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Tercera fase de represa de l’activitat econòmica – Fase 3A

Sector manufacturer

Sector immobiliària
Compra venda i promoció

Sector de la publicitat

Col·locació de personal

Llars d’infants

Benestar personal

Professions sanitàries 

Detall de les activitats:

2.688

26.706

FASE 3A 618 Assalariats en permanència

Noves incorporacions d’assalariats

Altres activitats de despatx

Veterinaris



Tercera fase de represa de l’activitat econòmica – Fase 3A

Sector manufacturer

Sector immobiliària
Compra venda i promoció

Sector de la publicitat

Col·locació de personal

Llars d’infants

Benestar personal

Professions sanitàries 

Detall de les activitats:

26.706

FASE 3A

3.306

30.012

Veterinaris



Tercera fase de represa de l’activitat econòmica – Fase 3B (1 de juny*)

Comerç al detall i l'engròs

Venda de vehicles a motor

Hoteleria / restauració

Altres serveis a la com.

Detall de les activitats:
FASE 3B
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43.072
assalariats

Sector de l’esport

Altres

13.060
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Fase 1: Activitats que faciliten la vida en confinament.

Fase 2: Activitats que no depenen del turisme.

Fase 3A: Primera subfase de la reincorporació progressiva de la resta d’activitats.

Fase 3B: (DATA PREVISTA) Segona subfase de la reincorporació progressiva.

ABRIL MAIG

Calendari d’aplicació de fases

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 29

29 30

JUNY



• Primera fase de represa de l'activitat esportiva (4 de maig) 

• Incorporació de 128 esportistes als entrenaments

• Inclou els esportistes professionals i els becats ARA

• Segona fase de represa de l’activitat esportiva (13 de maig)

• Incorporació d’uns 300 esportistes

• Inclou els esportistes federats

Activitats esportives professionals i internacionals



Les modalitats amb esportistes professionals referents es reubiquen en emplaçaments més 

adequats i s’amplia la freqüència dels entrenaments.

• Motociclisme: tant professionals com internacionals (a partir de les categoria Sub-18) 

podran entrenar entre les 10 i les 19 hores al circuit del Pas de la Casa. La resta de 

federats coordinaran els entrenaments amb la Secretaria d’Estat d’Esports

• Ciclisme: tant professionals com internacionals (a partir de les categoria Sub-18) podran 

entrenar entre les 9 i les 19 hores en carreteres de muntanya, evitant nuclis urbans. Els 

federats podran entrenar dues hores diàries amb les mateixes condicions.

Activitats esportives professionals i internacionals



• Tennis: els professionals entrenaran al PrinciEsport de Santa Coloma entre les 10h i les 

14h. La resta de tenistes federats coordinaran els entrenaments, en funció de les 

categories, amb la Secretaria d’Estat d’Esports.

• Bàsquet Club Andorra: els jugadors del primer equip continuen realitzant els 

entrenaments individuals al Poliesportiu del Govern igual que en la primera fase.

Activitats esportives professionals i internacionals



- Becats ARA:

- Esquí de fons: es concentraran en la Residència d’Entrenament en Alçada (Naturlàndia) 

- Natació: en els pròxims dies s’habilitarà per als entrenaments la piscina del Centre Esportiu 

d’Ordino

- Muntanyisme: podran realitzar entrenaments de muntanya en horaris coordinats per la 

secretaria d’Estat. A aquests entrenaments s’afegeixen els membres dels equips nacionals.

- Tant la resta de becats ARA com els federats que competeixen a nivell 

internacional podran entrenar diàriament i se’ls adaptarà l’espai 

d’entrenament del Centre de Tecnificació d’Ordino.

Activitats esportives professionals i internacionals



Gràcies per la vostra atenció


