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Impacte del sector 

Documentació 
requerida  

Beneficis 
d’esdevenir 

Sector d’Interès 
Nacional

1 El sector ha de tenir impacte en la salut, el benestar i la cohesió de les persones i del país

2 El sector ha d’impactar en el desenvolupament econòmic del país

3
Sector alineat amb els objectius de l’Horitzó 2023, o amb els sectors declarats estratègics en el projecte de 
diversificació econòmica o ha de tenir impacte en la taxa d’ocupació

4 El sector ha de veure reforçat el seu posicionament en l’àmbit internacional

1 El sector ha de presentar un Manifest, argumentant la sol·licitud, acordat per les principals empreses i agrupacions

2
El sector ha de presentar una proposta homogeneïtzada de protocols per fer front al SARS-COV-2 mitjançant una Guia 
d’activitats permeses segons els 5 nivells de risc de la pandèmia

3 El sector haurà de fer pública la guia mitjançant l’eina informativa de consulta desenvolupada

1 Publicació d’un marc regulador per cadascun dels 5 nivells de risc 

2 Gaudir un marc operacional definit, conegut per empreses, treballadors i clients

3 Certa reducció de la incertesa sobre el marc regulador futur, el que pretén fomentar les inversions

4 Inclusió i publicació en la eina informativa (no limitat als sectors declarats d’interès nacional)

4 Permet un posicionament del sector, i de les seves empreses, a nivell nacional i internacional

6 Difusió internacional de les activitats permeses i regulacions que afecten el sector 
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Es consideraran sector d’interès nacional aquells d’impacte favorable en la salut, l’economia i el posicionament, si compleixen els
requeriments establerts i gaudeixen de l’aprovació pels organismes pertinents. Aquesta declaració és una guia pel sector, que especifica
les activitats permeses pels 5 nivells de rics de la pandèmia SARS-CoV-2, sempre subjecte a la modificació pel Ministeri de Salut.

Requisits i beneficis de la declaració com a Sector d’Interès Nacional 



Declaració de l’Esport com a Sector d’Interès Nacional 

Compromís d’ Andorra amb l’esport i de l’esport amb Andorra

El Govern d’Andorra va aprovar,  en Consell de Ministres,  la declaració l’Esport com a Sector d’Interès 
Nacional. 

La petició va ser realitzada pel Ministeri de Cultura i Esports mitjançant la sol·licitud presentada per l’Andorra 
Esports Clúster.

El Clúster va presentar tota la documentació requerida per a optar a aquesta sol·licitud, i ha donat compliment 
a tots els requisits necessaris. 

Aquesta declaració suposa un impacte molt positiu per:

• L’esport del país (federat i amateur). 
• L’esport professional resident.
• La salut i el benestar de les persones, i la cohesió de la nostra societat.
• Impulsa el posicionament de país amb l’esport i el turisme esportiu.
• Ajuda a impulsar el creixement econòmic mitjançant una activitat que ens ajuda a diversificar i 

desestacionalitzar l’economia.
• Ajuda en la consecució dels objectius de l’Horitzó 23 i dels ODS de Nacions Unides 
• Ser un dels únics països d’Europa, en mantenir els gimnasos oberts després del primer confinament.
• Ser dels primers països d’Europa en declarar l’esport sector d’interès nacional.
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El Ministeri de Salut i el Comitè Científic van valorar favorablement la proposta de guia d’activitats 
permeses  segons els 5 nivells de risc de la pandèmia, presentada per l’Andorra Esports Clúster.

Aquesta guia és una taula que mostra, per cada nivell de risc, quines  activitats esportives i de turisme 
esportiu estan permeses, i quins mesures s’han de seguir per a dur-les a terme. 

Aquesta guia estableix un marc protocol·lari conegut, el qual evolucionarà amb la pandèmia, i es vol 
que sigui capaç de donar resposta a moltes de les situacions que es puguin produir.

El Ministeri actualitzarà les condicions exposades en funció de l’evolució de la pandèmia. 

El principals objectius són:

• Donar visibilitat a les mesures i protocols que afecten al sector.
• Homogeneïtzar la informació.
• Comunicar a tots els stakeholders (empreses, usuaris, treballadors i proveïdors, entre d’altres).
• Establir un marc  de criteris per funcionals  en relació a cada nivell de risc.
• Fomentar l’activitat econòmica malgrat les limitacions que ens imposa la pandèmia.
• Reduir la incertesa.
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El Ministeri de Turisme valora favorablement la declaració de l’esport com a sector d’interès nacional  
atenent a que ajudarà a potenciar el posicionament del país per atreure esdeveniments esportius 
internacionals, impactant favorablement en la desestacionalització de la destinació, objectiu inclòs en 
els eixos estratègics de Turisme. 

Aquest posicionament ens ajuda a fomentar i atraure diferents activitats:

• Turisme esportiu
• Turisme actiu
• Esdeveniments esportius, internacionals de petit o gran format. 
• Curses esportives, internacionals de petit o gran format. 

La guia d’activitats permeses pretén reduir, en la mesura del possible, la incertesa que pateix el 
sector. Per fer-ho, hem treballat i protocol·litzat aquelles variables endògenes sobre les que hem pogut 
incidir.

La guia defineix quines activitats de turisme esportiu i actiu estan permeses,  i les seves condicions 
protocol·làries, segons els diferents nivells de risc de la pandèmia.

Un dels objectius és facilitar la presa de decisió dels esdeveniments  esportius a l´hora de planificar-les i 
fer d’Andorra un entorn atractiu per desenvolupar aquesta activitat. 



Declaració de l’Esport com a Sector d’Interès Nacional 
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La declaració de l’esport com a Sector d’Interès Nacional  ha estat possible gràcies a l’exitosa 
col·laboració públic i privada que hi ha hagut des de l’inici de la pandèmia. 

Aquesta col·laboració es va iniciar després de la primera onada, quan el Clúster esdevé l’interlocutor de 
les empreses del sector, i treballa unit per aportar solucions al Sector Públic, trobant-se amb una 
Administració que ofereix màxima col·laboració i predisposició, i mostra una gran valentia per tirar les 
iniciatives endavant. 

Alguns exemples d’aquesta col·laboració són:

• El retorn als entrenaments i obertura del CTEO, piscina del CEO i ”circuit” per ciclistes.
• La reobertura de les instal·lacions esportives.
• La reobertura de les instal·lacions de turisme esportiu (i actiu) i la protocol·lització de les 

activitats i dels establiments de material de lloguer esportiu. 

En la segona onada, el sector es torna a unir i treballa conjuntament fins a presentar la proposta per 
esdevenir sector d’interès nacional, consolidant l’èxit de la col·laboració públic i privada.



Compliment dels requisits per esdevenir Sector d’Interès Nacional

Impacte 
en la salut

el benestar
i la cohesió

Impacte 
econòmic 

Impacte en el 
posicionament 

en l’àmbit 
internacional

1 L’esport incideix en la millora de la salut física i emocional.

2 L’esport és imprescindible per al manteniment d’hàbits  saludables, gaudir d’una bona qualitat de vida i un envelliment saludable.

3 L’esport és educació, formació, inclusió, cohesió i sostenibilitat (lligat amb els ODS de l’agenda 2030 de les Nacions Unides).

4 L’esport federat impacte en el teixit associatiu del país (250 associacions i 13.000 llicències) i en els valors dels infants i joves. 

5
6     

L’esport ajuda a la diversificació i la desestacionalització de l’economia, i representa el 8% del PIB del país. 
L’esport aconsegueix una societat més saludable el que ajuda a tenir un sistema de salut pública més sostenible.

10 L’esport ens posiciona positivament (activitat saludable i sostenible),  el que transmet una bona imatge de país.

11 L’esport permet el posicionament en una activitat que representa una avantatge competitiva “natural” i històrica del país.

12 L’esport recolza el posicionament del país pel reconeixement internacional en esdeveniments esportius (professionals i amateurs).

13 Ser un dels primers països d’Europa en fer la declaració té un impacte mediàtic internacional positiu.

14 L’impuls de l’esport federat ajuda al posicionament com a referent esportiu i crida a esportistes professionals a establir-se al país.  

Documentació 
requerida  

1 S’entrega Manifest del sector de l’esport per esdevenir Sector d’Interès Nacional, signat pels principals agents i empreses.

2 S’entrega la Guia d’Activitats Permeses, que homogeneïtza els protocols del sector, i s’aprova. 

3 Desenvolupament de l’eina de consulta de la Guia d’Activitats Permeses que entrarà en funcionament a principis de maig.
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Alineació 
amb l’H23

7 Impuls en la nova orientació de la política turística i per un model econòmic, social i mediambiental, més sostenible.

8 Col·labora en la consecució d’esdevenir destí de vida i de negocis,  en l’atracció de talent i startups, i en la transformació digital.

9 L’esport federat posiciona Andorra com a destí de federacions i esportistes professionals, i en esdeveniments esportius d’alt nivell.



www.andorraesportscluster.com

+376 36 82 55 
info@andorraesportscluster.com
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