Qui i com pel programa
de finançament de Govern
COVID-19 – FASE II
El Govern d’Andorra, en el seu decret del
20/05/2020, ha aprovat una segon programa
extraordinari d’avals per a empreses i
negocis per la situació d’emergència
sanitària causada pel Covid-19.
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A qui va dirigit
Poden acollir-se únicament empreses o negocis
establerts al país, que no estiguessin en mora prèviament,
per respondre al pagament de la part patronal de la
suspensió temporal de contractes de treball (STCT) o la
reducció de la jornada laboral (RJL), el ﬁnançament de
quotes creditícies i possibles inversions d’adequació
d’establiments per a l’atenció al públic per adaptar-se als
requisits sanitaris derivats de la situació d’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i que
compleixin altres requisits del decret.

Destinació
Es podran ﬁnançar únicament:
a) La part patronal corresponent a l’aplicació
de l’STCT o l’RJT.
b) Quotes d’operacions de préstec amb entitats
bancàries andorranes.
c) Treballs d’adequació d’establiments per a
l’atenció al públic, per adaptar-se als requisits
sanitaris deri¬vats de la situació d’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Cada sol·licitud pot presentar-se per a una, diverses o
totes les modalitats d’ajut descrites en aquest apartat.
Sense que puguin imputar-se altres pagaments.

Com es fa efectiu
Si disposa de la resolució administrativa emesa per la
Comissió Tècnica podrà dirigir-se, en cas que no
s’hagin determinat mitjans telemàtics per enviar-la, a
l’entitat bancària determinada a la Resolució.
El beneﬁciari disposa de 5 dies hàbils, a comptar de la
notiﬁcació de la resolució, per formalitzar l’operació
amb l’entitat bancària que consta a la Resolució Administrativa. Hauran de trametre una còpia del contracte
formalitzat a la Intervenció General del Govern, a l’adreça
de correu electrònic intervenciogeneral@govern.ad.

Període del finançament
S’estableix en un termini màxim de 12 mesos,
prorrogables per períodes de 6 mesos, previ acord
de la Comissió Tècnica.
Possibilitat de cancel·lació anticipada a petició dels
beneﬁciaris, en qualsevol moment cas que no hi hagi
saldos deutors associats al ﬁnançament.

Tipus d’interès aplicable
El beneﬁciari del ﬁnançament, no pagarà cap tipus
de interès, aquests seran assumits per Govern.

Import
L’import atorgat serà el que s’estipuli per cada cas en la
Resolució Administrativa de la Comissió Tècnica.
1. Per al ﬁnançament de la part patronal corresponent
a l’aplicació de l’STCT o l’RJT, l’import sol·licitat ha
de coincidir amb el presentat en la sol·licitud d’STCT
o RJT, per a un període màxim de tres mesos. Amb
possibilitat d’ampliació sol·licitant-ho prèviament
a la Comissió Tècnica, enviant un correu electrònic
a credits.covid19@govern.ad.
2. Per al ﬁnançament dels passius ﬁnancers derivats
d’operacions creditícies amb entitats bancàries
an¬dorranes, l’import sol·licitat no pot excedir
les quotes previstes per un període màxim de tres
mesos, que comprenen el mes corrent de la
sol·licitud i els dos mesos següents. Amb possibilitat
d’ampliació sol·licitant-ho prèviament a la
Comissió Tècnica, enviant un correu electrònic a
credits.covid19@govern.ad.
3. Per al ﬁnançament de treballs d’adequació d’establiments per a l’atenció al públic per adaptar-se
especíﬁcament als requisits sanitaris derivats de la
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, l’import sol·licitat no pot excedir
l’import en euros resultant de multiplicar la superfície total del local de negoci x 15. Excepcionalment, es
pot sol·licitar a la Comissió Tècnica que s’accepti un
pressupost per un import superior al límit establert,
complint amb els requeriments continguts al Decret.

Com accedir al programa
de finançament
Presentar a Govern el imprès de sol·licitud corresponent, sigui telemàticament o excepcionalment,
al serveis de Tràmits de Govern amb cita prèvia,

https://www.govern.ad/empreses-i-autonoms-sol-licita-el-teu-credit-tou

juntament amb la següent documentació:
• Un certiﬁcat bancari que acrediti el detall dels
imports mensuals i el venciment de les quotes
d’operacions creditícies per a les quals se sol·licita
l’aval, i la situació de no morositat per més de 30
dies naturals d’aquestes operacions creditícies
• Un pressupost de treballs degudament presentat en
cas de sol·licitar aval per a treballs d’adequació
d’establiments per a l’atenció al públic per adaptar-se als requeriments sanitaris derivats de la
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
• Posició global de tots el comptes bancaris de la
mateixa entitat i per cada entitat
• Balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys de
l’exercici anterior.
En cas que el sol·licitant ja sigui beneﬁciari d’un ajut en
virtut del programa anterior de Govern, la formalització
de la nova línia de ﬁnançament s’haurà d’instrumentar
amb la mateixa entitat ﬁnancera que va concedir l’ajut
anterior.
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Verificació i avaluació
de la sol·licitud
Es requerirà que el sol·licitant autoritzi expressament a
les entitats bancàries i al Govern, per facilitar a la
Comissió Tècnica tota la informació referida al negoci o
a la societat que representa i que consti en els seus
registres, amb l’única ﬁnalitat de poder comprovar que
no disposa de liquiditat suﬁcient per respondre a les
operacions el ﬁnançament de les quals es permet en el
Decret.

Comissió Tècnica – procediment
La Comissió Tècnica donarà resposta al sol·licitant en
un termini màxim de 10 dies hàbils des de la presentació
de la sol·licitud. En cas de no rebre resposta en aquest
termini es considerarà desestimada.

Terminis i condicions
de formalització
El beneﬁciari d’una resolució favorable, haurà de
formalitzar l’operació:
a) Amb l’entitat bancària del Principat que
dictamini la Comissió Tècnica en la Resolució
Administrativa

b) En un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar
de la notiﬁcació.

Consignes d’utilització
• Els pagaments que s’efectuïn amb càrrec a la línia de
ﬁnançament garantida només es podran dur a terme
mitjançant transferència bancària i rebuts domiciliats.
• Aquests comptes no tindran associats ni targetes,
de crèdit o de dèbit, ni talonaris de xecs.
• Els beneﬁciaris d’aquest programa no poden imputar
altres despeses a la pòlissa de crèdit que les autoritzades a la Resolució Administrativa.

Avís legal
Futlletó elaborat a efectes informatius. Extracte elaborat a partir del Decret del 20 de maig de 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, publicat al Butlletí Oﬁcial del Principat d’Andorra del 20/05/2020.
Aquest futlletó no substitueix el contingut del referit Decret. En cas d’errors el text del Decret preval sobre el contingut d’aquest
futlletó.
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