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Q&A MESURES ECONÒMIQUES PER LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA 

 
 

Disclaimer:  

La informació que conté aquest document té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base 

legal. Aquest document és un resum, en format de pregunta-resposta, que té per objectiu respondre els 

possibles dubtes de les empreses. 

 

Referència normativa: Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació 

d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.- BOPA núm. 57 del 30/04/20. 

 

- Quina vigència tenen les mesures d’emergència per a les empreses? (art.1) 

L’aplicació de la Llei és limitada en el temps, fins que el Govern declari, per 

decret, la fi de la situació de crisi sanitària. 

 

- Davant d’una suspensió de l’activitat empresarial, voluntària o obligada, o que 

estiguin sotmeses a un règim de guàrdia o permanència, es poden negociar o 

modificar els salaris del personal? (art.2.1) 

Les empreses mantenen l'obligació de satisfer els salaris fixos de les persones 

assalariades, segons allò convingut en el contracte laboral llevat que les hagin 

acomiadat o que hagin optat per la suspensió temporal del contracte de treball 

o la reducció de la jornada laboral, o que hagin pactat de mutu acord una 

reducció de la jornada laboral. 

 

- Es pot aplicar una suspensió dels contractes per cas fortuït o força major? 

(art.2.2) 

La suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o per força major previst a 

la Llei de relacions laborals no és d’aplicació a la suspensió temporal d’activitats 

per la situació d’emergència sanitària. Les suspensions que haguessin estat 

sol·licitades per aquesta causa amb posterioritat al dia 14 de març del 2020 no 

es poden prendre en consideració i no produeixen cap efecte. 

 

- L’empresa ha de donar un termini d’avís per modificar els horaris de la persona 

assalariada? (art.3) 

Fins que el Govern no declari la fi de la situació, i durant els catorze dies naturals 

següents, no és d'aplicació el termini d’avís anticipat per a la modificació 

d’horaris de treball. 
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- L’empresa pot canviar de funcions a la persona assalariada? (art.4) 

Fins que el Govern no declari la fi de la situació, l’empresa pot canviar de funcions 

la persona assalariada, quan aquest canvi tingui com a finalitat la reorganització 

del treball o dels torns de treball per complir les recomanacions o les instruccions 

dictades per les autoritats competents. 

 

Aquest canvi de funcions pot comportar una reducció salarial?  No 

 

- Quines mesures hi ha per a poder cuidar els fills si es treballa? (art.5) 

Mentre els centres educatius i de lleure extraescolar estiguin tancats, les 

persones assalariades, que treballen en activitats obertes i autoritzades a obrir 

per decret del Govern, amb fills o filles menors de 14 anys o fills o filles amb 

discapacitat, es poden absentar del seu lloc de treball per tenir-ne cura si es 

compleixen les condicions següents: 

 

a) Els dos progenitors es troben en la mateixa circumstància, o es tracta de 

famílies monoparentals. En el primer cas, es pot acollir a la mesura un sol 

dels progenitors, o els dos en règim de torns i per jornades senceres de 

treball. 

b) Els dos progenitors acrediten que cap d'ells no té cap familiar fins al segon 

grau de consanguinitat o d'afinitat que pugui tenir cura dels fills o les 

filles. Es considera que no poden tenir cura dels infants els seus avis. 

Les hores de treball no realitzades per aquesta causa són compensades pel 

Govern mitjançant un mecanisme que s’ha d'establir per la via reglamentària. 

En tots els casos, a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, el 

valor del còmput mensual de les hores de treball no realitzades i 

compensades pel Govern en virtut d’aquesta mesura no pot superar el salari 

mínim interprofessional. 
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- Com es pot compensar el temps no treballat a causa de la suspensió total o 

parcial de l’activitat de l’empresa o de part de l’empresa, o com a conseqüència 

de la davallada en la xifra de negoci? (art.6) 

 

El període en què la persona assalariada no pot treballar per causa de la 

suspensió total o parcial de l’activitat de l’empresa o de part de l’empresa, o com 

a conseqüència de la davallada en la xifra de negoci de l’empresa es pot 

remunerar d'acord amb les regles següents: 

 

a) La meitat de les hores no treballades ha de ser remunerada per l'empresa 

com a permís retribuït. 

b) L'altra meitat de les hores no treballades ha de ser igualment remunerada, i 

es compensa segons els criteris següents: 

 

b1) En primer lloc, es compensen amb les hores extraordinàries i amb les 

hores de jornades festives del calendari laboral que la persona assalariada 

tingui acumulades fins a la data de la suspensió d'activitat, si en té.  

La compensació de les hores es realitza d'acord amb l'article 58.2 de la Llei 

31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, i no requereix l’acord de 

les parts ni el consentiment de la persona treballadora.  

 

b2) Un cop exhaurida la compensació anterior, l’empresa i la persona 

assalariada poden pactar, per escrit, la compensació d’hores extraordinàries 

i de festius del calendari laboral que es prevegi treballar a futur, amb límit 

fins al 31 de desembre del 2020. En aquesta compensació no s’aplica 

l’increment previst en l’article 58.2 de la Llei de relacions laborals. 

 

b3) En tercer lloc, es compensen amb vacances. El nombre màxim de dies de 

vacances és de la meitat de les vacances que es generin durant l’any en curs: 

 

✓ Quan les vacances estiguin pactades en dies laborables, la 

compensació de les hores és per dia de treball efectiu. 

✓ Quan les vacances estiguin pactades en dies naturals, la conversió 

d'hores degudes en dies naturals es realitza d'acord amb la fórmula 

següent:           

 

  7 

    x hores degudes = dies naturals 

 Jornada setmanal  
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  Si en aplicació de l’anterior, la persona assalariada veiés reduït el seu   

  dret de vacances anuals a una xifra inferior a 21 dies naturals o 16 dies  

  hàbils, la persona assalariada pot: 

- exercir el dret a vacances fins a completar els 21 dies naturals o 

16 dies hàbils durant l'any 2020, però aquests dies de vacances no 

han de ser remunerats per l'empresa. 

- o, han de ser compensats amb un crèdit de dies de vacances 

sobre l'any 2021. 

 

b4) En quart lloc, l'empresa pot aplicar, sense que sigui objecte de negociació 

col·lectiva, un còmput d’hores de treball a futur, amb límit fins al 31 de 

desembre del 2020. En aquesta compensació no s’aplica l’increment previst 

en l’article 58.2 de la Llei de relacions laborals. 

 

-        Què s’entén per suspensió temporal del contracte de treball? (art.7) 

El període temporal durant el qual la persona assalariada continua d’alta a 

l’empresa però veu suspès o reduït el desenvolupament efectiu de la jornada 

laboral. 

 

- A qui es pot aplicar la suspensió temporal dels contractes de treball i la 

reducció de la jornada laboral? (art.8) 

Són aplicables a les persones assalariades (si bé no és necessari que afectin 

la totalitat d’aquestes persones dins l’empresa, ni de la mateixa manera) i a 

les persones que realitzen una activitat per compte propi. 

 

Només es poden acollir a les disposicions d’aquesta secció les persones 

assalariades que hagin estat donades d’alta en l’empresa amb anterioritat a 

la declaració pel Govern de la situació d’emergència sanitària, , i les persones 

que realitzen una activitat per compte propi i que hagin iniciat aquesta 

activitat amb anterioritat a la declaració esmentada. 

 

-        Quin és l’àmbit temporal aplicable de la suspensió dels contractes de 

       treball i de la reducció de la jornada? (art.9) 

L’aplicació, es circumscriu al període comprès entre l’1 de maig del 2020 i fins  

als 180 dies naturals posteriors al dia en què el Govern declari, per decret, la 

fi de la situació d’emergència sanitària. En tot cas, aquest àmbit temporal no 

pot anar més enllà del 31 de desembre del 2020. 
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-       Quines empreses es poden acollir a la suspensió dels contractes de treball  

      o de la reducció de la jornada? (art. 11.1) 

Les empreses que compleixin els requisits següents: 

a) Que estiguin establertes legalment a Andorra.  

b) Que hagin suspès l’activitat, tant obligatòriament per decret del Govern 

com voluntàriament; que estiguin sotmeses a un règim de guàrdia o 

permanència per decret del Govern; o que estiguin obertes i autoritzades a 

obrir per decret del Govern però demostrin una davallada en la 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 que, 

malgrat que no demostrin la davallada de la xifra de negoci esmentada, 

justifiquin que la reducció de la xifra de negoci ha estat d’un volum tan elevat 

que pot posar en perill la viabilitat futura de l’empresa, sempre que el 

ministeri competent en matèria de treball hi doni el vistiplau de forma 

expressa.  

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. 

-      Quines empreses no es poden acollir a la suspensió dels contractes de treball  

     o de reducció de la jornada? (art. 11.2) 

      Les empreses que només porten a terme l’activitat durant la temporada 

      d’hivern. 

-      Quines sol·licituds poden tramitar les empreses? (art. 12) 

Les empreses poden tramitar la sol·licitud d’acord amb les modalitats 

següents:  

a) La suspensió temporal dels contractes de treball.  

b) La reducció de la jornada laboral de les persones assalariades que no sigui 

superior al 75% d’aquesta jornada.  

c) Les dos modalitats anteriors proporcionals i/o cumulatives en funció de les 

necessitats de l’empresa i de les persones assalariades. 
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- A partir de quin moment s’entenen autoritzades les sol·licituds inicials de 

suspensió temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada 

laboral presentades per empreses que tinguin suspesa l’activitat, tant 

obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, o que estiguin 

sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern? (art. 

13.1) 

Les sol·licituds s’entenen autoritzades pel ministeri competent en matèria de 

treball a partir de la presentació de la sol·licitud, sempre que hagin procedit 

al període de consultes. 

- A partir de quin moment s’entenen autoritzades les sol·licituds inicials de 

suspensió temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada 

laboral presentades per empreses que estiguin obertes i autoritzades a 

obrir per decret del Govern? (art. 13.2) 

Les sol·licituds han de ser autoritzades expressament pel ministeri 

competent en matèria de treball, després d’haver procedit al període de 

consultes. 

Aquesta autorització s’ha de concedir o denegar en el termini màxim de cinc 

dies hàbils a partir del dia que es presenti la sol·licitud, Tanmateix, en cas 

contrari, el silenci té la consideració de positiu. 

- A partir de quin moment s’entenen autoritzades les sol·licituds de 

prolongació de la suspensió temporal dels contractes de treball o de 

reducció de la jornada laboral més enllà de la data en què han estat 

autoritzades inicialment? (art. 13.3) 

Aquestes sol·licituds han de ser en tots els casos autoritzades expressament 

pel ministeri competent en matèria de treball. Aquesta autorització s’ha de 

concedir o denegar en el termini màxim de cinc hàbils a partir del dia que es 

presenti la sol·licitud. Tanmateix, en cas contrari, el silenci té la consideració 

de positiu. 

- Quin procediment ha de seguir l’empresa en el mateix moment en què 

sol·liciti prop del ministeri competent en matèria de treball la suspensió 

dels contractes de treball o la reducció de la jornada laboral? (art.13.4) 

L’empresa 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, 

per un període màxim de cinc dies naturals. 
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- Què ha de comunicar l’empresa als representants dels assalariats?  

L’empresa ha de comunicar per escrit o per mitjans telemàtics que en deixin 

constància escrita o gravació en qualsevol suport, als representants dels 

assalariats: 

- Les causes concretes que motiven l’aplicació de la suspensió temporal dels 

contractes de treball o de la reducció de la jornada laboral. 

- La relació no nominativa de les persones assalariades afectades, amb la seva 

antiguitat i la categoria professional a la qual pertanyen. 

- El període que es preveu que duri la suspensió dels contractes de treball o 

la reducció de la jornada laboral. 

- Els criteris que s’han seguit per determinar les persones assalariades 

afectades. 

La comunicació s’ha d’acompanyar d’una memòria explicativa de l’existència 

de les causes econòmiques que s’al·leguen i de la procedència i la raonabilitat 

de les mesures adoptades. 

- Com han de procedir les parts durant el període de consultes? 

Durant el període de consultes, que es pot celebrar per mitjans telemàtics, 

les parts han de negociar de bona fe amb la finalitat d’assolir un acord. El 

ministeri competent en matèria de treball vetlla perquè aquest període de 

consultes es desenvolupi adequadament i sigui efectiu, i pot fer els 

advertiments i les recomanacions que consideri oportuns, com també 

sol·licitar la informació i la documentació complementàries que escaiguin. 

Les parts poden designar un mediador, sense que això pugui suposar una 

ampliació del període de consultes.  

Durant el període de consultes s’ha d’aixecar acta de cada reunió. Les actes 

s’han de trametre posteriorment, juntament amb la documentació que les 

acompanyi, al ministeri competent en matèria de treball. Les comunicacions 

que es portin a terme durant el període de consultes es poden fer per 

qualsevol mitjà, àdhuc telemàtic, que hagin validat prèviament les parts.  
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- A qui ho ha de comunicar l’empresa un cop la sol·licitud de suspensió 

temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral ha 

estat autoritzada tàcitament o expressament pel ministeri competent en 

matèria de treball? (art.13.5) 

L’empresa ho ha de notificar a cadascuna de les persones assalariades 

afectades de forma fefaent, en el termini màxim dels tres dies hàbils 

següents.  

Aquesta notificació s’ha de fer per escrit mitjançant carta certificada amb avís 

de recepció, per conducte notarial o del saig, per servei de missatgeria o 

lliurant-la directament a la persona assalariada, que ha de signar-ne la 

recepció amb la menció de la data o, si es nega a signar, en presència de dos 

testimonis. També es pot fer per qualsevol altre mitjà, àdhuc telemàtic, que 

hagin validat prèviament l’empresari i la persona assalariada. 

A la comunicació cal adjuntar-hi sempre una còpia de la resolució del 

ministeri competent en matèria de treball, si n’hi ha. 

- Quina documentació i informació, com a mínim, ha d’incloure l’empresa 

a la sol·licitud de suspensió temporal dels contractes de treball o de 

reducció de la jornada laboral? (art.14) 

a) La documentació justificativa de les causes concretes que provoquen la 

suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de la jornada 

laboral, i que la situació és conjuntural a l’activitat, total o parcial, de 

l’empresa.  

b) La memòria explicativa de la situació que exposi de forma detallada els 

motius que justifiquen la presentació de la sol·licitud i la raonabilitat de les 

mesures demanades.  

c) En el cas de les societats mercantils, els comptes anuals provisionals de 

l’exercici anterior, més un balanç a la data de la sol·licitud, i en el cas 

d’empresaris individuals, un compte de guanys i pèrdues i un balanç de 

l’exercici anterior, més un balanç a la data de la sol·licitud. En tot cas, cal 

aportar un extracte bancari dels comptes bancaris de l’exercici del 2020, en 

qualsevol suport. 

d) La declaració responsable de compliment dels requisits i les condicions 

necessaris perquè l’empresa es pugui acollir a la suspensió temporal dels 

contractes de treball o a la reducció de la jornada laboral. La declaració 

responsable ha d’incloure l’autorització de l’empresa al ministeri competent 
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en matèria de treball per a l’intercanvi de les seves dades entre les 

administracions públiques, les entitats bancàries i les altres entitats per 

efectuar les verificacions oportunes sobre la veracitat i l’adequació de la 

informació proporcionada per l’empresa.  

e) La relació nominativa i amb el número de cens de les persones 

assalariades afectades, amb la seva antiguitat i la categoria professional a 

la qual pertanyen, els criteris que s’han seguit per determinar les persones 

assalariades afectades i el contracte de treball corresponent. En cas que 

alguna de les persones assalariades hagi comunicat a l’empresa el seu 

desacord amb la mesura adoptada, cal explicar els motius d’aquest desacord.  

f) La previsió del calendari amb els dies de suspensió temporal dels 

contractes de treball o de reducció de la jornada laboral previstos, 

individualitzat per cada lloc de treball afectat. Si es tracta d’una reducció de 

la jornada laboral, s’ha de definir el percentatge de disminució temporal, 

computada sobre la base diària, setmanal, mensual, trimestral, semestral o 

anyal, segons escaigui, i el nou horari de treball que s’aplica per a cada 

persona assalariada concernida. 

g) El període d’inici i la durada estimada de la suspensió temporal dels 

contractes de treball o de la reducció de la jornada laboral demanada. 

- A partir de quin moment s’entenen autoritzades les sol·licituds de 

modificació de l’abast de la suspensió temporal dels contractes de treball o 

de la reducció de la jornada laboral ? (art.15) 

Les sol·licituds s’entenen autoritzades pel ministeri competent en matèria de 

treball a partir de la presentació de la sol·licitud. 

En cas que la sol·licitud de modificació comporti ampliar el nombre de 

persones afectades per la suspensió temporal dels contractes de treball o la 

reducció de la jornada laboral, o ampliar l’abast de la reducció esmentada 

encara que no afecti més persones, s’ha d’acompanyar de la documentació 

requerida i ha de ser autoritzada expressament pel ministeri competent en 

matèria de treball, després d’haver procedit al període de consultes. Aquesta 

autorització s’ha de concedir o denegar en el termini màxim de cinc dies 

hàbils a partir del dia de la presentació de la sol·licitud. Tanmateix, en cas 

contrari, el silenci té la consideració de positiu. 
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- Quina prestació percep la persona assalariada concernida per la suspensió 

temporal del seu contracte de treball  ? (art.17.1) 

La persona assalariada percep la prestació prevista com segueix: 

Salari fix  % reducció 
Fins 1.083,33 euros N/A 0% 
Entre 1.083,34 euros i 
1.432,03 euros 

 
L’escreix entre el salari 
mínim i el salari fix 

30% 

Entre 1.432,04 euros i 
1.780,74 euros 

40% 

Entre 1.780,75 euros i 
2.129,44 euros 

50% 

Entre 2.129,45 euros i 
2.839,25 euros 

 
 
L’escreix entre el salari 
mitjà i el salari fix 

70% 

Entre 2.839,26 euros i 
3.549,07 euros 

80% 

Entre 3.549,08 euros i 
4.258,88 euros. 

91% 

Superior a 4.258,88 
euros 

No es té en compte per calcular la prestació la part del 
salari que percebi la persona assalariada i que superi 
el doble del salari mitjà 

 

- Qui es fa càrrec del pagament de la prestació de la persona assalariada ? 

(art.17.2) 

El pagament de la prestació de la persona assalariada que resulti de la suma 

i les reduccions establertes va a càrrec de l’empresa (25%) i el Govern (75%).  

Tanmateix, si l’empresa no pot fer front a la part de la prestació que va càrrec 

seu per causa de dificultats financeres, es pot finançar mitjançant un 

programa de crèdits a interès zero, en les condicions que s’estableixin 

reglamentàriament. 

- Què ha de fer la persona assalariada quan treballi per compte de més 

d’una empresa i acabi percebent en concepte de salari i de prestació una 

quantitat total superior al doble del salari mitjà? (art.17.3) 

Ho ha de comunicar al ministeri competent en matèria de treball i a la CASS 

a l’efecte de procedir a la no percepció, total o parcial, o, eventualment, al 

rescabalament de l’escreix que li hagi satisfet el Govern. 
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- Com es calcula en el supòsit de reducció de la jornada laboral, la prestació 

corresponent a la part de la jornada reduïda? (art.17.4) 

Es calcula d’acord amb les normes establertes als apartats 1 i 2 de l’article 

17, després el resultat obtingut es minora de forma proporcional a la 

reducció de la jornada (prenent com a referència la jornada legal ordinària 

de quaranta hores setmanals). 

- Quina prestació percep la persona que realitza 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, i sempre que es justifiqui una 

davallada significativa de la xifra de negoci.? (art.18.1) 

Tenen dret a percebre mensualment les prestacions que es detallen a 

continuació, només mentre la suspensió obligatòria o el règim de guàrdia o 

permanència segueixin vigents.  

Aquesta prestació es calcula d’acord amb la base de cotització corresponent 

al mes de febrer del 2020 prop de la CASS, sempre que sigui alguna de les 

bases de cotització esmentades en el quadre següent, tal com s’hi estableix: 

COTITZACIÓ QUOTA 
(euros) 

SOU BASE 
(euros) 

PRESTACIÓ 
(euros) 

25,0% 117,12  532,36 541,67 

50,0% 234,24 1.064,72 1.083.33 

62,5% 292,80 1.330,90 1.083.33 

75,0% 351,36 1.597,08 1.083.33 

100,0% 468,48 2.129,44 1.083.33 

 

- Quan, la persona que realitza una activitat per compte propi, no té dret a 

percebre les prestacions esmentades en el quadre anterior? (art.18.2) 

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 pensió 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 prestació igual o superior a la prestació que els 

correspondria d’acord amb l’apartat 1 de l’article 18.  

Tampoc no poden percebre les prestacions esmentades, els administradors 

de societats, excepte que siguin professionals que duguin a terme la seva 
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activitat de manera efectiva a través d’una societat mercantil de la qual siguin 

els administradors. 

- Qui es fa càrrec del pagament de les prestacions que percep la persona 

que realitza 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? 

(art.18.3) 

El pagament de les prestacions esmentades va a càrrec del Govern. 

- Qui satisfà el pagament de les prestacions a què fan referència els articles 

17 i 18 i que són a càrrec del Govern? (art.19.1) 

Les prestacions són satisfetes a les persones assalariades i a les persones que 

realitzen una activitat per compte propi, directament per part de la CASS. 

Les empreses o les persones esmentades han de comunicar a la CASS, a 

través del document de cotització electrònic i abans del dia 28 de cada mes 

com a màxim, el salari fix de les persones assalariades anterior a la suspensió 

temporal del contracte de treball o a la reducció de la jornada laboral, i el 

salari que s’ha de pagar pel treball efectivament realitzat en el període 

mensual corresponent i el percentatge de reducció de la jornada laboral, si 

escau. 

Tanmateix, en cas que es presenti el document de cotització amb 

posterioritat al dia 28 del mes corresponent, les prestacions es poden satisfer 

en una data posterior. 

- Qui satisfà les prestacions i els salaris a què fa referència l’article 17 i que 

són a càrrec de l’empresa? (art.19.2) 

Són satisfets a les persones assalariades directament per l’empresa en el 

termini que fixa l’apartat 1 de l’article 78 de la Llei de relacions laborals. 

- En el supòsit de suspensió dels contractes de treball, qui assumeix el 

pagament a la CASS de les prestacions de les persones assalariades? 

(art.20.1) 

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%) 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. 
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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. 

- En el supòsit de suspensió dels contractes de treball, qui assumeix el 

pagament a la CASS de les prestacions de les persones que realitzen una 

activitat per compte propi? (art.20.2) 

El Govern assumeix el pagament a la CASS de la cotització a la branca general 

(10%) de les prestacions a què fa referència l’article 18.  

Les prestacions esmentades no cotitzen a la branca de jubilació. 

- En el supòsit de reducció de la jornada laboral, qui assumeix el pagament 

a la CASS de les prestacions de les persones assalariades? (art.20.3) 

L’empresari ha de seguir assumint el pagament de la part empresarial de la 

cotització del salari que satisfaci a les persones assalariades, tant a la branca 

general (7%) com a la branca de jubilació (8,5%), i retenir la cotització 

corresponent a aquestes darreres persones, tant a la branca general (3%) 

com a la branca de jubilació (3,5%). 

- Computa com a període efectiu de cotització el període de suspensió del 

contracte de treball o de reducció de la jornada laboral? (art.20.5) 

El període de suspensió del contracte de treball o de reducció de la jornada 

laboral computa com a període efectiu de cotització per donar dret a les 

prestacions d'incapacitat temporal per motiu de malaltia comuna o accident 

no laboral, a les prestacions de reemborsament, a les prestacions 

d’invalidesa derivades d’accident no laboral o malaltia comuna i per generar 

dret a les pensions de reversió i a capital per defunció. 

En el supòsit de reducció de la jornada laboral, la base de càlcul es determina 

tenint en compte tant el salari com la prestació percebuts. 

- En el supòsit d’una persona que realitzi efectivament l’activitat per 

compte propi en el marc del règim de guàrdia o permanència establert per 

decret del Govern, a quines prestacions té dret? (art.20.6) 

Té dret a totes les prestacions per motiu d’accident laboral o malaltia 

professional. 
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- Poden fer hores extraordinàries, les persones assalariades concernides 

per la reducció de la jornada laboral? (art.21.1) 

Les persones assalariades concernides per la reducció de la jornada laboral 

no poden fer hores extraordinàries ni treballar en compensació de les hores 

que s’hagin pogut generar en aplicació de l’article 3 de la Llei 3/2020, del 23 

de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència 

sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i de l’article 6 d’aquesta 

Llei, mentre duri la reducció esmentada.  

A partir del dia en què se suspèn temporalment el contracte de treball o es 

redueix la jornada laboral d’una persona assalariada, no es poden seguir 

aplicant les regles de compensació del temps no treballat que estableix 

l’article 6.  

De la mateixa manera, les persones assalariades de les empreses que s’hagin 

acollit a la suspensió temporal del contracte de treball o a la reducció de la 

jornada laboral no poden fer hores extraordinàries, sempre que no es tracti 

de persones que no són de la mateixa categoria professional. 

- Per determinar el càlcul del salari, es tenen en compte els períodes de 

suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció de la jornada 

laboral? (art.21.2) 

Els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció 

de la jornada laboral no es tenen en compte per determinar el càlcul del salari 

als efectes de la retribució de la compensació econòmica per acomiadament 

no causal, de la compensació per pagament del període de preavís, si escau, 

i de la indemnització per acomiadament injustificat que preveu la Llei de 

relacions laborals. 

- Els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció 

de la jornada laboral es tenen en compte a l’efecte de computar l’antiguitat 

en l’empresa? (art.21.3) 

Els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció 

de la jornada laboral es tenen en compte a l’efecte de computar l’antiguitat 

en l’empresa, però no computen a l’efecte de generar el dret a les vacances 

retribuïdes de la persona assalariada. 
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- Quines incompatibilitats hi ha en relació a les prestacions a què fa 

referència l’article 17 i 18 de la Llei? (art.21.4) 

Les prestacions de les persones assalariades a què fa referència l’article 17 

són incompatibles amb el finançament de la part empresarial de la cotització 

de les persones assalariades que estableix l’article 34. De la mateixa manera, 

les prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi 

a què fa referència l’article 18 són incompatibles amb la reducció o la 

suspensió temporal de la cotització que estableixen els articles 31 i 32. 

- Els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció 

de la jornada laboral es tenen en compte per renovar les autoritzacions 

d’immigració? (art.21.5) 

Els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció 

de la jornada laboral no es tenen en compte a l’efecte de complir el requisit 

de treball permanent i efectiu exigit per renovar les autoritzacions 

d’immigració. 

- Què pot fer el ministeri competent en matèria de treball si comprova la 

inexactitud o la falsedat de la informació facilitada? (art.22.4) 

En cas que el ministeri competent en matèria de treball comprovi la 

inexactitud o la falsedat de la informació facilitada, pot revocar, totalment o 

parcialment, la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció 

de la jornada laboral, mitjançant la tramitació de l’expedient corresponent. 

Si, a més, aprecia la comissió d’un fet tipificat com a infracció d’acord amb 

els articles 25 i següents, insta l’aplicació del règim sancionador que es regula 

als articles 23 i següents, sense perjudici de la responsabilitat civil i penal que 

es pugui derivar per aquests mateixos fets. 

I què pot comportar? (art.22.5) 

La revocació total o parcial de la suspensió temporal dels contractes de 

treball o de la reducció de la jornada laboral comporta l’obligació́ de 

l’empresa, de la persona que realitza una activitat per compte propi o de la 

persona assalariada que hagi percebut un import superior al que estableix 

l’apartat 3 de l’article 17, de retornar les prestacions i cotitzacions que han 

anat a càrrec del Govern. 

Igualment, l’empresa ha d’abonar a la persona assalariada la diferència entre 

l’import de la prestació percebuda, durant el període concernit, i el salari que 
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li hauria correspost, i ha de procedir a la cotització íntegra corresponent prop 

de la CASS. 

Correspon al ministre competent en matèria de treball la resolució dels 

expedients de revisió o revocació esmentats als apartats anteriors. Contra 

aquesta resolució es pot interposar recurs en els termes que estableix el Codi 

de l’Administració. 

 

- Disposicions aplicables al règim sancionador. (art.23 a art.28) 

Règim sancionador derivat de la suspensió temporal dels contractes de treball 
i de la reducció de la jornada laboral 

INFRACCIONS SANCIONS 

Lleu  De 500 a 1000 euros. 

Greu De 1.001 a 5.000 euros. 

Molt greu De 5.001 euros a 25.000 euros. 

 

-       Els assalariats i els treballadors per compte propi afectats per una mesura 

d'aïllament forçós, que no puguin treballar, o les persones diagnosticades, 

tenen dret a rebre les prestacions econòmiques per incapacitat temporal? 

(art.29) 

Sí, en les condicions que la Llei estableix per al supòsit d’accident laboral o 

malaltia professional. L’equiparació es fa exclusivament a aquests efectes i a 

comptar del dia 14 de març del 2020. 

Com es notifica i qui ho notifica? El Ministeri de Salut, a través dels prestadors 

de serveis de salut habilitats, ho comunica a la CASS. 

Es considera com a data del fet causant aquella en què s’acordi l’aïllament o 

es diagnostiqui?  Sí, encara que el certificat de baixa s’expedeixi amb una 

data posterior. 

- Els assalariats i els treballadors per compte propi que treballin en activitats 

obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern, i que han 

d'interrompre la seva activitat laboral perquè s’acorda el seu aïllament o 

perquè han contret el SARS-CoV2, tenen dret a rebre les prestacions 

econòmiques per incapacitat temporal? (art.30) 

Sí, sobre la base del 100% de la base de càlcul, prèvia declaració de la 

contingència com a accident laboral. No poden gaudir d'aquesta mesura les 
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persones que tenen contractada una assegurança privada que els garanteixi 

una prestació substitutiva de salari en cas de baixa per malaltia o accident de 

treball. 

Com es notifica i qui ho notifica? L’empresa ha de presentar la declaració 

d’accident laboral a la CASS.  

El Govern i la CASS s'intercanvien les dades de les persones afectades per 

aquesta mesura, a l'efecte que el Govern realitzi la transferència 

corresponent. 

Com es finança la diferència entre la prestació que correspondria per 

accident laboral i el 100% de la base de càlcul? Es finança directament amb 

càrrec al pressupost de l’Administració general.  

- Les persones que realitzen una activitat per compte propi i que declarin 

tenir una reducció significativa de l’activitat poden acollir-se a una reducció 

de la cotització? (art.31) 

Sí, poden acollir-se una base de cotització equivalent al salari mínim mentre 

el Govern no declari la fi d’aquesta situació. 

Com es notifica i qui ho notifica? La persona interessada ha de presentar una 

sol·licitud mitjançant el formulari facilitat per la CASS abans de la data límit 

per al pagament de la cotització del mes de març del 2020, i s'aplica a la 

mensualitat natural completa. 

- Les persones que realitzen una activitat per compte propi i que han suspès 

l’activitat, tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, 

o que estan sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret del 

Govern, poden sol·licitar la suspensió temporal de la cotització com a 

persona que realitza una activitat per compte propi a la CASS? (art.32) 

Sí, mentre la suspensió obligatòria o el règim de guàrdia o permanència 

segueixin sent vigents.  

Com es notifica i qui ho notifica? La persona interessada ha de presentar una 

sol·licitud mitjançant el formulari facilitat per la CASS abans de la data límit 

per al pagament de la cotització del mes corresponent, i s'aplica a la 

mensualitat natural completa.  
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- Qui assumeix el pagament de la part empresarial de la cotització de les 

persones assalariades que han hagut de deixar de treballar temporalment 

degut a la situació d’emergència sanitària? (art.34) 

       El Govern, mentre no declari la fi d’aquesta situació, i sempre que es tracti 

de persones donades d'alta amb anterioritat al 15 de març del 2020 i que 

aquestes persones no estiguin concernides per la suspensió del contracte de 

treball o la reducció de la jornada laboral. 

Qui ha d’ingressar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social les aportacions 

de les persones assalariades? L’empresa. 

Què ha de fer l’empresa per gaudir d'aquesta mesura? L’empresa ha de 

presentar una sol·licitud mitjançant el formulari facilitat per la CASS què ha 

d’adjuntar els butlletins de salari amb el compte d’hores, que preveu l’article 

59 de la Llei  de relacions laborals, degudament signats per les persones 

assalariades,  abans del 14 de maig del 2020 perquè tinguin efectes des del 

14 de març del 2020. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a 

l'esmentada data tenen efectes per a la cotització del mes en curs, o la part 

de mes que correspongui.  

- En tots els contractes d'arrendament de locals per a negoci, la renda 

contractual vigent queda reduïda? (art.36) 

Sí, durant el període comprès entre la data de l’entrada en vigor d’aquesta 

Llei i el dia en què la suspensió obligatòria de l’activitat o el règim de guàrdia 

o permanència que s’esmenten seguidament deixin de ser vigents. 

Quins són els percentatges de reducció?  

a) 100% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats suspeses 

tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, i a activitats 

sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern. 

b) 80% en el cas dels locals per a negoci corresponents a activitats obertes i 

autoritzades a obrir per decret del Govern. 

Què he de fer si la part arrendadora no ha emès les factures de l'arrendament 

d'acord amb les reduccions anteriors? La part arrendatària pot realitzar el 

pagament per la quantitat que resulti d’aplicació i quedar alliberada de 

l'obligació de pagament. Tanmateix, correspon a la part arrendatària 

acreditar a la part arrendadora la tipologia d’activitat que dona dret a una 

determinada reducció de la renda contractual vigent. 
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Quina és la renda que s’aplicarà un cop la suspensió obligatòria de l’activitat 

o el règim de guàrdia i permanència deixin de ser vigents? 

a) En el cas d’activitats suspeses tant obligatòriament per decret del Govern 

com voluntàriament: 

1r mes, la renda contractual vigent queda reduïda un 100%. 

2n mes, la renda contractual vigent queda reduïda un 50%. 

3r mes, la renda contractual vigent queda reduïda un 25%. 

4t mes, es torna a aplicar íntegrament la renda contractual vigent. 

 

b) En el cas d’activitats sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per 

decret del Govern: 

1r mes, la renda contractual vigent queda reduïda un 80%. 

2n mes, la renda contractual vigent queda reduïda un 40%. 

3r mes, es torna a aplicar íntegrament la renda contractual vigent. 

 

c) En el cas d’activitats obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern: 

1r mes, la renda contractual vigent queda reduïda un 50%. 

2n mes, es torna a aplicar íntegrament la renda contractual vigent. 

 

- La part arrendatària pot renunciar unilateralment al contracte 

d’arrendament d’un local per a negoci abans que transcorri el termini 

pactat? (art.37) 

       Sí, durant el termini comprès entre el 14 de març del 2020 i el 31 de 

desembre del 2020, mitjançant un preavís d’un mes com a mínim. 

- Les persones assalariades concernides per la suspensió temporal del 

contracte de treball o la reducció de la jornada laboral poden sol·licitar i 

obtenir, una reducció del 20% de la renda que satisfacin en concepte de 

lloguer del seu habitatge? (art.38.1) 

       Sí,  fins que el Govern no declari, per decret, la fi de la situació d’emergència 

sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 
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- Les persones assalariades que hagin estat acomiadades com a conseqüència 

de la situació d’emergència sanitària poden sol·licitar i obtenir, una reducció 

del 20% de la renda que satisfacin en concepte de lloguer del seu habitatge? 

(art.38.2) 

        Sí, mentre estiguin sense feina i percebin l’ajut econòmic per desocupació 

involuntària, fins que el Govern no declari, per decret, la fi de la situació 

esmentada. 

- 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, poden sol·licitar i obtenir, una reducció del 20% de la renda que 

satisfacin en concepte de lloguer del seu habitatge? (art.38.2) 

       Sí, només mentre la suspensió obligatòria o el règim de guàrdia o 

permanència segueixin sent vigents. 

-  Les persones assalariades concernides per la suspensió temporal del 

contracte de treball o la reducció de la jornada laboral poden sol·licitar i 

obtenir, una carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris 

o els préstecs personals, o una extensió del termini d’amortització dels 

crèdits hipotecaris que tinguin contractats amb les entitats bancàries amb 

la finalitat de finançar l’adquisició del seu habitatge habitual? (art.39.1) 

       Sí, sempre que l’import mensual de la quota d’amortització del préstec, i els 

crèdits esmentats, més les despeses i els subministraments bàsics de la unitat 

familiar, sigui igual o superior al 30% dels ingressos nets resultants de la 

suspensió temporal del contracte de treball o de la reducció de la jornada 

laboral que perceben els membres de la unitat familiar de convivència. I, fins 

que el Govern no declari, per decret, la fi de la situació d’emergència sanitària 

ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 

-      Les persones assalariades que hagin estat acomiadades com a conseqüència 

de la situació d’emergència sanitària poden sol·licitar i obtenir, una carència 

de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris i als préstecs personals 

o una extensió del termini d’amortització dels crèdits hipotecaris que tinguin 

contractats amb les entitats bancàries amb la finalitat de finançar l’adquisició 

del seu habitatge habitual? (art.39.4) 

       Sí, mentre estiguin sense feina i percebin l’ajut econòmic per desocupació 

involuntària, fins que el Govern no declari, per decret, la fi de la situació 

esmentada. 
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-    Les persones físiques que realitzen una activitat per compte propi que hagi 

estat suspesa obligatòriament per decret del Govern, o que estigui sotmesa 

a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern poden sol·licitar 

i obtenir, una carència de les quotes corresponents als préstecs hipotecaris i 

als préstecs personals, o una extensió del termini d’amortització dels crèdits 

hipotecaris que tinguin contractats amb les entitats bancàries amb la finalitat 

de finançar l’adquisició del seu habitatge habitual? (art.39.4) 

        Sí, només mentre la suspensió obligatòria o el règim de guàrdia o 

permanència segueixin sent vigents. 

- Els obligats tributaris que no estiguin en mesura de fer front al pagament 

dels deutes tributaris derivats de la presentació de les declaracions com a 

conseqüència de les mesures excepcionals, poden sol·licitar l'ajornament o 

el fraccionament del deute tributari? (art.41) 

 Sí, encara que aquest deute correspongui a retencions, ingressos a compte  

o sancions tributàries. 

- Com es calcula el pagament a compte de l'impost de societats per als 

períodes impositius iniciats entre l’1 de juliol del 2019 i el 31 de maig del 

2020? (art.43) 

Es calcula aplicant el percentatge del 20% sobre la quota de liquidació de 

l’exercici immediatament anterior. 

- Com es calcula l’import del pagament fraccionat de la liquidació de l’impost 

sobre la renda de les persones físiques corresponent al període impositiu 

iniciat l’1 de gener del 2020 que han d’efectuar els obligats tributaris que 

exerceixin activitats econòmiques? (art.44) 

Es calcula aplicant el percentatge del 20% sobre la quota de liquidació del 

període impositiu immediatament anterior. No obstant això, l’obligat 

tributari pot determinar l’import del pagament fraccionat aplicant un 

percentatge del 2% sobre les rendes netes procedents d’activitats 

econòmiques obtingudes en l’exercici immediatament anterior.  

L’exercici d’aquesta opció es fa en el moment de presentar la declaració 

corresponent al pagament fraccionat i no vincula per a futurs períodes 

impositius. 
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- Es pot reduir la base de tributació de l’IGI pels arrendaments no percebuts? 

(art.45) 

Sí, la base de tributació de l’impost també es redueix en les quantitats no 

percebudes per causa de les mesures en matèria d’arrendaments. 

- Els ingressos no percebuts per causa de les mesures adoptades en matèria 

d’arrendaments, s’inclouen en la base de tributació de l’impost de 

societats, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i de l’impost 

sobre la renda de les persones físiques? (art.46) 

 Els ingressos no percebuts per causa de les mesures adoptades en matèria 

d’arrendaments no s’inclouen en la base de tributació dels esmentats 

impostos. Tanmateix, són deduïbles les despeses relacionades amb aquestes 

rendes. 

-  Les persones assalariades concernides per la suspensió temporal del 

contracte de treball o la reducció de la jornada laboral, o les persones que 

realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa, tant 

obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, o que estigui 

en règim de guàrdia o permanència per decret del Govern, i que siguin 

partícips de plans de pensions privats, què poden recuperar del seu fons 

acumulat? (art.47) 

       Poden recuperar, i sense cap mena de penalització, una quantitat màxima 

mensual equivalent al salari mínim interprofessional, mentre la suspensió 

obligatòria o el règim de guàrdia o permanència segueixin sent vigents.  
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