
Vigència

A partir del 22 de
desembre de 2021

Programa d’ajudes per als titulars de locals d’oci nocturn en la categoria de
discoteca o similars per satisfer la despesa del lloguer del local comercial en
què es duen a terme les activitats o el pagament de les quotes hipotecàries.

Regulació

Decret 424/2021, del 22-
12-2021, d’aprovació
d’un nou programa
extraordinari d’ajudes al
lloguer i les quotes
hipotecàries d’establi-
ments autoritzats com a
pubs, discoteques, sales
de ball o similars.

AJUDES AL LLOGUER I LES QUOTES
HIPOTECÀRIES A PUBS, DISCOTEQUES, 

SALES DE BALL

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

Estiguin legalment establerts al Principat
d'Andorra.
Tinguin un número de Registre de Comerç i
Indústria amb la descripció detallada de
l'activitat. 
No tinguin cap deute amb l'Administració.

Titulars de titulars de locals d’oci nocturn en la
categoria de discoteca o similars i agències de
viatges, sempre que:

Beneficiaris

Objecte

Quan tinguin com activitat exclusiva la de pub,
discoteca, sales de ball o similars, el 100% de
l'import del lloguer mensua.

Quan tinguin l'activitat de pub, discoteca, sales
de ball o similars de manera no exclusiva, el 50%
de l'import del lloguer mensual.

L'ajuda consisteix en els següents percentatges: 

El límit màxim d'aquests ajuts és de 3.000€. 
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Tramitació 

V8T012.pdf (govern.ad)

Presentació al Servei de
Tràmits de Govern del
formulari:
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Documentació 

Declaració de no deute
amb l'Administració.
Certificat de no deute
amb el Comú de la
Parròquia corresponent.
Certificat de no deute
amb la CASS.
Justificant bancari del
pagament del
lloguer/hipotèca dels 2
últims mesos.
Número de registre de
comerç i indústria.
Dades bancàries.
Declaració responsable.

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

ESTEM AQUÍ 

TRUCA'NS 

A tenir en compte

El dret a sol·licitar un ajut al lloguer o per al
pagament de les quotes hipotecàries no és
aplicable a les modificacions d’activitats
comercials autoritzades a partir de l’entrada en
vigor d’aquest Decret.

La sol·licitud presentada queda tàcitament
concedida en el termini de 10 dies hàbils a
partir de la data d’entrada. A manca de precisió,
l’ajut s’entén sol·licitat a comptar de l’entrada en
vigor d’aquest Decret.

El Ministeri competent en matèria d’Economia i
Empresa manté la potestat de resoldre
desfavorablement les sol·licituds abans d’aquest
termini i de revisar, un cop exhaurit el termini,
totes les sol·licituds i, si escau, iniciar el procés
pertinent de revisió o revocació de l’ajut
econòmic atorgat, i exigir-ne la devolució per
incompliment de les condicions.

Els comerços o negocis que ja havien sol·licitat  i
obtingut abans l'ajut al lloguer, rebran l'ajuda de
manera automàtica després de fer la sol·Licitud
via correu electrònic a ajuts.locals@govern.ad i
adjuntar-hi el justificant de pagament de la
mensualitat objecte de l'ajut, quedant exempts
de presentar cap altra documentació exigida. 

En el cas que el titular del comerç o negoci acrediti
que és el propietari del local en què es desenvolupa
una de les activitats comercials objecte d’aquest
Decret i que es justifiqui documentalment el
pagament mensual d’una quota hipotecària del
local, es pot sol·licitar un ajut sobre aquesta quota
en el mateix percentatge que els ajuts al lloguer i
amb el mateix topall

https://tramits.govern.ad/tramits/V8T012.pdf

