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Decret 418/2021, del 16 desembre del 2021
Decret 418/2021, del 16-12-2021, de modificació del Decret 408/2021, del 9-12-2021, d’aprovació del 
Reglament del permís retribuït per absència laboral per tenir cura de menors o persones amb discapa-
citat a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Exposició de motius
El Govern ha aprovat el Decret 408/2021, del 9-12-2021, a fi de regular el permís retribuït per absència 
laboral per tenir cura de menors o persones amb discapacitat a càrrec durant el període de mesures ex-
cepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Per poder ser beneficiari d’aquest permís es requereix, entre d’altres, que el menor de catorze anys o la 
persona discapacitada no disposi de cap familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat que pugui 
fer-se’n càrrec raonablement.

Ara, vista la incidència del virus i l’elevat nombre de casos actius, per tal de minimitzar al màxim les inte-
raccions entre les diferents unitats de convivència i intentar doblegar la corba de contagis, es creu oportú 
modificar el Decret 408/2021.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, el Govern, en la 
sessió de data 16 de desembre del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Modificació de la lletra d de l’apartat 1 de l’article 2 del Decret 408/2021, del 9-12-2021
Es modifica l’article 2.1.d del Decret 408/2021, del 9-12-2021, d’aprovació del Reglament del permís retribuït 
per absència laboral per tenir cura de menors o persones amb discapacitat a càrrec durant el període de 
mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-
CoV-2, que queda redactat com segueix:

“d) Que acreditin que els dos progenitors o assimilats es troben en la mateixa circumstància, o que són 
famílies monoparentals.”

Article 2. Modificació de l’apartat 2 de l’article 4 del Decret 408/2021, del 9-12-2021
Es modifica l’article 4.2 del Decret 408/2021, del 9-12-2021, d’aprovació del Reglament del permís retribuït 
per absència laboral per tenir cura de menors o persones amb discapacitat a càrrec durant el període de 
mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-
CoV-2, que queda redactat com segueix:

“a) Declaració autoresponsable

El sol·licitant ha de fer constar en la declaració les dades personals dels membres de la unitat familiar i ar-
gumentar els motius pels quals cap dels progenitors o assimilats no pot portar a terme les seves activitats 
mitjançant teletreball.”

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 16 de desembre del 2021

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Altres disposicions
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