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Antecedents

2019.-Inici del Pla Director de reactivació econòmica
Febrer 2020.- Reunió prèvia amb comerciants i veïns 
presentació Pla director. Participació del ministre de 
Presidència, Economia i Empresa.  

Març 2020.- Inici pandèmia COVID-19. 
Tardor-2020.-Reunions de treball representants sector hoteler 
i allotjaments turístics. 
Febrer 2021.- Reunió semivirtual amb tot el sector hoteler i 
d’allotjaments turístics amb la presència dels ministres de 
Presidència, Economia i empresa i Turisme.
Juny 2021.- Represa de l’activitat del Consell Econòmic i 

Social. Designació de representants i membres del Consell. 

Fo
to

gr
af

ia
: @

C
o

m
ú

 d
’E

n
ca

m
p



Representants

Sector Retail: Sr. Josep Maria MAS

Sector d’allotjaments turístics:

Hotels Sr. Jordi MONTANÉ

Habitatges: Sr. Àlex RUIZ .

Sector de la restauració: Sr. Carlos MARREIROS.

Domini esquiable: Sr. Xavier SALINAS.

Sector immobiliari: Sra. Valérie LACKNER.

Entitats empresarials i associatives:

Iniciativa publicitària del Pas de la Casa: Sr. Jean Jacques

CARRIÉ.

Associació de veïns del Pas de la Casa: Sr. Òscar RAMON.

Comú d’Encamp: Cònsol major d’Encamp o conselle/ra en qui

delegui

Participació del Govern d’Andorra a través dels ministeris de

Presidència, Economia i Empresa, Turisme i Territori i Habitatge en

aquelles reunions i projectes que el Consell Econòmic i Social

consideri.
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Taules de treball 

EL PAS DE LA CASA CAP A UN ENTORN ATRACTIU I D’ACOLLIDA 
• Pla integral de rehabilitació (C/. Sant Jordi, Av. d’Encamp, voravies en general)
• L'eficiència logística (Projecte distribució logística eficient)

EL PAS DE LA CASA EL VALOR DELS ENTORNS D’ALÇADA 
• L’ordenació del paisatge (Ocupació equilibrada i respectuosa amb el medi ambient)
• El Pas de la Casa “d’alçada” (Estades esportives 1r nivell – Ciclisme, Handbol, 

natació)

EL PAS DE LA CASA DE COMERÇ FRONTERER A L’EXPERIÈNCIA DEL SHOPPING 
• L'experiència de l’espai urbà (Solució integral per gaudir, passejar i comprar)
• La millora de l’oferta comercial (Descentralitzar accions època esquí, píndoles 

formatives mitjana de 30 inscrits.
• La millora de la proposta d’oci (Revisió POUPE, valor oferta restauració)
• La diversificació de l’oferta comercial (Crear experiències comercials i de 

dinamització)

EL PAS DE LA CASA UN PROJECTE DE PAÍS 
• El Pas de la Casa un projecte de país (Com a porta d’entrada al país)
• L’estructura de gestió (Consell econòmic i social)

Polítiques d’actuació compartides amb tota la parròquia: 
1. Projecció com a destinació de turisme esportiu 
2. Pla de comunicació del territori 
3. la comercial per als projectes La coordinació estable d’iniciatives i projectes
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Objectiu del Consell Econòmic i Social 

Missió: Ser un actor i interlocutor representatiu del sector econòmic i

social del Pas de la Casa per al Comú d’Encamp i el Govern.

Objectius:

• Organitzar taules de treball.

• Valorar la priorització dels projectes i inversions necessàries.

• Cercar les col·laboracions necessàries per tirar endavant projectes

de desenvolupament econòmic.

• Proposar i impulsar els canvis reglamentaris i legislatius necessaris.

• Cercar i consensuar solucions a les problemàtiques pròpies de la

zona.
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Pla d’actuació i reptes en curs  

• Vals de compra

• Mostra gastronòmica 2021

• Subvenció TMAs visitants francesos amb pernoctacions.

• Ajuts directes reducció impost i taxa de radicació.

• Moratòria de la nova ordinació de terrasses per a

l’adaptació de l’avinguda d’Encamp.

• Remodelació del carrer Sant Jordi. Inici de les obres.

• Creació de la guia digital del comerç.

• Pla de distribució logística eficient de mercaderies

• Embelliment de la zona de l’antiga duana.

• Nova escola bressol.

• Nou concurs de treta de neu No concurs neteja viària

millores embelliment floral.

• Pla de comunicació turística
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Torn obert d’intervencions


