplicació del Decret. 

Altrament, per mitjà de la disposició addicional del 

Decret 44/2021, del 17 de febrer del 2021, de 

flexibilització parcial i temporal dels requisits 

específics per accedir a l’ajut econòmic ocasional per 

desocupació involuntària, es deroga expressament el 

Decret del 16-12-2020 de modificació temporal i 

excepcional del Decret del 7-10-2020 d’aprovació del 

Reglament de les prestacions econòmiques dels 

serveis socials i sociosanitaris durant la situació 

d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2. 

D’aquesta manera, les persones beneficiàries de la 

prestació per desocupació involuntària regulada al 

Decret del 16-12-2020 s’assimilen a les persones 

beneficiàries de la prestació per desocupació regulada 

a l’article 26, Ajuts per desocupació involuntària, 

prevista al Reglament de prestacions econòmiques 

dels serveis socials i sociosanitaris, del 7-10-2020, i es 

computen els períodes en què aquest ajut s’ha 

percebut. 

Doncs, d’acord amb aquesta disposició, les persones 

veuen prorrogat el seu ajut per un període de sis mesos 

a partir del moment de l’atorgament inicial, el qual es 

pot prorrogar per tres mesos més quan la persona 

perceptora de l’ajut continuï en situació de 

desocupació involuntària i tingui 50 anys o més, o 

tingui persones a càrrec que cohabitin en el domicili 

familiar i tinguin la consideració d’assegurades 

indirectes segons la legislació vigent en matèria de 

seguretat social. 

Així mateix, d’acord amb la disposició transitòria del 

Decret 44/2021, del 17 de febrer del 2021, les 

sol·licituds per accedir a l’ajut econòmic ocasional per 

desocupació involuntària presentades d’acord amb el 

Decret del 16-12-2020, i que es trobin en procés de 

tramitació a l’entrada en vigor del Decret 44/2021, 

s’han de resoldre d’acord amb la normativa que els 

sigui més beneficiosa en el seu conjunt. 

El Decret 44/2021, del 17-2-2021, de flexibilització 

parcial i temporal dels requisits específics per accedir 

a l’ajut econòmic ocasional per desocupació 

involuntària té com a objectiu protegir les persones 

que han de fer front a un empitjorament de la seva 

situació econòmica i social, i de la seva família, amb 

motiu de la pèrdua del seu lloc de treball. Amb 

l’aprovació d’aquest Decret es vol donar resposta a les 

necessitats d’una major part de la població (i no 

únicament a un sector concret); per això, mitjançant 

aquest Decret es flexibilitzen parcialment i 

temporalment (fins que el Govern acordi deixar-ho 

sense efecte o, en tot cas, fins al 30 de juny del 2021, 

inclòs) els requisits específics per poder accedir a l’ajut 

econòmic ocasional per desocupació involuntària. 

D’aquesta manera, queden flexibilitzats els requisits 

per accedir a la prestació per desocupació 

involuntària següents: 

- El requisit previst a la lletra c de l’apartat 4 de 

l’article 26 del Reglament de les prestacions 

econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, del 7-

10-2020. Així, s’amplia el període en què s’ha d’haver 

produït el fet causant de la situació de desocupació, 

de sis a dotze mesos. 

- El requisit previst a la lletra d de l’apartat 4 de 

l’article 26 del Reglament de les prestacions 

econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, del 7-

10-2020. La persona sol·licitant ha d’estar inscrita al 

Servei d’Ocupació en situació de recerca, però se 

suprimeix el període de 45 dies que s’exigia. Alhora, 

s’ha reduït el període que ha d’haver transcorregut des 

del fet causant, en cas de no estar inscrit al Servei 

d’Ocupació, de 90 dies naturals a 30 dies naturals. 

- El requisit previst a la lletra i de l’apartat 4 de 

l’article 26 del Reglament de les prestacions 

econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, del 7-

10-2020. Les persones sol·licitants a partir de 26 anys 

d’edat han vist reduït el període mínim de cotització 

a la Caixa Andorrana de Seguretat Social exigit, que 

passa de 36 mesos al llarg dels darrers 60 mesos a 18 

mesos al llarg dels darrers 30 mesos. 

- El requisit previst a la lletra j de l’apartat 4 de 

l’article 26 del Reglament de les prestacions 

econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, del 7-

10-2020. Les persones sol·licitants de fins a 25 anys 

d’edat han vist reduïda la comptabilització dels seus 

períodes de cotització a la Caixa Andorrana de 

Seguretat Social, i es passa d’una comptabilització 

d’un període mínim de 18 mesos a una 

comptabilització d’un període mínim de 9 mesos. 

Altrament, mitjançant el Decret 44/2021, del 17 de 

febrer del 2021, es flexibilitza temporalment el 

requisit establert en l’apartat 12 de l’article 26 del 

Decret del 7-10-2020 pel qual es redueix el període 

mínim de treball efectiu per tornar a presentar la 

sol·licitud, i es passa d’un període mínim de 12 mesos 

en els 24 mesos o anteriors a un període mínim de 6 

mesos en els 24 mesos anteriors. 

En conclusió, amb l’aprovació del Decret 44/2021, del 

17-2-2021, de flexibilització parcial i temporal dels 

requisits específics per accedir a l’ajut econòmic 

ocasional per desocupació involuntària, el Govern ha 

volgut unificar un únic ajut per desocupació 

involuntària, adreçat a tota la població, i eliminar 

ajuts sectorials, i, a la vegada, ha flexibilitzat els 

requisits que majoritàriament suposaven un problema 

per a moltes persones que, trobant-se en situació de 
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desocupació involuntària, no tenien accés a l’ajut per 

no complir-ne alguns, de manera que s’adapten a la 

situació actual de crisi i a les necessitats presents de 

les persones que es troben sense feina per causes 

alienes a la seva voluntat. 

Andorra la Vella, 9 de març del 2021 

Víctor Filloy Franco  

Ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut 

4.4.3 Preguntes urgents 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març 

del 2021, ha examinat la pregunta amb resposta oral 

del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela 

Palomares, consellera general del Grup Parlamentari 

Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de març del 

2021, relativa a l’estratègia de Govern sobre el 

subministrament de les vacunes per a la Covid-19 i 

d’acord amb els articles 130 i 132 del Reglament del 

Consell General ha acordat admetre-la a tràmit, 

atorgar-li la declaració d’urgència i ordenar la seva 

publicació, (Reg. Núm. 185). 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 10 de març del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Molt Il·lustre Senyora, 

La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera 

general del Grup parlamentari Socialdemòcrata, 

d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV 

del Reglament del Consell General, formulo la 

següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de 

forma oral, davant el ple del Consell General. De 

conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, 

sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració 

d’urgència. 

Preguntes que es formulen en relació a l’estratègia 

de Govern sobre el subministrament de les vacunes 

pera a la Covid-19 

Vistes les darreres notícies aparegudes en relació al 

suposat oferiment del Govern d’Israel al Govern 

d’Andorra de fer-nos arribar 100.000 dosis de la 

vacuna de Pfizer i vist que altres països estan adquirint 

directament vacunes. 

Es demana: 

Per què no s’han explorat altres vies d’adquisició de 

vacunes? 

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en 

el si del Consell General. 

Andorra la Vella, 9 de març del 2021 

Susanna Vela Palomares  

Consellera General  

Grup Parlamentari Socialdemòcrata 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de març 

del 2021, ha examinat la pregunta amb resposta oral 

del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine 

Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, 

per escrit de data 10 de març del 2021, relativa a 

diferents neguits recollits al Pas de la Casa de 

comerciants, hotelers i restauradors i d’acord amb 

els articles 130 i 132 del Reglament del Consell 

General ha acordat admetre-la a tràmit, atorgar-li la 

declaració d’urgència i ordenar la seva publicació, 

(Reg. Núm. 193). 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 10 de març del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

A la Sindicatura 

La sotasignada, Carine Montaner Raynaud, 

Consellera no adscrita, d’acord amb el que disposa el 

capítol quart del títol IV del Reglament del Consell 

General, formulo la següent pregunta perquè sigui 

resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del 

Consell General. 

De conformitat amb l’article 132 del mateix 

Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la 

declaració d’urgència. 

La setmana passada, vaig anar al Pas de la Casa per 

recollir els neguits i les preguntes dels comerciants, 

dels hotelers i dels restauradors de la zona. Transmeto 

doncs al M. I. Govern els punts següents: 

- Es demana explicacions oficials per saber si Govern 

va intentar negociar amb l’entitat explotadora de 

l’estació d’esquí Gran Valira per tenir un telecadira 

obert del costat del Pas de la Casa.  

- la creació d’un stop lab al Pas de la Casa 

- si s’ha plantejat el tema de la comunicació dins del 

territori francès  ja que molts francesos pensen que 

l’accés al Pas està tancat. 

- si Govern està disposat en revisar i millorar la seva 

comunicació pel que fa les mesures sanitàries 

comunicades als empresaris 


