
Vigència

24 de febrer 2021 
-
Exhauriment de la
disponibilitat
pressupostària

Sous i salaris i cotitzacions a la CASS.
Quotes d’operacions de préstec amb entitats
bancàries andorranes.
Treballs d’adequació d’establiments per a
l’atenció al públic, per adaptar-se als requisits
sanitaris pel coronavirus SARS-CoV-2.
Despeses de subministrament d’aigua corrent,
electricitat, telefonia, calefacció i carburants per
a la locomoció.
Despeses d’arrendament dels locals comercials.
Quotes de les operacions de lísing
(arrendament financer) formalitzades.

A través d'aquest programa només es poden 
 finançar les següents despeses per una quantitat
equivalent a un màxim de 3 mesos amb possibilitat
d'ampliació: 

Regulació

Decret 54/2021, del 17-
2-2021 de modificació
del Decret del 20-5-2020
d’aprovació d’un segon
programa extraordinari
d’avals per a empreses i
negocis per la situació
d’emergència sanitària
causada pel coronavirus
SARS-CoV-2.

CRÈDITS TOUS
Programa extraordinari d’avals a càrrec de l’Estat (línies de finançament
garantides), destinat a dotar de liquiditat les empreses i els negocis del
país per respondre al pagament de despeses concretes. 

A J U D E S  A  L E S  E M P R E S E S  -  A N Y  2 0 2 2

Empreses i negocis establerts al país amb tensions
de tresoreria o dificultats per respondre a
determinades despeses arrel de la situació
d’emergència sanitària.

Beneficiaris

Objecte
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No poden accedir a aquests ajuts les empreses
que tinguin deutes amb l’Administració pública,
llevat que els eventuals deutes quedin
regularitzats en els termes que acordi la
Comissió Tècnica.

Les empreses o negocis beneficiaris no poden
realitzar repartiment de dividends mentre la
totalitat o una part dels ajuts concedits en forma
d’avals estiguin vigents.

Cada sol·licitud pot presentar-se per a una,
diverses o totes les modalitats d’ajut descrites.

La Comissió Tècnica, a l'hora de resoldre, fixa
un import màxim garantit i un termini màxim
d’amortització de 12 mesos a comptar de la
formalització de l’ajut, prorrogables per
períodes de 6 mesos amb l’acord previ de la
Comissió Tècnica.

Resol la Comissió Tècnica en un màxim de 10
dies hàbils des de la presentació de la
sol·licitud (silenci negatiu). 

Els beneficiaris d’una resolució favorable han
de formalitzar la relació amb l’entitat bancària
que determini la Comissió Tècnica, en un
termini màxim de 5 dies hàbils a comptar de
la notificació de la resolució. Els beneficiaris
han de trametre una còpia del contracte
formalitzat a l’adreça de correu electrònic
intervenciogeneral@govern.ad.

Tramitació
online

https://crtf2.govern.ad/ 

Documentació

Extractes bancaris dels
últims 3 mesos del
pagament de nòmines i
relació dels
treballadors afectes a 
 STCT i/o RJL, si escau.
Certificats bancaris de
despeses mensuals i de
de no morositat (+30
dies naturals).
Pressupost de treballs
en cas d'adequació.
Extractes bancaris dels
últims 3 mesos en què
apareguin els rebuts.
Contracte de lísing i
extractes bancaris dels
càrrecs 3 últims mesos.

Segons despeses objecte
de la sol·licitud:

Contacta'ns

Prat de la Creu, 8
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: +376 80 92 92
Fax: +376 80 92 93
email: ccis@andorra.ad

A tenir en compte

Sol·licitud i resolució

ESTEM AQUÍ 

TRUCA'NS 
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