Mesures econòmiques per fer
front a la situació
d’emergència sanitària pel
SARS-CoV-2
Andorra la Vella, 27 de gener del 2021

Modificació de la Llei 16/2020 de mesures urgents
•

El Govern pot determinar, via decret, el percentatge màxim d’assalariats d’una
empresa que poden veure’s concernits per una STCT/RJL.

•

El Govern pot acordar per decret la prolongació automàtica de la vigència de les
STCT/RJL, sense que les empreses hagin de tornar a presentar la documentació a
l’administració.

•

Es redueix de 30 a 15 dies el termini que una empresa ha d’esperar per modificar
l’abast d’un STC/RJL fins que pot tornar a demanar-ne l’aplicació.

•

El text preveu un mecanisme de regularització més àgil de les quantitats pagades
indegudament: el Govern i la CASS poden compensar directament aquestes
prestacions sense haver de gestionar-les de manera individualitzada.
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Anàlisi dels Crèdits Tous avalats pel Govern d’Andorra
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El programa d’avals ha tractat 1.509 sol·licituds, de les quals 1.369 han sigut acceptades,
beneficiant un total de 15.083 assalariats

Modificació del Decret de la segona fase dels crèdits tous
•

Ampliació de la llista d’empreses i negocis que es poden acollir al segon
programa extraordinari d’avals a causa de la situació d’emergència sanitària
causada pel coronavirus SARS-CoV-2:
 S’incorporen les quotes de les operacions de lísing (arrendament financer).

•

Pròrroga dels venciments de les pòlisses de crèdit formalitzades durant l’any
2020, corresponents als dos programes extraordinaris d’avals, per 6 mesos des de
la data de venciment que consti en el contracte de formalització de les pòlisses.
 Tot i la pròrroga, els beneficiaris poden amortitzar anticipadament les pòlisses de crèdit,
i sol·licitar la reconducció del deute en forma de préstec. En aquest darrer supòsit, cal
presentar la petició a credits.covid19@govern.ad.
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Gràcies per la vostra atenció
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