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• S’efectua un dispositiu especial de seguretat entre el Cos de 

Policia i el comú d’Encamp a partir de dilluns 1 de juny.

• Durada del dispositiu previst: tot el mes de juny, podent haver-hi

variacions.

• Presència d’agents durant les 24 hores

• Frontera francoandorrana: 20 efectius

• Pas de la Casa: 21 efectius

Protocol d’actuació policial: Efectius



• Vetllar per l’ordre públic, prevenció de qualsevol infracció penal o

administrativa.

• Vetllar pel compliment de la distància de seguretat entre

persones recomanada pel Ministeri de Salut.

• Vetllar per l’ús de la mascareta.

• Vetllar per la fluïdesa de la circulació

de vehicles i en general per la

normativa d’aplicació.

Protocol d’actuació policial: Missió



• Les patrulles vetllaran pel compliment de les missions encomanades,

compaginant patrulles pedestres i patrulles amb vehicle.

• S’ha dividit la vila en 4 zones:

• ZONA 1 Compresa entre CGII, Av Consell General

• ZONA 2 Compresa entre l’Av d’Encamp i el C/ Major (vianants)

• ZONA 3 Compresa entre el C/ Sant Jordi, Gasopas i Plaça Coprínceps

• ZONA 4 Compresa entre C/ Catalunya, C/ Bearn i C/ La Solana

• Els efectius del dispositiu es trobaran

distribuïts per binomis, per prevenció

i per donar una immediata resposta.

Protocol d’actuació policial: Distribució



La zona delimitada entre el A i B estarà 
reservada per fer el control de flux de 
vehicles turistes  podent fer control 
simultani de fins a 10 vehicles.
Punt C : Comandament de torn per 
regular l’operativa.
Punt D : Denegacions d’accés (que no 
compleixin el decret vigent).
Punt F : filtre inicial triatge vehicles.
Punt G: Estacionament de camions.
Punt H : Punt de control informàtic.

Distribució d’agents a la frontera

Totals efectius operatius del control DCNJ és de 20 policies



Distribució d’agents al Pas de la Casa

Agents de Policia

Agents de Circulació



• 16 agents de circulació: Ampliació fins a 16 efectius del cos 

d’agents de circulació amb torns de 12 hores de 7h a 19h.

• 27 informadors i personal de suport: Treballadors comunals i 

voluntaris de Creu Roja s’ocuparan de donar informació i recordar 

les mesures sanitàries i de seguretat.

Mesures adoptades pel comú d’Encamp



• Col·laboració amb els establiments comercials.

• Prohibició exposició mercaderies al carrer.

• Sentit únic de circulació a les voreres més estretes.

• Conversió per a vianants del carrer Major.

• Banys públics amb cabines individuals a l’exterior.

• Sentit únic per a l’accés a la benzinera per ordenar les cues dels

vehicles.

Mesures adoptades pel comú d’Encamp



• Material informatiu sobre les mesures sanitàries per anunciar-les als visitants

• Reforç informació senyalització horitzontal

Mesures adoptades pel comú d’Encamp

60 Cartells via pública

300 Cartells establiments

20 Tanques sortides aparcaments

1 Pantalla en bucle 24 h

5 000 Passamans



Material informatiu i indicadors 



• Document informatiu per als comerciants.

• Contacte informatiu amb els mitjans de comunicació

francesos.

• Servei de neteja com en temporada alta.

Mesures adoptades pel comú d’Encamp



Gràcies per la vostra atenció


