Projecte de llei de noves mesures
excepcionals i urgents per la
situació causada per la pandèmia
de SARS-CoV-2
Andorra la Vella, 27 de maig del 2021

Projecte de Llei
Objecte del projecte de Llei:
 Regular la suspensió temporal dels contractes de treball (STCT) i la reducció de la jornada laboral (RJL)
que tinguin l’origen en la situació econòmica derivada de la crisi sanitària, en un context de represa de la mobilitat
i retorn progressiu a l’activitat econòmica.

Justificació:
 Seguir donant suport al teixit econòmic i social, especialment les activitats tancades obligatòriament i les
més afectades per les mesures decretades.
 Gestionar els recursos de l’Estat amb la màxima eficiència, incidint únicament en sectors molt concrets.
 Disposar d’un mecanisme àgil per ajustar els suports a l’evolució de les mesures i al retorn a la mobilitat
normalitzada i activitat econòmica creixent.
 Simplificar la documentació per sol·licitar els STCT o RJL.
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Projecte de Llei
Horitzons temporals:
 Entrada en vigor el 1 de juliol del 2021.
 Vigència fins a 90 dies posteriors a la declaració de la fi de la situació d’emergència sanitària i amb data de
31 de desembre de 2021 com a límit.

Àmbit de les mesures:
 Suspensions Temporals dels Contractes de Treball (STCT).
 Reduccions de la Jornada Laboral (RJL).
 Prestacions per a treballadors per compte propi.
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Projecte de Llei
Activitats concernides:
 Empreses o comerços que hagin suspès la seva activitat de forma obligatòria per Decret de Govern.
 Empreses o comerços que estiguin afectades per impediments que impactin negativa i substancialment el
normal desenvolupament de la seva activitat com poden ser limitacions horàries significatives, aforament
sensiblement reduït o mobilitat internacional limitada, entre altres.

Requisits al moment de la sol·licitud:
 Empreses o comerços legalment establerts al Principat.
 No tenir deutes amb l’Administració pública.
 Haver satisfet anteriorment els salaris a les persones assalariades (íntegrament o la part corresponent a
l’empresa en cas de STCT o RJL).
 Trobar-se en un dels dos supòsits que recull la Llei.
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Projecte de Llei
Requisits de les persones que realitzen una activitat per compte propi:
 Que la seva activitat hagi estat suspesa obligatòriament per Decret de Govern.
 Que la seva activitat estigui afectada per impediments que impactin negativa i substancialment el normal
desenvolupament de la seva activitat com poden ser limitacions horàries significatives, aforament sensiblement
reduït o mobilitat internacional limitada, entre altres.
 En qualsevol cas, es manté la base de cotització de la Llei vigent fins el 30 de juny per al càlcul de la
prestació.

Requisits al moment de la sol·licitud:
 Que no tingui deutes amb l’Administració pública.
 Que l’activitat declarada sigui la principal a efectes de determinar la prestació.
 Que autoritzi l’intercanvi de les seves dades entre l’Administració i la CASS.
 La sol·licitud es presenta mitjançant formulari degudament complimentat al lloc web de la CASS.
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Projecte de Llei
Disposició transitòria única:
 Tan els arrendataris de locals comercials com les empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic amb
contractes de gestió amb propietaris d’habitatges que encara no hagin sol·licitat els descomptes meritats en
aplicació de les successives Lleis publicades fins a la data, tenen fins al 31 de juliol del 2021 per a sol·licitar
l’aplicació dels descomptes recollits en les successives Lleis.

 En cas de no sol·licitar els descomptes meritats abans del termini fixat per la Llei, els drets a efectes de les
reduccions de les rendes es perdrien.
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Decret de pròrroga de la
vigència dels terminis de les
mesures establertes al Decret
42/2021
Andorra la Vella, 27 de maig del 2021

Decret de pròrroga
Justificació:
 Donar continuïtat a les mesures recollides al Decret 126/2021 amb relació a la prolongació automàtica de les
STCT i RJL amb venciment el proper 31 de maig.

 Seguir donant suport al teixit econòmic i els seus assalariats en un moment de tendència a l’alça de l’activitat
i fins l’inici de la temporada d’estiu.
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Decret de pròrroga
Contingut:
Prorrogar fins el 25 de juny la qualificació de les activitats següents:
 Activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions: bars i cafeteries
 Activitats econòmiques que pertanyen a sectors econòmics específics: totes les activitats no incloses
als altres apartats.
 Activitats especialment afectades per mesures d’autoritats estrangeres: hotels, apartaments turístics,
agències de viatges, restauració, comerç...

Prorrogar fins el 30 de juny la qualificació de les activitats següents:
 Activitats econòmiques que han suspès obligatòriament la seva activitat per Decret de Govern: oci
nocturn.
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Decret de pròrroga

 Prorrogar fins el 30 de juny els percentatges màxims d’afectació de les plantilles per a cadascun dels supòsits.
 Prolongar automàticament les STCT i RJL, llevat de les activitats econòmiques que ja han estat objecte e
l’excepció prevista a l’art. 2 del Decret 42/2021 i pròrroga del Decret 126/2021.
 Es manté l’excepció per a les empreses afectades per impediments o les que pertanyen a sectors específics, de
presentar la documentació econòmica en cas de sol·licitud d’ampliació de l’abast com a màxim fins el 30 de
juny.
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Actualització de les dades
STCT i RJL:


Empreses amb assalariats en STCT/RJL: 562.

 Assalariats en STCT: 1.414.
 Assalariats en RJL: 1.689.
 Total d’assalariats concernits per STCT/RJL: 3.103 persones.

Prestacions abonades:
 59.089 prestacions abonades a assalariats.
 11.125 prestacions pagades a treballadors per compte propi.
 Total de diners destinats a aquestes prestacions: 53,3 milions d’euros.
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Altres mesures vigents
Mesures de suport a l’activitat econòmica:
 Segon programa de crèdits tous per fer front a les despeses derivades de:
•

Salaris i les corresponents cotitzacions a la CASS

•

Quotes de préstecs

•

Treballs d’adequació

•

Despeses de subministraments

•

Despeses d’arrendaments de locals

•

Quotes d’operacions de lising

 Ajuts directes al lloguer de locals comercials fins al 50% de les quotes d’arrendament i fins un màxim de 2.000
euros al mes. De moment s’han atorgat 900.000 euros.
 Allargament 3 mesos del termini de pagament de la taxa d’activitats econòmiques (fins el 30 de setembre).
Aquesta taxa va representar l’any passat 7,4 M d’euros.
 Bonificació de 500 euros per a tota empresa que contracti 2 o més treballadors a través del programa
d’ocupació i els mantingui durant una vigència mínima d’un any.
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Altres mesures vigents
Mesures d’ajut d’accés al mercat laboral:
 Eliminació de la carència (45 i 20 dies respectivament) d’inscripció al servei d’ocupació per accedir als
programes d’ocupació del sector públic i privat.
 Conseqüentment, eliminada la carència perquè una persona contractada a través dels programes d’ocupació
pugui enllaçar amb un segon programa.
 Extensió dels programes del foment de l’ocupació a tots els col·lectius i persones en situació de recerca
inscrites al servei d’ocupació.

Mesures orientades a la conciliació familiar:
 Permís retribuït per tenir cura dels membres de la unitat de convivència menors de 14 anys o amb una
discapacitat reconeguda per Govern, quan aquests hagin estat aïllats per l’autoritat sanitària per ser contacte
estret d’una persona positiva en SARS-CoV-2.
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Gràcies per la vostra atenció

