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El creixement demogràfic i econòmic al Quart 

d’Andorra va implicar -tal com vam explicar al 

document del mes núm. 2 (juliol 2017)- un 

augment de la complexitat administrativa. Per 

aquesta raó la reglamentació no podia ser 

transcrita de la manera tradicional: als llibres 

d’actes o taulers públics. Per facilitar la 

informació a la ciutadania, es va decidir imprimir 

les Ordinacions de l’any 1965 en un llibret (Veure 

doc. del mes número 2). Aquest va ser l’inici dels 

nous procediments, ja que l’any següent va ser el 

torn de reglamentar específicament el 

subministrament de l’aigua. 

Amb el títol  Reglament del Servei d’Aigües es va 

publicar  un llibret en el qual es regulava el 

subministrament d’aigua potable. L’increment 

del consum derivat d’un augment de la població 

va fer que s’haguessin d’instal·lar comptadors per 

tal de controlar i poder recaptar els tributs. 

D’aquesta manera els tradicionals usos i costums 

andorrans s’havien d’adaptar als nous temps. 

 

EL DOCUMENT DEL MES DE 

L’ARXIU COMUNAL D’ANDORRA 

LA VELLA 



Extractes del reglament: 

“Art.1.-El suministre d’aigua potable per la vila d’Andorra la Vella està sotmès a les 

condicions de la present reglamentació.” 

Davant del dubte que algú pogués intentar subornar els empleats públics, el reglament 

deixava molt clar que: 

“Es prohibeix remunerar o gratificar, sota cap pretext ni de cap manera, cap empleat 

del Servei d’Aigües.” 

La primera normativa de l’aigua no emprava tecnicismes i era ben entenedora: 

“Art.23.-Els empalmaments pertanyen als abonats pel tros situat dins llur propietat, 

a excepció dels comptadors, i al Quart per l’altre tros.” 

En cas  d’incendi les conduccions interiors s’havien de posar a disposició del bombers, 

però l’abonat podia quedar-se tranquil ja que: “la quantitat d’aigua consumida no serà 

facturada a l’abonat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El llibre es va imprimir el 23 de febrer  de 1966 als tallers de l’editorial Casal i Vall i 

l’aprovació del reglament es va fer al Consell de Quart del 14 de setembre de 1966.   

 

 



El cònsol-president del Quart era Eduard Molné Armengol 1966-1967 

 
Llibre d'actes del Quart d'Andorra_14.09.1966 

 

 

Avui dia les ordinacions i els reglaments aprovats pel Consell de 

Comú són publicats al tauler del comú i es poden consultar a 

través de mitjans electrònics al Butlletí Oficial del Principat 

d’Andorra i del Comú d’Andorra la Vella. 

 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 
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