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Disposició final sisena. Ratificació de les
mesures adoptades pel Govern

1. Es ratifiquen les mesures excepcionals adoptades
pel Govern mitjançant els decrets aprovats a partir
de l’11 de març del 2020 i fins al dia en què s’aprovi
aquesta Llei, excepte en allò en què hagin estat
modificades per aquesta Llei.
2. El Govern pot acordar, per decret, la modificació
de les mesures excepcionals adoptades en els decrets
esmentats a l’apartat 1 anterior, en funció de
l’evolució de la situació d’emergència sanitària
ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i ha
d’acordar-ne l’aixecament, quan les circumstàncies
ho permetin.

Disposició final setena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor quan es publiqui al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
En els termes precedents es formula l’informe de la
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost que,
d’acord amb l’article 100.1 del Reglament del
Consell General, es tramet a la M.I. Sra. Síndica
General, als efectes escaients.
M. I. Sr. Roger Padreny Carmona
Vicepresident de la Comissió Legislativa de Finances
i Pressupost
M. I. Sr. David Montané Amador
President de la Comissió Legislativa de Finances i
Pressupost

A la M. I. Sindicatura
El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el
que disposa l’article 100 de Reglament del Consell
General, mitjançant aquest escrit presento les
reserves d’esmena següents al següents al Projecte de
llei de noves mesures excepcionals i urgents per la
situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia
del SARS-CoV-2 publicat al Butlletí del Consell
General núm. 22/2020 de data 13 d’abril del 2020.
Reserva d’esmena 1
Esmena 3
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (2)
Es proposa modificar l’apartat 1 de Article 2.
Continuïtat dels contractes de treball, segons el
redactat següent:
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1. Les empreses que hagin suspès la seva activitat,
tant obligatòriament per decret del Govern com
voluntàriament, o que estiguin sotmeses a un règim
de guàrdia o permanència per decret del Govern,
mantenen l’obligació de satisfer a les persones
assalariades el salari fix convingut en el contracte
de treball vigent en cada moment, llevat que les
hagin acomiadat o que hagin optat per la suspensió
temporal del contracte de treball o la reducció de
la jornada laboral, en els termes que estableix la
secció tercera d’aquest capítol, o que hagin pactat
de mutu acord una reducció de la jornada laboral,
en cas que aquesta sigui més beneficiosa pel
treballador que l’establerta en la secció tercera
d’aquesta llei.
Reserva d’esmena 2
Esmena 13
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (6)
Es proposa modificar l’ Article 11. Empreses
beneficiàries i requisits, segons el redactat següent:
1. Es poden acollir a la suspensió temporal dels
contractes de treball o a la reducció de la jornada
laboral les empreses que compleixin els requisits
següents:
a) Que estiguin establertes legalment al Principat
d’Andorra.
b) Que hagin suspès la seva activitat, tant
obligatòriament per decret del Govern com
voluntàriament; estiguin sotmeses a un règim de
guàrdia o permanència per decret del Govern; o
estiguin obertes i autoritzades a obrir per decret del
Govern però demostrin una davallada en la seva
xifra de negoci igual o superior al 50% (havent
comparat el període comprès entre l’1 d’abril i el 30
d’abril del 2020 amb el mateix període de l’any
immediatament anterior o, en cas d’empreses no
constituïdes i en activitat en aquella data, amb el
període comprès entre l’1 de febrer i el 29 de febrer
del 2020), o malgrat no demostrin la davallada de
la xifra de negoci esmentada, justifiquin que la
reducció de la xifra de negoci ha estat d’una entitat
tal que pot posar en perill la viabilitat futura de
l’empresa, sempre que el ministeri competent en
matèria de treball hi doni el vistiplau.
c) Que no tinguin deutes amb l’Administració
Pública, llevat que aquests deutes estiguin en curs
de regularització i que hagin satisfet íntegrament el
salari de les seves persones assalariades durant com
a mínim els mesos de març i abril del 2020.
d) No hagin acomiadat persones assalariades per
compte de la seva empresa des del 14 de març
del 2020.
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Reserva d’esmena 3
Esmena 19
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (10)
Es proposa modificar l’apartat 4 de l’ Article 13.
Procediment, segons el redactat següent:
4. En el mateix moment en què l’empresa sol·liciti
prop del ministeri competent en matèria de treball
la suspensió dels contractes de treball o la reducció
de la jornada laboral, ha d’iniciar un període de
consultes amb els representants dels assalariats,
sempre que hagin estat nomenats a aquest efecte
amb anterioritat a la declaració pel Govern de la
situació d’emergència sanitària ocasionada per la
pandèmia del SARS-CoV-2, per un període màxim
de cinc dies naturals. Tanmateix, als efectes del
procediment de consulta establert en aquest
apartat, els treballadors de les empreses que ho
desitgin, podran mandatar treballadors a aquest
únic efecte.
Reserva d’esmena 4

entre el salari mitjà (2.129,44 euros) i el doble del
salari mitjà (4.258,88 euros), l’escreix entre el
salari mitjà i el salari fix que percep la persona
assalariada es redueix en els percentatges següents:
i) 70% entre 2.129,45 euros i 2.839,25 euros. ii)
80% entre 2.839,26 euros i 3.549,07 euros. iii) 91%
entre 3.549,08 euros i 4.258,88 euros.
b) En el cas que el salari global de la persona
assalariada, tenint en compte la mitjana dels
darrers dotze mesos o la part proporcional si és
un període inferior en el mateix lloc de treball,
estigui
situat
entre
el
salari
mínim
interprofessional (1.083,33 euros mensuals) i el
doble del salari mitjà (4.258,88 euros mensuals),
l’escreix entre el salari mínim i el salari que
percep la persona assalariada es redueix d’acord
amb els apartats següents:
i) 0% de 1.083,33 a 1.250 euros
ii) 15% de 1.250,01 a 1.500 euros
iii) 35% de 1.500,01 a 1.800 euros
iv) 50% de 1.800,01 a 2.129,44 euros
v) 75% de 2.129,45 a 3.000 euros

Esmena 29
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (16)
Es proposa modificar l’ Article 17. Prestació de les
persones assalariades, segons el redactat següent:
1. La persona assalariada concernida per la
suspensió temporal del seu contracte de treball,
percep la prestació prevista com segueix:
a) L’import equivalent al salari mínim
interprofessional (1.083,33 euros) per la jornada
legal ordinària o bé per la part proporcional, queda
íntegrament garantit, sense perjudici de la retenció
de la cotització a la Caixa Andorrana de la
Seguretat Social de la part de la persona assalariada
corresponent a la prestació percebuda.
b) En cas que el salari fix de la persona assalariada,
tenint en compte la mitjana dels darrers dotze
mesos o la part proporcional si és un període
inferior en el mateix lloc de treball, estigui situat
entre el salari mínim interprofessional (1.083,33
euros) i el salari mitjà (2.129,44 euros), l’escreix
entre el salari mínim i el salari fix que percep la
persona assalariada es redueix en els percentatges
següents:
i) 30% entre 1.083,34 euros i 1.432,03 euros. ii)
40% entre 1.432,04 euros i 1.780,74 euros. iii) 50%
entre 1.780,75 euros i 2.129,44 euros.
c) En cas que el salari fix de la persona assalariada,
tenint en compte la mitjana dels darrers dotze
mesos o la part proporcional si és un període
inferior en el mateix lloc de treball, estigui situat

vi) 90% de 3.000,01 a 3.532,80 euros
vii) 95% de 3.532,81 a 4.258,88 euros
d)c) No es té en compte per al càlcul de la
prestació la part del salari que percebi la persona
assalariada i que superi el doble del salari mitjà
(4.258,88 euros).
Reserva d’esmena 5
Esmena 30
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (17)

D'addició

Es proposa afegir un nou apartat 2bis l’ Article 17.
Prestació de les persones assalariades, segons el
redactat següent:
“(...)
2. El pagament de la prestació de la persona
assalariada que resulti de la suma i les reduccions
establertes a l’apartat 1 anterior, va a càrrec de
l’empresa i el Govern a raó del 25% i el 75%,
respectivament. Tanmateix, la part de la prestació
que va càrrec de l’empresa i en relació amb la qual
no pugui fer front per causa de dificultats
financeres es podrà finançar mitjançant un
programa de crèdits a interès zero, en les
condicions que s’estableixin reglamentàriament.
2bis. En el cas d’empreses que hagin acomiadat,
des del 14 de març del 2020, de forma no causal,
a assalariats amb contractes indefinits o amb
contractes per una durada determinada superior
a la de la temporada d’hivern, els percentatges
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recollits en l’apartat precedent es modifiquen, de
forma que l’empresa haurà de satisfer un 50%
del salari de la persona assalariada i el Govern
suportarà únicament el 50% restant. “
Reserva d’esmena 6
Esmena 33
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (18)
Es proposa modificar l’apartat 1 de l’ Article 18.
Prestacions de les persones que realitzen una activitat
per compte propi , segons el redactat següent:
1. Les persones que realitzen una activitat per
compte propi que hagi estat suspesa, tant
obligatòriament per decret del Govern com
voluntàriament, o que estigui sotmesa a un regim
de guardià o permanència per decret del Govern,
tenen dret a percebre mensualment, per una
durada inicial de tres mesos, considerats des del
14 de març del 2020, prorrogables fins a un
màxim de tres mesos addicionals, les prestacions
que es detallen a continuació́, nomes mentre la
suspensió́ obligatòria o el regim de guardià o
permanència segueixin vigents. Aquesta prestació́
es calcula d’acord amb la base de cotització́
corresponent al mes de febrer del 2020 prop de la
Caixa Andorrana de Seguretat Social, sempre que
sigui alguna de les bases de cotització́ esmentades
en el quadre següent, tal com s’hi estableix:

COTITZACIÓ́

QUOTA
(euros)

SOU

PERCENTATGE

BASE

DE

(euros)

RETRIBUCIÓ

PRESTACIÓ́
(euros bruts)

25,0%

116,12

532,36

100%

532,36

50,0%

234,24

1.064,7

100%

1.064,72

55%

257,66

1.171,2

95%

1.112,64

62,5%

292,80

1.330,9

85%

1.131,26

75,0%

351,36

1.597,1

75%

1.197,82

100,0%

468,48 2.129,44

60%

1.283,25

No es té en compte per al càlcul de la prestació
la part del salari que cotitzi el treballador per
compte propi i que superi el salari mitjà
(2.129,44 euros).

Reserva d’esmena 7
Esmena 34
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (19)
Es modifica l’apartat 2 de l’article 18. Prestacions
de les persones que realitzen una activitat per
compte propi amb el redactat següent:
2. No tenen dret a percebre les prestacions
esmentades a l’apartat 1 anterior les persones que
realitzen una activitat per compte propi i que al
mateix temps, durant al mes anterior, siguin
assalariades per compte d’una altra empresa o
pensionistes i percebin una pensió́ o un salari
global o, en cas que s’hagi suspès temporalment el
seu contracte de treball o s’hagi reduït la seva
jornada laboral, una prestació́ igual o superior a la
prestació́ que els correspondria d’acord amb
l’apartat 1 anterior. Tampoc no poden percebre les
prestacions esmentades a l’apartat 1 anterior els
administradors de societats.
Reserva d’esmena 8
Esmena 38
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (21)
Es proposa modificar l’apartat 1 de l’ Article 20.
Seguretat social, segons el redactat següent:
1. El Govern i l’empresa assumeixen el pagament a
la Caixa Andorrana de Seguretat Social de la part
empresarial de la cotització a la branca general
(7%) i la part empresarial de la cotització a la
branca de jubilació (8,5%) de les prestacions a
què fa referència l’article 17, de forma proporcional
al percentatge de la prestació que és càrrec del
Govern i de l’empresa. A més, es reté la cotització
de la part corresponent a les persones assalariades a
la branca general (3%) i a la branca de jubilació
(3,5%), a càrrec d’aquestes persones. Les
prestacions esmentades no cotitzen a la branca de
jubilació per la part empresarial.
Reserva d’esmena 9
Esmena 59
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (38)

D'addició

Es proposa un nou article al Capítol segon. Mesures
en matèria de seguretat social amb el redactat
següent:
“Article xx. Cèdula d’informació als autònoms
La Caixa Andorrana de Seguretat Social posarà a
disposició de les persones que realitzen una
activitat per compte propi un servei d’informació i
de contacte telefònic individualitzat a fi d’efecte
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d’assegurar-se de que tots estan al corrent de les
mesures de a les que es poden acollir.

Reserva d’esmena 11

El servei d’informació i contacte telefònic serà
organitzat amb el suport tant de treballadors de
l’Administració pública, per mitjà ‘un contracte de
col·laboració entre el Govern i la Caixa Andorrana
de Seguretat Social, com de voluntaris de cada un
dels sectors d’activitat econòmica.“

Esmena 63
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (42)

Reserva d’esmena 10
Esmena 62
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (41)
Es proposa afegir un nou apartat 3 a l’article 36
amb el redactat següent:
3. De forma alternativa al mètode anteriorment
descrit els arrendadors que ho desitgin podran
optar per demanar una reducció de la renda
contractada d’acord amb els següents criteris:
a) En el cas de negocis amb més d’un any
d’antiguitat a la data de reobertura.
La renda contractual vigent es veurà reduïda en el
mateix percentatge en que ho faci la xifra de
facturació en relació a la de l’any anterior. A
aquests efectes l’arrendatari notificarà a
l’arrendador la informació necessària per poder
determinar el percentatge de reducció de la renda
contractada.
En cas de desavinença amb la informació lliurada
l’arrendador podrà demanar un informe a un
auditor extern i en pagarà el cost de l’informe en el
cas de que les dades lliurades per l’arrendatari
haguessin estat correctes. L’arrendatari assumirà el
cost de l’informe en el cas de que la informació
lliurada no hagués estat correcta.

Es proposa modificar l’article 37 amb el redactat
següent:
Article xx. Reducció del termini de preavís per als
locals de negoci
Durant el termini comprès entre el 14 de març del
2020 i el 31 de desembre del 2020, la part
arrendatària por renunciar unilateralment al
contracte d’arrendament d’un local per negoci
abans que transcorri el termini pactat mitjançant
un preavís de màxim un mes i la indemnització a
l’arrendador d’una quantitat equivalent a una
mensualitat de la renda. Si la part arrendatària no
compleix amb aquesta obligació, ha d’indemnitzar
la part arrendadora amb una quantitat equivalent a
la meitat d’una mensualitat de la renda contractual
vigent.
Reserva d’esmena 12
Esmena 66
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (43)
Es modifica l’article 38. Reducció de la renda dels
habitatges de lloguer pel redactat següent:
En tots els contractes d’arrendament d’habitatges,
la renda contractual vigent queda reduïda en un
40%, per ministeri de la Llei, a comptar de l’1 de
maig del 2020 i per una durada de 3 mesos,
prorrogables fins un màxim de 3 mesos més.
Reserva d’esmena 13

b) Negocis amb menys de un any d’antiguitat a la
data de reobertura.

Esmena 69
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (47)

La renda contractual vigent es veurà reduïda amb
els mateixos criteris i procediments que els
establerts en l’apartat anterior prenent, en aquests
casos, com a referència la mitjana de facturació de
tots els mesos en que el negoci hagi estat
funcionant amb anterioritat a la declaració
d’emergència sanitària causada d’emergència
sanitària causada pel SARS-CoV-2

Es modifica l’article 39. Carència o extensió de les
operacions creditícies pel redactat següent:

Aquesta mesura s’aplicarà el dia següent al dia que
el govern declari la fi de la situació de emergència i
estarà en vigor fins el 31 de desembre del 2020.

“1. Com a excepció al principi general de
contractes s’estableix una carència de les quotes
corresponents als préstecs i altres operacions de
finançament a terminis o una extensió del termini
d’amortització dels crèdits que estiguin contractats
amb qualsevulla entitat operativa del sistema
financer.
S’entén per carència l’ajornament de l'obligació de
pagament en els termes convinguts amb l'entitat
atorgant, de tal forma que no serà exigible el
pagament de la quota, ni de cap dels conceptes que
la composen (amortització del capital o pagament
d’interessos).
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2. Les persones, físiques i jurídiques, poden
sol·licitar i obtenir la referida carència o extensió
del termini de venciment, en qualsevol moment
des de l’entrada en vigor de la present llei i fins a
un mes després de que el Govern declari, per
decret, la fi de la situació d’emergència sanitària
ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

7. Els efectes de la carència de les quotes
corresponents als préstecs i l’extensió del termini
d’amortització dels crèdits es limiten als establerts
en aquest article, sense que la seva concessió
impliqui, de qualsevol manera, la modificació de la
resta de termes i condicions dels contractes de
préstec o de crèdit corresponents.

3. La referida carència o extensió del termini de
venciment, referida als apartats anteriors, tindrà
una durada de tres mesos, prorrogable per 3 mesos
més.

8. Les parts han d’establir per escrit la carència o
l’extensió del termini d’amortització del crèdit
sense que es requereixi la forma pública i encara
que el préstec o el crèdit s’hagi atorgat mitjançant
un instrument públic, sense perjudici de la facultat
de l’entitat bancària creditora d’instar l’atorgament
d’aquest instrument públic si ho considera oportú.
L’aplicació de la carència o l’extensió no afecta en
cap cas l’efectivitat de les garanties reals
constituïdes per la part interessada o per terceres
persones, ni els avals prestats per terceres persones.
Aquestes garanties es mantenen vigents en els
termes establerts en el seu dia per les parts fins al
pagament definitiu del deute segons resulti dels
nous terminis derivats de l’aplicació de la carència
o de l’extensió, i sense necessitat de consentiment
o d’acceptació quan la garantia hagi estat
constituïda o prestada per una tercera persona.

El termini inicial s’obté de manera immediata sense
més condicions que les previstes al present article.
En relació a la pròrroga, aquesta serà concedida si
la situació d’emergència sanitària ocasionada per la
pandèmia del SARS-CoV-2 continua produint
conseqüències en la capacitat econòmica de la
persona obligada.
4. Per tenir dret a la carència de les quotes del
préstec o a l’extensió del termini d’amortització del
crèdit, les persones han de remetre, per mitjà físic o
electrònic, una sol·licitud d'aplicació de la carència
o d’extensió del termini d’amortització del crèdit
5. Una vegada s’ha presentat la sol·licitud de la
carència o d’extensió del termini d’amortització
dels crèdits, l’entitat creditora analitza la
documentació aportada per a persona interessada i,
si escau, procedeix a donar-hi curs en el termini
màxim dels cinc dies hàbils següents al dia en què
s’hagi lliurat, a satisfacció de l’entitat, la
documentació esmentada.
Una vegada s’ha concedit la carència o l’extensió,
l’entitat bancària creditora en comunica a
l’Autoritat Financera Andorrana l’existència i la
durada a efectes comptables i de no-imputació en
el còmput de provisions. L’Autoritat Financera
Andorrana actualitza les seves guies supervisores i
els requisits aplicables a les entitats andorranes per
adaptar-los a les darreres novetats i interpretacions
dels organismes reguladors i supervisors
internacionals.
6. La concessió de la carència de les quotes
corresponents als préstecs i l’extensió del termini
d’amortització dels crèdits, comportarà l’extensió
del calendari d’amortització del préstec o, segons
correspongui, del venciment del crèdit, i la
conseqüent inaplicació durant el seu període de
vigència de la clàusula de venciment que consti en
el contracte de préstec o de crèdit. Durant el
període de vigència de la carència o de l’extensió,
l’entitat creditora no pot exigir el pagament de la
quota, ni de cap dels conceptes que la integren
(amortització del capital o pagament d’interessos).

Reserva d’esmena 14
Esmena 72
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (50)

D’addició

Es proposa afegir un nou article al Capítol tercer
amb el redactat següent:
“Article xx. Reducció de la fiança per als locals de
negoci
1. En tots els contractes d’arrendament de locals
per a negoci, la fiança no podrà ser, en cap cas,
superior a l’import d’una mensualitat de renda.
2. En el cas que la part arrendatària tingués
dipositat un import de fiança superior a l’establert a
l’apartat 1 anterior això genera un crèdit a favor de
la part arrendatària que serà descomptat de la
primera factura o document similar que la part
arrendadora emeti sense aplicar la reducció a què
es refereix l’apartat 1 de l’article 36, salvat que les
parts acordin una altra cosa.”
Reserva d’esmena 15
Esmena 73
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (51)

D’addició

Es proposa un nou article al Capítol tercer amb el
redactat següent:
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“Article xx. Impossibilitat de resolució de
l’arrendament per la situació de crisis sanitària
SARS-CoV-2
L’impagament d’una o més rendes produït durant
el període comprés entre l’1 d’abril de 2020 i 60
dies naturals posteriors al dia en què el Govern
declari, per decret, la fi de la situació d’emergència
sanitària ocasionada per la pandèmia del SARSCoV-2, no serà en cap cas causa de resolució dels
contractes d’arrendaments, com a excepció al
disposat a l’article 32.1 de la Llei d’arrendaments
de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.
En conseqüència, durant el període referit a
l’apartat anterior, sense perjudici de poder reclamar
judicialment els imports vençuts i deguts,
l’arrendador no podrà donar per resolt
l’arrendament a causa de la manca de pagament de
la renda, dels seus increments i de les quantitats
complementàries assimilades a la renda per serveis
o subministraments.”
Reserva d’esmena 16
Esmena 74
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (52)

D’addició

Es proposa un nou article al Capítol tercer amb el
redactat següent:
«Article xx. Prestació dels petits arrendadors
1. Els petits arrendadors que veuen els seus
ingressos reduïts substancialment per les mesures
en matèria de reducció obligatòria de la renda dels
lloguers de locals comercials i/o d’habitatges i que
no gaudeixen d’una altra font d’ingressos tenen
dret a percebre mensualment la prestació que es
defineix en aquest article, només mentre la
disminució i/o limitació en el preu dels lloguers
sigui vigent.
2. Als efectes d’aquest article s’entén per petit
arrendador aquell que després d’executar les seves
obligacions legals i tributàries percep una renda
neta fruit del lloguer d’immobles de la seva
propietat de dues vegades el salari mínim
interprofessional (2.166.66€). Es consideren també
els ingressos de la unitat familiar de convivència,
que poden superar aquest topall en un 70%.
3. La prestació es calcula en base al rescabalament
del 80% de la renda reduïda, exceptuant aquella
renda a la que havent aplicat la reducció resulta
inferior al salari mínim, en aquest cas la prestació
serà d’1,2 vegades el salari mínim.
4. El pagament de les prestacions esmentades als
apartats anteriors va a càrrec del Govern.»

Reserva d’esmena 17
Esmena 75
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (44)

D'addició

Es proposa afegir un capítol nou Subministraments
bàsics.
Reserva d’esmena 18
Esmena 76
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (45)

D’addició

Es proposa afegir un nou article al capítol nou
Subministraments bàsics amb el redactat següent:
“Article xx. Reducció, garantia i ajornament dels
subministraments bàsics als particulars
1. Des de l’entrada en vigor de la present llei i fins
a un mes després de que el Govern declari, per
decret, la fi de la situació d’emergència sanitària
ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, no
podrà suspendre’s en cap cas el subministrament
d’energia elèctrica, dels productes derivats pel
petroli, de gas natural, d’aigua potable, serveis de
telefonia fixa i internet als particulars, sempre i que
no es modifiqui el contracte a la alça d’aquests
serveis, per als subministraments del seu habitatge
habitual.
2. L’acreditació d’habitatge habitual podrà ser
efectuada per part de la persona física consumidora
per mitjà de certificat de residència al cens
comunal o declaració del foc i lloc comunal o per
mitjà de prova en la declaració de l’IRPF com
habitatge de residència habitual.
3. Així mateix, el mateix període esmentat en
l’apartat 1 del present article, no computarà als
efectes dels terminis establerts per les empreses
subministradores, amb caràcter previ a la suspensió
per impagament del subministrament.
4. Aquelles persones que reben prestacions socials
del Govern, podran beneficiar-se d'un descompte
del 80%, fins al 90%, de la factura d’energia
elèctrica, dels productes derivats del petroli, del gas
natural, d’aigua potable, i a les quotes d’abonament
del telèfon i internet, segons el seu grau de
vulnerabilitat socioeconòmica, i sempre i que no es
modifiqui a l’alça el contracte per aquests serveis.
5. En cas d’impossibilitat provada de pagament,
Govern cobrirà íntegrament el pagament de la
quota d’abonament sempre i que no hi hagi
modificació del contracte a l’alça, de la factura
d’energia elèctrica, dels productes derivats del
petroli, del gas natural, d’aigua potable, i a les
quotes d’abonament del telèfon i internet, per un
període de tres mesos, prorrogables tres mesos més,
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des de l’acreditació de la impossibilitat de
pagament.

Reserva d’esmena 20

6. Tots els particulars disposaran també la
possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament de la
factura d’energia elèctrica, dels productes derivats
del petroli, del gas natural, d’aigua potable, i a les
quotes d’abonament del telèfon i internet, per un
període de fins a 12 mesos sense interessos.”

Esmena 78
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (53)

Reserva d’esmena 19
Esmena 77
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (46)

D’addició

Es proposa afegir un nou article al capítol nou
Subministraments bàsics amb el redactat següent:
“Article xx. Reducció i ajornament dels
subministraments bàsics a les empreses i treballadors
per compte prop
1. Des de l’entrada en vigor de la present llei i fins
a un mes després de que el Govern declari, per
decret, la fi de la situació d’emergència sanitària
ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, no
podrà suspendre’s en cap cas el subministrament
d’energia elèctrica, dels productes derivats pel
petroli, de gas natural, d’aigua potable i telèfon a
les persones jurídiques (societats o treballadors per
compte propi), per als subministraments bàsics de
funcionament de la seva activitat empresarial.
2. Així mateix, el mateix període esmentat en
l’apartat 1 del present article, no computarà als
efectes dels terminis establerts per les
parapúbliques subministradores, amb caràcter previ
a
la
suspensió
per
impagament
del
subministrament.
3. Aquest persones jurídiques, podran beneficiar-se
d'un descompte del 90%, fins al 100% de la factura
d’energia elèctrica, dels productes derivats del
petroli, del gas natural, d’aigua potable, i les
quotes d’abonament del telèfon i internet, en
funció si el servei està de tancat o de guàrdia. Sent
el descompte d’un 100 % si el servei està tancat i
un 90% si el servei està de guàrdia.
4. La quota del servei de telefonia mòbil de les
persones que treballen per compte propi és
considerat producte d’empresa.
5. Totes les persones jurídiques disposaran també
de la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament
de les factures de l’electricitat fins a 12 mesos sense
interessos

D'addició

Es proposa un nou article al Capítol quart Mesures
en relació amb el sector financer amb el redactat
següent:
“Article
xx.
Impossibilitat
de
resolució
d’operacions de finançament per la situació de
crisis sanitària SARS-CoV-2
L’impagament d’una o més quota produïda durant
el període comprés entre l’1 d’abril de 2020 i 180
dies naturals posteriors al dia en què el Govern
declari, per decret, la fi de la situació d’emergència
sanitària ocasionada per la pandèmia del SARSCoV-2, no serà en cap cas causa de resolució dels
contractes de préstec o de qualsevulla modalitat de
finançament atorgats per una entitat operativa del
sistema financer.
En conseqüència, durant el període referit a
l’apartat anterior, sense perjudici de poder reclamar
judicialment els imports vençuts i deguts, l’entitat
finançadora no podrà donar per resolt l’operació
creditici a causa de la manca de pagament de la
quota.”
Reserva d’esmena 21
Esmena 79
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (54)

D'addició

Es proposa un nou article al Capítol quart amb el
redactat següent:
“Article xx. Préstecs per a les pòlisses avalades
1. Al venciment de les operacions de crèdit
garantides pel programa extraordinari d’avals per a
empreses i negocis per la situació d’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 els
beneficiaris podran optar, amb caràcter alternatiu a
la cancel·lació de les mateixes, per la contractació
d’operacions de crèdit per fer efectiu el seu retorn
d’una durada màxima de 3 anys que comptaran, en
aquest cas, amb l’aval parcial i decreixent per part
del Govern d’acord amb els següents
percentatges: un 66% durant el primer any, un
50% durant el segon any i un 25% durant el tercer
any.
2. Les operacions de crèdit esmentades en l’apartat
anterior hauran de celebrar-se de forma concertada
entre el Govern, l’entitat de crèdit i la persona que
hagués estat beneficiària d’una operació de crèdit
garantida pel extraordinari d’avals per a empreses i
negocis per la situació d’emergència sanitària
causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
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3. Les operacions de crèdit descrites en l’apartat
anterior seguiran tenint la qualificació d’operacions
d’interès nacional tant als efectes del seu còmput
en els coeficients d’inversions obligatòries de les
entitats bancàries participants segons el que
estableix la Llei de regulació del coeficient
d’inversions obligatòries, del 30-6-1994, com sobre
els tipus d’interès que s’aplicaran. “
Reserva d’esmena 22
Esmena 80
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (55)

D'addició

Es proposa un nou article al Capítol quart amb el
redactat següent:
“Article xx. Finançament exprés per a les persones
que realitzen una activitat per compte propi
Les persones que realitzen una activitat per compte
propi que hagi estat suspesa, tant obligatòriament
per decret del Govern com voluntàriament, o que
estigui sotmesa a un règim de guàrdia o
permanència per decret del Govern, tenen dret a
que els sigui assignat automàticament una línia de
finançament avalat pel Govern per un import de
2.000 € mensuals mentre duri l’aturada de la seva
activitat.
El Govern notificarà a les persones que realitzen
una activitat per compte propi, a partir de la
informació facilitada per la Caixa Andorrana de
Seguretat Social, l’oficina bancària que els assigna
per a la formalització del contracte de finançament
avalat pel Govern.
L’obtenció del finançament descrit en el present
article és incompatible amb tota altra ajuda
financera facilitada pel Govern per la situació
d’emergència energètica causada pel SARS-CoV2.”
Reserva d’esmena 23
Esmena 85
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (57)

D'addició

Es proposa afegir un Capítol vuitè amb el redactat
següent:
“Capítol vuitè. Informació i anàlisi dels avals i ajuts
financers”
Reserva d’esmena 24
Esmena 86
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (58)

D'addició

Es proposa afegir un article al Capítol vuitè amb el
redactat següent:

“Article xxx Informació sobre els ajuts financers
públics i avals
1. Per a fer efectiu el principi de transparència,
l’Administració ha de donar a conèixer la
informació relativa als avals i als ajuts financers
públics destinats al finançament de les empreses i
els negocis que s’acullin als supòsits fixats pel
decret del Govern corresponent atorgats o no als
sol·licitants dels mateixos amb les actuacions
següents:
a) La relació actualitzada dels avals i ajuts
financers públics concedits, amb indicació de
l’import, objecte i finalitat i beneficiaris. Les dades
estadístiques de les que es deneguen: el tant per
cent de sol·licitants que no reben subvenció en
cada línia o programa.
b) La informació relativa al control financer dels
avals i ajuts financers públics atorgats i la
justificació de comptes per part dels seus
beneficiaris.
2. La informació es publica al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra de manera accessible, clara i
estructurada, i sense perjudici d’altres formes
addicionals de publicació que puguin adoptar-se.
Aquestes dades han de ser susceptibles
d’explotació agregada.
3. Les empreses i autònoms beneficiaris dels avals i
ajuts financers públics asseguren la veracitat i
l’adequació de la informació i de les dades
proporcionades pels sol·licitants. La falsedat en la
documentació presentada comporta l’exclusió de la
convocatòria d’ajuts, avals i subvencions, així com
la possibilitat d’aplicar sancions per falsedat
documental. Si es constata que, un cop atorgades
els avals i ajuts financers públics, les dades i la
informació són falses, el Govern podrà ordenar la
devolució de les quanties atorgades, amb
interessos, durant els 5 anys posteriors a la
concessió de de l’aval i de l’ajut públic.”
Reserva d’esmena 25
Esmena 87
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (59)

D'addició

Es proposa afegir un article al Capítol vuitè amb el
redactat següent:
“Article xx. Reutilització de la informació
Aquesta informació pot ésser reutilitzada amb
qualsevol objectiu lícit, especialment la
reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les
dades objecte d’informació pública i la creació de
productes o serveis d’informació amb valor afegit
basats en aquestes dades.”
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a) El director del Departament d’Empresa,
Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport.

Reserva d’esmena 26
Esmena 88
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (60)

D'addició

Es proposa afegir un article al Capítol vuitè amb el
redactat següent:
“Article xx. Creació de la Comissió tècnica
d’avaluació i estudi (CTAE)
Es crea la Comissió Tècnica d’Avaluació i Estudi
(CTAE), que té per objecte l’anàlisi i la resolució
de les sol·licituds d’avals i d’ajuts financers públics
destinats al finançament de les empreses i els
negocis que s’acullin als supòsits fixats pel decret
del Govern presentats per les empreses i els
autònoms en el marc de les mesures excepcionals
adoptades i decretades per la situació d’emergència
sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV2.”
Reserva d’esmena 27
Esmena 89
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (61)

D'addició

Es proposa afegir un article al Capítol vuitè amb el
redactat següent:
“Article xx. Funcions i competències de la CTAE
La Comissió tècnica d’avaluació i estudi (CTAE)
té les funcions i la competència decisòria següents:
a) Analitzar la documentació de les sol·licituds
d’avals i d’ajuts financers públics presentats per les
empreses i els autònoms.
b) Elaborar els documents i els informes de
resolució dels avals i d’ajuts financers públics.
c) Resoldre les sol·licituds d’avals i d’ajuts financers
públics presentats per les empreses i els autònoms.
d) Supervisar el funcionament del procés de
sol·licitud dels avals i dels ajuts financers públics i
adoptar les recomanacions per al millor
compliment de les obligacions contingudes en
aquesta Llei.
e) Resoldre els recursos administratius interposats.”
Reserva d’esmena 28
Esmena 90
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (62)
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D'addició

Es proposa afegir un article al Capítol vuitè amb el
redactat següent:
“Article xx. Composició de la CTEA
La Comissió integrada pels membres següents:

b) El cap d’Àrea d’Empresa del Departament
d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i
Transport.
c) El cap d’Àrea de Tributs.
d) Un/una interventora general.
e) Un/a inventor/a nomenat/ada pel Tribunal de
Comptes.
f) Un/a representa de l’AFA.
g) Un/a representant de l’Associació de Bancs
d’Andorra.
h) Un/a economista nomenat/ada pel Col·legi
d’Economistes d’Andorra.
i) Un jurista especialitzat en dret empresarial i
financer.
2. Els membres de la CTAE referits a les lletres d) i
i) són nomenats pel Govern. Es nomena un suplent
en les mateixes condicions per a cadascun dels
membres. Cadascuna de les autoritats designades
per designar o proposar un membre de la comissió
en virtut d’aquest article vetllaran perquè, després
d’aquest nomenament o proposta, la diferència
entre el nombre de dones i homes entre la
membres total, d’una banda, i entre els membres
titulars, d’altra banda, no serà superior a un.
3. El president/a de la comissió és designat/ada
d’entre els membres de la CTAE. Els altres
membres de la comissió són designats per decret i
el seu mandat s’extingeix quan les mesures
excepcionals adoptades i decretades per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia de
SARS-CoV-2 hagin cessat.
4. La Comissió compta amb el suport de les àrees i
els departaments implicats en la gestió i tramitació
dels avals i dels ajuts financers públics i també, si
escau, amb assessorament extern per a l’exercici i
compliment de les seves funcions.”
Reserva d’esmena 29
Esmena 91
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (63)

D'addició

Es proposa afegir un article al Capítol vuitè amb el
redactat següent:
“Article xx. Funcionament de la CTEA
1. La Comissió es reuneix almenys un cop per
setmana. A cada reunió elabora una acta que recull
els acords presos, dels quals es fa un seguiment amb
vista que es compleixin en les trobades successives.
Correspon al president convocar la reunió amb un
mínim de dos dies d’antelació.
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2. La CTAE adopta els acords per majoria. En cas
d’empat, el president té vot diriment.
3. Les resolucions de la CTAE s’han de publicar al
BOPA en un termini màxim de quinze dies.”
Reserva d’esmena 30
Esmena 92
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (64)

Reserva d’esmena 32
D’addició

Es proposa afegir un Capítol novè amb el redactat
següent:
“Capítol novè. Béns i serveis andorrans d’empreses
andorranes”
Reserva d’esmena 31
Esmena 93
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (65)

4. Les societats publiques i parapúbliques no
podran concursar en concursos públics d’altres
societats publiques o d’altres societat parapúbliques
o d’administracions publiques si el seu objecte
social no entra en l’àmbit de l’objecte del concurs.”

D’addició

Es proposa afegir un article al Capítol novè amb el
redactat següent:
“Article xx. Foment del consum intern de béns i
serveis en empreses andorranes
Per facilitar la reactivació econòmica, durant el
període d’almenys un any a comptar de l’inici de la
crisi sanitària, s’aplicaran les mesures següents a les
normes de contractació pública i privada:
1. El Govern dura a terme campanyes actives per
fomentar que les empreses andorranes contractin
serveis i adquireixin productes, llevat en aquest
darrer cas de les empreses majoristes, a empreses
andorranes amb preferència sobre empreses
estrangeres.
El Govern promourà activament el consum de
productes locals i de proximitat per part dels
ciutadans i dels establiments hotelers i de
restauració.
2. En els concursos públics, tant d’Administracions
públiques com de societats públiques i
parapúbliques, s’establiran d’obligat compliment
per als contractistes no residents i en els mateixos
termes en que ja són d’obligat compliment per als
contractistes residents disposicions vigent en
l’ordenament jurídic relatives, entre altres i com a
mínim, a l’acreditació de la capacitat de contractar,
les exigències d’establiment, d’ús de la llengua
oficial.
3. Tots els concursos públics hauran d’incloure en
el plec de condicions la preeminència de que totes
les empreses subcontractades, ja siguin de serveis i
ja siguin de proveïment de productes, siguin
nacionals. Es suprimeix el requeriment previ de
l’administració per a la sost-contractació o la
divisió per lots de la licitació.

Esmena 95
De modificació
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (67)
Es proposa modificar la Disposició addicional
segona. Protecció dels llocs de treball, segons el
redactat següent:
La concessió d’ajuts financers públics a les
empreses afectades per la situació d’emergència
sanitària causada pel SARS-CoV-2 a què fa
referència aquesta Llei i les normes que la
desenvolupin pot estar condicionada es
condiciona a la protecció dels llocs de treball per
part de l’empresa, com a mínim per un període
equivalent al doble del termini de suspensió
temporal dels contractes de treball o de la
reducció de la jornada regulades per aquesta llei,
així com en els altres termes que s’estableixin per
decret del Govern.
Reserva d’esmena 33
Esmena 97
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (69)

D’addició

Es proposa una disposició addicional quarta amb el
redactat següent:
“Disposició addicional quarta. Fons de reserva de
FEDA i STA
Per finançar les mesures excepcionals i urgents
ocasionades per la situació d’emergència energètica
causada pel SARS-CoV-2 i per garantir la
continuïtat de les empreses i dels llocs de treball i
evitar així el trencament de les relacions laborals
l’estat podrà disposar fins la seva totalitat de les
reserves líquides acumulades en els fons de reserva
de les societats Andorra Telecom i Forces
Elèctriques d’Andorra a data 30 d’abril de 2020.”
Reserva d’esmena 34
Esmena 104
De supressió
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (77)
Es proposa suprimir la Disposició final
cinquena. Ajuts per als propietaris de locals comercials
«Disposició final cinquena. Ajuts per als propietaris
de locals comercials
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S’encomana al Govern que en el termini màxim
d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
promogui un reglament amb l’objectiu d’establir i
regular un ajut econòmic ocasional destinat als
propietaris de locals comercials que hagin vist
reduïts substancialment els ingressos de la seva
unitat familiar de convivència com a conseqüència
de les mesures en matèria d’arrendaments
establertes a l’article 14 de la Llei 3/2020, del 23 de
març, de mesures excepcions i urgents per la
situació d’emergència sanitària causada per la
pandèmia del SARS-CoV-2, i a l’article 36
d’aquesta Llei, en els termes que s’estableixin en la
norma reglamentària esmentada.»
Reserva d’esmena 35

estrangeres, físiques o jurídiques que vulguin
contractar amb l'Administració pública i de les
condicions d’establiment al país dels contractistes
no residents.
Amb el mateix esperit el projecte de llei haurà de
contenir també els procediments de cessió del
contracte i subcontractació d'obres, afavorint i
promovent la contractació per lots i la revisió del
sistema de classificació administrativa vigent.”
Reserva d’esmena 37
Esmena 108
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (76)

D'addició

Es proposa una disposició final desena amb el
redactat següent:

Esmena 105
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (73)
Es proposa una disposició final
redactat següent:
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D’addició

“Disposició final desena. Publicació de dades
relatives al mercat laboral

setena amb el

S’encomana a la Caixa Andorrana de Seguretat
Social la publicació mensual i de forma
actualitzada de totes les dades relatives al mercat
laboral andorrà. La informació es publica a la seva
seu electrònica, de manera accessible, clara i
estructurada, i sense perjudici d’altres formes
addicionals de publicació que puguin adoptar-se.
Aquestes dades han de ser susceptibles
d’explotació agregada.

“Disposició final setena. Obtenció de finançament
extern
S’encomana al Govern que tramiti amb caràcter
urgent l’adhesió d’Andorra com a membre del
Banc de desenvolupament del Consell d’Europa
(CEB).
S’encomana al Govern que amb la finalitat
d’obtenir finançament extern per finançar les
mesures excepcionals i urgents ocasionades per la
situació d’emergència energètica causada pel
SARS-CoV-2 tramiti projectes prop del Banc de
Desenvolupament del Consell d’Europa en les
diferents línies de finançament té a disposició dels
estats membres, inclosos els projectes específics per
fer front a la pandèmia del Covid-19.”
Reserva d’esmena 36
Esmena 107
Grup Parlamentari Socialdemòcrata (75)

D'addició

Es proposa una disposició final novena amb el
redactat següent:
“Disposició final novena. Modificació de la Llei de
contractació pública
S’encomana al Govern perquè en el termini màxim
d’un mes presenti un projecte de llei de modificació
de la Llei de contractació pública per tal de
promoure una situació d’igualtat dels contractistes
no-residents enfront dels residents; en aquest
sentit, el projecte de llei ha de contenir, com a
mínim, la revisió i modificació dels mecanisme
d’acreditació de la capacitat d’obrar, dels requisits
que han de complir les persones no residents

A aquests efectes, quan la informació contingui
dades afectades per les limitacions que imposin les
lleis, la publicitat únicament pot efectuar-se prèvia
dissociació de les dades protegides.”
Consell General, 17 d’abril del 2020
Pere López Agràs

