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Antecedents (1)

© Govern d’Andorra – 2022

• Coincidint amb l’inici de

legislatura, el MPEE impulsa una

revisió del Pla Estratègic del

Turisme de Compres promogut

l’any 2015 des del ministeri de

Turisme

• El Pla inclou tot un seguit

d’accions que cal re-avaluar a fi

d’impulsar-les, modificar-les o

descartar-les

• El Pla conté igualment accions

específicament dissenyades per al

Pas de La Casa



Antecedents (2)
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• La potenciació i millora del Pas de la

Casa com a centralitat comercial i turística.

• La consolidació de la parròquia d’Encamp

com a destinació de turisme vinculat a

l’esport

Pla Estratègic del 

Turisme de Compres

Pla Director

Objectiu estratègic:

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA



Antecedents (3)
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• Es mantenen reunions i

presentacions amb el sector

comercial del Pas de La Casa,

juntament amb el Comú d’Encamp

• L’actualització del Pla Estratègic

del Turisme de Compres subratlla

el sector dels complements i

equipament per a la moto com un

sector a potenciar



Estratègia de dinamització econòmica Encamp (1)
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Pla Director

Estratègia territorial

• Foment de la Qualitat de

vida.

• Millora de l’espai Urbà.

• Potenciació dels valors del

territori i la seva singularitat

Estratègia de dinamització econòmica Estratègia de Promoció

i comercialització

• Adaptació de la marca i

accions promocionals a les

singularitats i potencialitats

del territori.

• Accions de màrqueting

orientades a client extern

• La potenciació turística del Pas de la Casa

com a centralitat comercial i turística

• L’estratègia compatida (públic-privada) en

el desenvolupament econòmic del territori

de Grandvalira

• La consolidació de la parròquia d’Encamp

com a destinació de turisme esportiu i de

territori implicat amb l’esport.

Estratègies específiques 

Encamp - el Pas de la Casa



Estratègia de dinamització econòmica Encamp (2)

© Govern d’Andorra – 2022

• G Sèries – Circuit del Pas de la Casa

• Marxa Skimo

• Estada Pretemporada Mora Banc al Pas de la Casa

• Estades esportives de Clubs i esportistes professionals al

Complex Esportiu del Pas de la Casa

• Otso Travessa d’Encamp

• Estades esportives seccions FCB

• Marxa Cicloturista Grand Fondo Encamp – El Pas de la Casa

• Travessa del Pas de la Casa

• e-Trophée Andros Circuit del Pas de la Casa

Estratègies específiques 

Encamp - el Pas de la Casa



Estratègia de dinamització econòmica - sector moto 
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Dinamitzar el sector dels 

complements i 

equipament per a la moto

Estratègia

Organitzar un 

esdeveniment vinculat a la 

moto

UNA CONCENTRACIÓ MOTOTURÍSTICA

Impacte 
econòmic

Impacte
mediàtic+



La concentració mototurística 
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Doble objectiu: aconseguir una xifra de 

participants significativa que permeti 

una gestió òptima a fi de garantir-ne 

l'èxit i comptar amb una expertise

contrastada

Estratègia

Assolir un acord de promoció i 

col·laboració  amb la concentració 

hivernal més important del sud 
d’Europa

Assolir un acord amb un 

organitzador d’esdeveniments 
vinculats al món de la moto
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L’acord amb Pingüinos
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Organitzar un esdeveniment 

inspirat en el model d'una 

concentració consolidada i 
líder a Europa

Escollir una data complementària 

dins la temporada turística 

d’Andorra i complementària amb 
les dates de Pingüinos

Associar la imatge de la 

concentració andorrana amb 

un animal de les nostres 
muntanyes



El conveni (1)
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ORGANITZADOR SUPORT 

INSTITUCIONAL

+ +

1ª concentració mototurística Encamp / El Pas de La Casa 
Setembre 2023

Marmotes



El conveni (2)
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• Data prevista: setembre 2023

• Objectiu d’inscripcions: 2.500

• Durada de l’esdeveniment: 3 dies

• Aportacions econòmiques:

– 75.000 € Govern d’Andorra (*)

– 50.000 € Comú d’Encamp

(*) aquest import es pot veure reduït en cas de no assolir els objectius d’inscripcions 



Les atribucions 
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Control del compliment de les obligacions administratives, medi ambientals, 

sanitàries, laboral, fiscals o tributàries, entre altres. 

Coordinació de Protecció Civil, Bombers, Policia, voluntaris de Creu Roja.

Mitjançant l'acord amb Pingüinos, inscripcions i promoció conjunta de 

l’esdeveniment, així com la incorporació a l’organització de membres 

del seu staff. Obtenció dels permisos pertinents. Recerca de sponsors i 

patrocinis addicionals.

Coordinació i control per part del servei de Circulació de totes les afectacions 

viàries. Cessió dels espais per a activitats complementàries (village ...), 

així com la delimitació dels diferents espais al circuit. Cessió de casetes per 

a la zona comercial i/o el Village. Habilitar espais d’aparcament de les motos 

al casc urbà. Wellcome pack. Dinar popular a la vila d’Encamp.



El programa d’activitats previstes 
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• 1es inscripcions. Cerimònia de benvinguda. Brindis

dels participants. Shows al circuit (acrobàcies,

habilitats ...). Concert nocturn.

• Esmorzar al circuit. Passejada motera pel pais.

Desfilada de banderes amb arribada a Encamp.

Dinar popular a Encamp. Shows al circuit,

entrevistes a pilots professionals, sortejos,

xerrades ... Desfilada nocturna de torxes fins al

Pas de la Casa. Homenatge als motoristes morts

en accident. Concert nocturn.

• Esmorzar al circuit. Lliurament de premis. Cloenda
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Els diferents emplaçaments
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Circuit del Pas de La Casa

Encamp

El Pas de la Casa



Gràcies per la vostra atenció
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