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• Recuperar progressivament l’activitat econòmica del país però sempre

d’acord amb els criteris sanitaris.

• Obrir esglaonadament els diferents sectors d’activitat tenint en compte 

les necessitats actuals i futures.

• Incorporar gradualment les empreses i els treballadors a l’activitat 

econòmica i al mercat. 

Objectius
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• La represa es farà per fases, amb intervals de 15 dies aproximadament, 

seguint els criteris marcats per les autoritats sanitàries.

• Es passarà d’una fase a una altra sempre i que la situació 

epidemiològica sigui satisfactòria.

• La reactivació es dividirà en tres fases:

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

– Fase 2: Activitats que no depenen del turisme per desenvolupar-se adequadament.

– Fase 3: Reincorporació progressiva de la resta d’activitats.

Procediment
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– Represa de les activitats que faciliten la vida en confinament així com de les 

activitats necessàries per implementar adequadament les mesures econòmiques 

i socials presents i futures.

• Confecció tèxtil (merceries, arranjaments tèxtils).

• Agricultura i jardineria de casa.

• Comerç a l’engròs i al detall dels següents articles:

– Parament de la llar

– Electrodomèstics

– Joguines

– Articles de música

– Papereria, quiosc i premsa

– Bricolatge, ferreteria i material elèctric

– Informàtica

• Serveis immobiliaris.

Fase 1: a partir del dilluns 20 d’abril
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• S’incorporaran com a màxim 948 treballadors de com a màxim 596 
activitats econòmiques.

– D’aquests, 376 són agents de la propietat immobiliària de 230 activitats econòmiques. 

• Es permetrà la venda en línea de totes les activitats, tant de productes 

com de serveis.
– S’haurà de fer, sempre que sigui possible, mitjançant el teletreball.

– Els comerços seran els encarregats de fer arribar els productes als clients.

– Els comerços no hauran de disposar necessàriament d’una plataforma en línia.

Fase 1: a partir del dilluns 20 d’abril
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• La fase 2 s’iniciarà no abans de dues setmanes després de 
l’activació de la fase 1, i sempre que la situació sanitària ho permeti.

– Represa de l’activitat del sector de la construcció.
• Aquest sector té un efecte determinant sobre el PIB d’Andorra.

• No depenen del turisme per desenvolupar-se adequadament.

– Represa de l’activitat dels professionals liberals vinculats a aquesta activitat.

Fase 2
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• La fase 3 s’iniciarà no abans de dues setmanes després de 
l’activació de la fase 2, i sempre que la situació sanitària ho permeti.

• Represa progressiva de la resta d’activitats.

• Aquesta fase es dividirà en diferents subfases depenent de la 

variable epidemiològica i de les primeres conclusions de l’estudi 

d’anticossos de la població.

Fase 3
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• Els treballadors amb fills a càrrec menors de 14 anys o amb una discapacitat es 

podran acollir a la mesura aprovada al mes de març per obtenir un permís retribuït 
sempre i quan es compleixin els requisits.

• En el cas que els progenitors no puguin absentar-se de la feina, el Ministeri 

d’Educació i Ensenyament Superior posarà a disposició un servei de cura dels 
infants.

– S’habilitarà un formulari a www.infoeducacio.ad per sol·licitar aquest servei.

– Les sol·licituds s’estudiaran cas a cas.

• Aquells treballadors que tinguin una persona gran o una persona amb 
discapacitat a càrrec, podran sol·licitar els ajuts de la cartera de serveis del 

Ministeri d’Afers Socials i es reforçaran el Servei d’Atenció Domiciliària.
– S’habilitarà un formulari a www.aferssocials.ad per sol·licitar aquest servei.

– Les sol·licituds s’estudiaran cas a cas.

Mesures socials associades
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