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ACTA DE CONSELL DE COMÚ 
 

18 de març del 2021 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16.00 hores del dia 18 de març del 2021, es reuneix el 
Consell de Comú sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol 
major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen els 
membres següents: 
 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos  
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol  
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella 
L’Hble. Sr. Sergi González Camacho 
L’Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla. 
 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 
 

1. Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Comú del 28 de 
gener del 2021. 
 

2. Estudi i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2020. 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’incorporar al 
pressupost de l’exercici 2021 els romanents dels crèdits 
pressupostaris de l’exercici 2020. 
 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de tres crèdits 
extraordinaris. 
 

5. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació de 
modificació de l’Ordinació del 17-12-2020 de preus públics per a l’any 
2021. 
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6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació de 
modificació de l’Ordinació del 17-12-2020 tributària comunal per a 
l’any 2021. 
 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Reglament de 
prestacions econòmiques socials d’Andorra la Vella. 
 

8. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Reglament de 
terrasses dels carrers Callaueta i Sant Esteve. 
 

9. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de formalitzar el Conveni 
de colꞏlaboració amb Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU 
(ADI) relatiu al desenvolupament de l’esdeveniment Andorra 
Multisport Festival by Ironman, per als anys 2021, 2022, 2023 i 2024. 
 

10. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’alienabilitat, informació 
pública i convocatòria d’una subhasta pública per a la venda de 
material del Servei d’Enllumenat que ha perdut la qualificació jurídica 
de domini públic.  
 

11. Ratificació, si escau, del Conveni amb les Sres. Rosa Maria Melines 
Roy i Meritxell i Mònica Mirabet Melines relatiu a la cessió anticipada 
d’una franja de terreny inclosa en la unitat d’actuació PP-SUR-32.1 
Pont de Santa Coloma. 
 

12. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Conveni amb la 
societat Riberpuig, SA relatiu a la cessió anticipada d’una franja de 
terreny inclosa en la unitat d’actuació PP-SUR-32.1 Pont de Santa 
Coloma. 
 

13. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Conveni amb la 
societat Roc Escolls, SA relatiu a la cessió d’ús d’una passarelꞏla 
entre la coberta de l’edifici del casino i el carrer Roc dels Escolls i 
entorns. 
 

14. Informació relativa als acords adoptats en les darreres Juntes de 
Govern. 
 

15. Precs i preguntes. 
 
La cònsol major dona la benvinguda a tots els assistents a aquesta sessió de 
Consell de Comú que ha estat degudament convocada, d’acord amb el que 
disposen els articles 19.b i 21 de l’Ordinació d’organització i de funcionament 
dels Comuns, del 17 de novembre del 2011. 



ACdC núm. 21/03 
18/03/2021 

 3

D’acord amb el que disposen els articles 23.2 i 23.3 de l’Ordinació d’organització 
i funcionament dels comuns, del 17 de novembre del 2011, la cònsol major 
informa que els consellers del grup Socialdemòcrata + Independents han entrat 
a tràmit 3 preguntes, numerades amb els registres 88, 89 i 101, perquè siguin 
tractades en el punt de Precs i Preguntes. Així mateix, informa que cap conseller 
de Comú ha proposat la inclusió de cap nou punt a l’ordre del dia de la reunió 
d’avui. Per tant, es procedeix amb l’ordre del dia establert. 
 
 

Primer.- Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de 
Comú del 28 de gener del 2021. 

 
La cònsol major informa que, segons l’article 5 del Reglament de les actes del 
Comú d'Andorra la Vella, del 26 de març del 1996, l’acta de la sessió del Consell 
de Comú del 28 de gener del 2021 ha estat tramesa als Consellers de Comú 
amb la deguda antelació. 
 
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, queda aprovada l’acta 
per assentiment dels assistents. 
 
 

Segon.- Estudi i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de 
l’exercici 2020. 
 
La cònsol major lamenta que el cònsol menor no pugui presentar avui aquest 
punt vist que és l'encarregat i responsable de les finances del Comú. De totes 
maneres, li consta que es va mantenir una reunió de la Comissió corresponent 
per informar-ne els membres sobre aquesta liquidació dels comptes de l’any 
2020. En aquesta reunió, també hi van assistir els tècnics comunals. Procedeix 
a informar sobre aquest punt de l'ordre del dia relatiu a la liquidació 
pressupostària i comptable de l'exercici 2020. Aquesta liquidació es fa a partir 
dels tancaments a 31 de desembre de l'any 2020. Pel que fa als registres 
comptables, informa que l'endeutament del Comú d'Andorra la Vella, a 31 de 
desembre del 2020, és de 26.996.460€, incloent l'endeutament de Jovial, SLU. 
Per tant, aquesta Corporació ha reconduït aquest deute moltíssim en els darrers 
anys, passant d'aquells 42 milions d'euros inicials a 26 milions. Això suposa el 
61,92% del límit d’endeutament. Per tant, la capacitat d'endeutament del Comú 
és molt alta, fins arribar al 200% que permet la llei. Tot i així, l’actual Corporació 
no té cap intenció de fer-lo incrementar, tot al contrari. Espera que enguany el 
Comú pugui continuar amb la mateixa línia i tot apunta que serà així. Assenyala 
també que els fons propis del Comú són importants i això també demostra la 
bona situació econòmica del Comú. A 31 de desembre del 2020, els fons propis 
estaven xifrats en 104 milions d'euros. Tenint en compte que enguany s'hi han 
incorporat 10 milions més, ja inclosos en aquests 104, que corresponen als 
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terrenys del pla parcial cedits arran de la unitat d'actuació del Fener i que estan 
valorats en 10 milions d'euros. Per tant, tant a nivell d'endeutament com a nivell 
patrimonial, el Comú d’Andorra la Vella està en una molt bona situació. Analitzant 
ara els registres pressupostaris, informa que la liquidació del pressupost de 
despesa ha estat de 34.643.345€ i els ingressos han estat de 46.300.629€. Això 
suposa un superàvit d’11.657.283€. Els membres de la majoria comunal no estan 
contents d’aquest superàvit. És un superàvit totalment circumstancial degut a 
l'any de la pandèmia causada per la COVID-19 que no va permetre que el Comú 
dugués a terme les adjudicacions previstes, en algun moment per qüestions 
legals degudes als Decrets aprovats pel Govern d’Andorra. Però s'hi que val a 
dir, i ho comentarà més endavant, que aquesta és la part liquidada, però el Comú 
d'Andorra la Vella té compromesos uns 45 milions d'euros en total. Per tant, la 
part compromesa de despesa ascendeix al 86,74% del pressupost tot i que 
només s’han liquidat 34 milions d’euros. Aquest és la situació del Comú. Detallant 
ara les despeses, constata que les despeses de personal han estat liquidades 
segons el previst en el 95,28%. Quant als consums de béns corrents i serveis, 
s'ha liquidat el 75%. És a dir el 25% menys del previst. Però cal valorar que el 
Comú ha hagut d’anulꞏlar la Festa Major, concerts, fires, Jambo, Ritmes i totes 
aquestes qüestions que formen part d'aquest capítol. Això ha provocat aquesta 
diferència en aquesta liquidació. Quant a les despeses financeres, s’han liquidat 
271.000€ que representa el 50% del previst. Aquest import correspon 
estrictament als interessos pactats per als préstecs del Comú. L’altre 50% de 
previsió de despesa en aquest capítol només era una previsió per si el Comú es 
veia en l’obligació de demanar algun altre préstec o per utilitzar les pòlisses de 
descobert. Però com que no s'han hagut d’utilitzar aquestes figures, les 
despeses financeres també s'han liquidat molt per sota del pressupost previst. 
Quant a les transferències corrents, es dona la mateixa situació. S’ha liquidat 
1.216.000€ que representa el 33% del pressupostat. Remarca que les 
subvencions i colꞏlaboracions que s'atorguen en convocatòria pública, a causa 
també de la pandèmia, moltes activitats no s'han pogut realitzar i doncs les 
mateixes entitats no han solꞏlicitat ajudes o algunes, fins i tot, estan ara retornant 
part d’aquests imports que se'ls va lliurar i, com que no van realitzar les activitats, 
retornen el que no han necessitat. A nivell d'inversions reals, aquí hi ha una 
important disminució. S'han liquidat 3.957.000€. Això suposa el 25,91% del 
pressupostat. Però, com ha mencionat anteriorment, en aquest cas, fa especial 
referència a l’import que el Comú ha compromès. El que està compromès 
representaria el 84% del pressupost previst. Per tant, hi ha una execució 
pressupostària important perquè aquest import compromès està tot en 
funcionament. En el proper punt de l'ordre del dia, aquest import serà 
pràcticament reconduït en la seva totalitat. Quant a les transferències de capital, 
s'han liquidat 33.000€. Aquest import és respecte a uns treballs al dic de la zona 
de la Comella. Els passius financers s'han liquidat per la quantitat que el Comú 
amortitza habitualment cada any i que són 3.220.000€ per fer front als préstecs 
que el Comú té contractats. En el capítol anteriorment esmentat, el Comú pagava 
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els interessos creats i, en aquest capítol, el Comú procedeix al retorn del capital. 
Per tant, s'ha executat el 97,82% del que estava previst. Pel que fa als ingressos, 
el pressupost inicial era de 49.747.000€, amb els passius financers inclosos. 
Sense els passius financers, aquesta xifra se situaria en uns 46 milions d'euros. 
Els ingressos liquidats han estat de 46 milions d'euros, que representen el 
87,37% del total del pressupost previst. Remarca que, tot i haver patit aquesta 
disminució voluntària dels rebuts de la facturació de l'aigua i de comerç als 
ciutadans i als empresaris de la parròquia, afectats per les mesures COVID-19, 
que ha representat per aquest exercici 2020 un milió d'euros. Tot i així, el Comú 
tanca els ingressos pràcticament com marcaven les previsions perquè, per altre 
costat, ha funcionat molt bé el sector de la construcció. Pel que fa als impostos 
indirectes, s'ha liquidat el 75% i això és relatiu a l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials (ITP). Durant l'any, semblava que aquest impost anava una mica 
endarrerit però, a l'últim trimestre, es va recuperar molt i finalment ha estat 
liquidat en 1.250.000€ que representa el 75% del pressupostat. En els capítols 
en què el Comú ha obtingut més ingressos dels previstos és en les taxes i altres 
ingressos que han estat liquidades en el 99,5%. Encara que internament hi ha 
hagut diferències. Per exemple, les llicències urbanístiques han ingressat 
gairebé 500.000€ més dels previstos, les cessions del POUP han representat un 
ingrés d’1.790.000€ més dels previstos. Però, per altra banda, els aparcaments 
han patit una davallada dels ingressos d’un milió d’euros, com a conseqüència 
també de la pandèmia. I això fa que, al final, aquests ingressos estan 
pràcticament equilibrats. Per una banda, el Comú no va fer satisfer a una part 
dels contribuents els seus impostos o taxes per tenir una atenció envers ells pels 
efectes de la pandèmia. Però tot i això i que els aparcaments han deixat de 
recaptar un milió d'euros, en global el Comú ha pogut tancar els ingressos 
pràcticament amb l’import previst al pressupost inicial, gràcies al bon 
funcionament de la construcció. Això és positiu perquè demostra que l'economia 
està funcionant. Això és important perquè genera molts llocs de treball directes i 
indirectes. I li agrada poder visualitzar aquestes xifres. Com a ingressos, també 
apareixen les transferències corrents que són les transferències provinents del 
Govern d’Andorra que ha pagat una mica més arribant al 104% de la previsió 
pressupostària. El Comú fa una previsió tenint en compte diferents paràmetres i 
la previsió va ser inferior a la xifra ingressada finalment. Els ingressos 
patrimonials han ascendit al 72%, també afectats per la pandèmia perquè es 
tracta dels lloguers del bar de la plaça, dels pisos del Casal Calones, de les sales 
del Centre de Congressos, del British College, de les dependències de FEDA. 
És a dir totes les instalꞏlacions que lloga el Comú. I on el Comú també va aplicar 
la normativa que va provar el Govern d’Andorra en aquest sentit. Finalment pel 
que fa a les transferències de capital, que és l'altra part de les transferències del 
Govern d'Andorra, s'han liquidat en el 101%. És a dir un import total de 
8.600.000€. Destaca que el 2020 no ha estat un any econòmicament molt 
correcte però el Comú no ha hagut d’utilitzar cap de pòlissa de descobert, ni 
generar cap préstec. A nivell de tresoreria, el Comú disposava d’11 milions 
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d'euros al dia del tancament. Per tant, el 2020 ha estat un bon any per al 
pressupost del Comú d'Andorra la Vella tot i que no ho ha estat per al país ni per 
a la parròquia degut a la lamentable situació de la pandèmia causada per la 
COVID-19. Aquest ha estat el tancament dels comptes del Comú d'aquest any 
2020 que s’ha vist afectat completament de la pandèmia, excepte la part relativa 
a la construcció que no s’ha vist tant afectada. Pel que fa al tancament dels 
comptes de la societat JOVIAL, SLU, la societat ha obtingut un superàvit de 
9.706€. Aquests comptes han estat molt més equilibrats. No hi hagut cap 
diferència important. Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana disculpes per haver arribat uns minuts 
tard a aquesta sessió de Consell de Comú però ha estat esperant molta estona 
per poder utilitzar els ascensos de l’aparcament del Centre Ciutat - Prat de la 
Creu. Demana que el Comú els canviï perquè ho necessiten ja fa molt de temps. 
 
La cònsol major respon que la Junta de Govern de la setmana passada va 
aprovar publicar un Edicte per canviar els 3 ascensors. Era un projecte que 
s’havia de realitzar durant el 2020 però va ser un dels assumptes que va quedar 
posposat. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona mostra la seva satisfacció per aquesta decisió. 
Excusa l’absència del Sr. Sergi González que ha hagut de desplaçar-se a 
Barcelona per uns assumptes familiars. Des del grup Socialdemòcrata + 
Independents, sensibles i preocupats, com no pot ser d'una altra manera, per la 
situació sanitària que s’està vivint, entenen que aquest any ha estat un any molt 
dur i molt complicat per a tothom. Pel que fa a l'execució del pressupost, també 
ha estat complicat com ho ha esmentat la cònsol major. Tenint en compte 
l'impacte de la pandèmia, aquest és el principal factor pel qual el Comú pot fer 
aquest tancament de comptes amb aquest resultat. Aquesta aturada patida 
durant tres mesos en els quals tothom va estar tancat amb pany i clau podria 
haver tingut un impacte encara molt més negatiu. I tot i així, el Comú encara ha 
pogut aguantar aquests comptes gràcies a aquestes taxes de construcció o a 
través d'altres impostos i sobrevinguts. La cònsol major no ha fet referència als 
2 milions d'euros de subvenció que encara estan pendents de liquidar en aquests 
moments. Estan compresos en aquests 11 milions d’euros on també hi ha els 8 
milions d’euros provinents de la construcció i aquests 2 milions d’aportació que 
va acordar el Comú d'Andorra la Vella al Govern d’Andorra. Per tant, vista la 
impossibilitat de dur a terme molts projectes, encara que molts compromesos i 
reconduïts per al 2021 i per tant és una despesa compromesa que caldrà pagar, 
tenint en compte aquesta situació i la gestió acurada a nivell pressupostari al 
Comú d'Andorra la Vella, comunica que els membres del grup Socialdemòcrata 
+ Independents donaran suport a aquest tancament de comptes. Felicita tots els 
membres de la Corporació per com s’ha fet aquesta gestió davant d'aquesta 



ACdC núm. 21/03 
18/03/2021 

 7

situació. 
 
La cònsol major agraeix el suport dels membres de la minoria comunal perquè 
ha estat un any difícil per a tots. Econòmicament, ha funcionat correctament per 
al Comú i tots els membres de la Corporació s’hi han esforçat. Tot i les dificultats, 
s’ha aconseguit. Tot seguit, cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona aprofita l’avinentesa per felicitar el cònsol menor 
per la iniciativa que va tenir de convidar tots els membres de la Comissió de 
Finances. No hi va poder assistir perquè va ser una invitació molt precipitada, 
d'un dia per l’altre, i la seva agenda no li ho va permetre. Però és un pas més en 
la demanda reiterada que fan els membres de la minoria comunal per poder 
compartir aquelles coses que són importants. 
 
La cònsol major respon que li consta que va ser així. 
 
La cònsol major autoritza l’entrada a la sessió del Consell de Comú del Sr. Sergi 
González que passa a ocupar el seu escó. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
S’adjunta a aquesta acta, com a annex 1, l’estat de comptes de l’any 2020. 
 
 

Tercer.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’incorporar 
al pressupost de l’exercici 2021 els romanents dels crèdits pressupostaris 
de l’exercici 2020. 
 
La cònsol major informa que en aquesta proposta es tracta de reprendre el que 
ja ha esmentat en el punt anterior. És a dir que el Comú no ha pogut liquidar, 
especialment a nivell d'inversió, tot el que els membres de la majoria desitjaven 
per a aquest exercici. La liquidació de les despeses marca un percentatge molt 
baix d’execució i amb aquesta proposta es permet que es recondueixin tots els 
compromisos assolits fins a finals de l'any 2020. Els diferents departaments del 
Comú van fer un esforç, davant la situació econòmica i tan aviat es va poder 
reprendre l’activitat, per publicar força concursos ja previstos, per poder-los 
adjudicar abans de finals d'any i així evitar també que aquest superàvit fos major. 
Proposa reconduir crèdits al pressupost 2021 per una quantitat d’11.321.857€. 
Si el Comú ja disposava d’un superàvit d’11.657.000€, ara el superàvit real passa 
a ser d’uns 300.000€. Destacar, com a fet més important, que entre els crèdits 
reconduïts, hi ha la reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells. Informa 
que el passat 1 de febrer van començar aquestes obres. En un mes i mig de 
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treballs, les obres van a molt bon ritme i dins de les previsions. Respecte al 
Centre Esportiu dels Serradells, informa que al novembre del 2018, quan va 
ocórrer l'incendi al centre esportiu, hi havia una obra en curs, adjudicada per un 
import total de 2,7 milions d’euros, de la qual se n’havia adjudicat i liquidat 1,7 
milions d’euros. Per tant, quedava pendent de pagament 1 milió d'euros de la 
part d'obra que no s’havia fet. Aquest crèdit ja va ser reconduït a l'any 2019 i 
després es va reconduir a l'any 2020. Ara aquest crèdit es recondueix a l'any 
2021 perquè ara sí que les obres han començat. Per a l’any 2021, el Comú també 
recondueix el crèdit plurianual per a l’adjudicació a LOCUB, SA, el febrer de l'any 
2020, per un import d’uns 4 milions d'euros. Una part ja estava reconduïda i l'altra 
es recondueix ara per un import de 2,8 milions d’euros. Per tant, el Centre 
Esportiu dels Serradells disposarà de gairebé 4 milions d’euros en crèdits 
reconduïts. A més, la gran partida de crèdits reconduïts afecta el Departament 
d'Urbanisme vist que van adjudicar molts dels concursos previstos per al 2020 
cap a finals d'any i que ja estan adjudicats. Ara s'estan executant aquests 
projectes com poden ser les obres de la Casa Comuna, per un import de 
314.000€; les obres del nou edifici administratiu, per un import de 189.000€; les 
obres més importants com les de la reforma i embelliment de l'avinguda d’Enclar, 
per un import de 590.000€; les obres del carrer Callaueta, per un import de 
380.000€; i obres més petites com la cartografia del cadastre, per un import de 
116.000€; l’adjudicació del concurs de renovació integral de la xarxa d'aigües de 
l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila, per un import de 130.000€; les millores del 
sistema de Ski Data, per un import de 154.000€, etc. Hi ha una sèrie de 
concursos i d’obres que el Comú ha adjudicat a finals de l'any 2020 i que no hi 
hagut temps material de liquidar-ne la despesa. Això s'anirà liquidant durant 
aquest any 2021 amb aquests crèdits reconduïts. A més, aquests crèdits estan 
dotats perquè, a nivell de la tresoreria comunal, el Comú disposa d’11 milions 
d’euros. Aquestes xifres quadren perfectament i suposa que el Comú no hauria 
de tenir cap problema durant aquest any perquè, a dia d'avui, amb el que disposa 
el Comú en tresoreria, ja podria assumir aquests compromisos. Ara, cal tornar a 
generar tot tipus d’ingressos com són els permisos de construcció, els tributs i 
altres ingressos. Remarca de nou que el Comú es troba en una bona situació 
econòmica i podrà afrontar sense cap problema tots els compromisos que es 
recondueixen amb aquesta proposta perquè està compromesa i a més tots els 
projectes previstos per a aquest any 2021. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agrairia poder disposar d’aquest detall dels crèdits 
que es reconduiran a l’any 2021. Manifesta que no l’ha trobat explícit dins la 
documentació que la majoria li ha fet arribar. Però li agradaria poder disposar 
d’aquest detall. En la documentació, hi apareix un quadre però és molt genèric 
sobre les inversions realitzades durant el 2020. Com que aquest tancament 2020 
es projecta cap al 2021 mitjançant aquests crèdits reconduïts, li agradaria poder 
disposar del detall d’aquests projectes posposats. 
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La cònsol major respon que li farà arribar el quadre de què disposa on també hi 
apareix l’import dels 2 milions d’euros que el Comú va comprometre’s a fer arribar 
com a aportació al Govern d’Andorra, als efectes de colꞏlaborar en fer efectius 
tots els ERTO. Informa que el Secretari general li farà arribar una còpia d’aquesta 
mateixa graella de què disposa. Seguidament, cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix aquesta tramesa i remarca que el 
Secretari general li va fer arribar tota la documentació a què es va comprometre 
la majoria comunal a fer-li arribar. La majoria comunal està al dia en aquestes 
trameses. Tornant als crèdits reconduïts, informa que hi ha un apunt en aquest 
quadre on hi apareix un import de 420.135€ relatius a consum de béns corrents 
i serveis. Demana saber a què es deu aquest crèdit, si són assumptes de la Casa 
Comuna. 
 
La cònsol major respon que segurament aquest import correspon a una part de 
les obres que s'estan fent a les noves dependències comunals. Hi deu haver 
algunes parts que no deuen afectar a la inversió sinó que es deu imputar als 
béns corrents. De tota manera, li farà arribar aquesta informació amb més 
concreció. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
La cònsol major agraeix, una vegada més, el suport dels membres de la minoria 
comunal a aquesta proposta. 
 
 

Quart.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de tres 
crèdits extraordinaris. 
 
La cònsol major informa de la proposta d’aprovar, en primer lloc, un crèdit 
extraordinari per un import de 28.000€ per a la creació d'una partida 
pressupostària destinada a vehicles per al Departament de Medi Ambient per 
poder adquirir un vehicle destinat a aquest servei. Remarca que això ha estat 
absolutament un imprevist perquè el vehicle de què disposava el departament 
va quedar avariat i la majoria comunal no tenia prevista la compra d’un vehicle 
nou. Per tant, ara cal adquirir-ne un de nou perquè el departament el necessita. 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la baixa del mateix import d'una 
partida de Medi Ambient referent a instalꞏlacions tècniques. Per tant, no hi ha cap 
modificació a nivell pressupostari. El segon crèdit extraordinari és per un import 
de 30.000€ per a la creació d'una partida pressupostària per a la millora d'edificis 
de l'Aparcament Centre Ciutat, per realitzar unes reformes als despatxos 
administratius situats a l'aparcament Centre Ciutat. Aquest crèdit extraordinari es 
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finança amb la baixa del mateix import de la partida de millora, maquinària i 
equipaments de l'aparcament. I el tercer crèdit extraordinari, que té relació amb 
el segon, és per un import de 5.000€ per crear una partida de mobiliari i estris de 
l'aparcament Centre Ciutat i que també es finança amb la baixa d’una partida del 
mateix aparcament. Això no suposa cap modificació pressupostària perquè són 
canvis dins del mateix departament. Remarca però que, l'any passat, el Comú 
va adjudicar unes obres per arreglar tots els despatxos dels administratius i els 
vestidors de l'aparcament Centre Ciutat perquè realment ho necessitaven i hi va 
haver un malentès. Semblava que s’havia adjudicat tot i ara resulta que només 
se n’havia adjudicat una part. Ara per acabar una part de les obres, no es va 
pressupostar res. No se sap on va ser l'error però el Comú va entendre que les 
obres estaven totalment adjudicades l'any passat i no es va preveure cap més 
crèdit. Però bé, convé acabar aquelles obres perquè s'ha fet una bona feina a 
l'aparcament en general durant aquests últims 4 anys i la zona on treballa el 
personal necessita uns arxius i és important que estigui en unes millors 
condicions. Realment, no estaven en molt bones condicions ni els despatxos, ni 
als arxius i fins i tot la zona de vestidors del personal. Val la pena que el Comú 
faci aquest esforç i acabi aquestes obres que van començar l'any passat. De 
passada, s’adquireix un nou mobiliari perquè realment l’actual mobiliari és 
recuperat però que no podia continuar d’aquesta manera, fins i tot per les normes 
d'higiene i seguretat en el treball. El nou mobiliari no serà res de l'altre món però 
ha de complir les normes. S’hauria d’haver previst però hi ha hagut un lapsus. 
Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que, ja que el Comú està condicionant 
l’aparcament, els lavabos de l’aparcament van ser remodelats, però informa que 
hi ha una tassa en males condicions i que no es pot netejar. Demana a la majoria 
comunal de reparar-los o, fins i tot, plantejar-se una ampliació dels lavabos de 
l’aparcament. Quan hi van grups de turistes, aquells lavabos són molt utilitzats. 
És com una mena de tarja de presentació i manifesta que no es troben en les 
condicions necessàries. 
 
La cònsol major respon que el Sr. Gerard Menardia se n’ocuparà. És veritat que 
aquells serveis no es poden netejar més, estan molt gastats. Dona la sensació 
de brut però no ho estan. Caldria mirar de millorar aquests lavabos. Els membres 
de la majoria comunal se n’ocuparan. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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Els textos aprovats són els següents: 
 

1. Adquisició d’un vehicle per al Servei de Medi Ambient 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistos l’article 71.2 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i l’article 
7 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2021, del 17 de desembre del 2020; 
 
Atesa la necessitat d’adquirir un vehicle per al Servei de Medi Ambient; 
 
Atès que la partida pressupostària no té crèdit inicial; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 18 de març del 2021, 
ha aprovat la següent: 
 

Ordinació 
 
Article 1 
S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 28.000€, amb la creació de la partida 
pressupostària 50107/17000/604000 (Medi Ambient/Vehicles) per poder adquirir un 
vehicle per al Servei de Medi Ambient. 
 
Article 2 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la baixa del mateix import de la partida 
50107/17102/603000 (Medi Ambient/Parcs/Instalꞏlacions tècniques). 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

2. Treballs de reforma dels despatxos administratius situats a l’aparcament 
Centre Ciutat. 

 
ORDINACIÓ 

 
Vistos l’article 71.2 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i l’article 
7 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2021, del 17 de desembre del 2020; 
 
Atesa la necessitat de reformar els despatxos administratius situats a l’aparcament 
Centre Ciutat; 
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Atès que la partida pressupostària no té crèdit inicial; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 18 de març del 2021, 
ha aprovat la següent: 
 

Ordinació 
 
Article 1 
S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 30.000€, amb la creació de la partida 
pressupostària 50501/1330101/612000 (Aparcament Centre Ciutat/Millora d’edificis) per 
poder reformar els despatxos administratius situats a l’aparcament Centre Ciutat. 
 
Article 2 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la baixa del mateix import de la partida 
50501/1330101/613100 (Aparcament Centre Ciutat/Reposició i millora de maquinària i 
equipaments). 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 

3. Adquisició de mobiliari per als despatxos administratius situats a 
l’aparcament Centre Ciutat 

 
ORDINACIÓ 

 
Vistos l’article 71.2 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i l’article 
7 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2021, del 17 de desembre del 2020; 
 
Atesa la necessitat d’adquirir mobiliari per als despatxos administratius situats a 
l’aparcament Centre Ciutat; 
 
Atès que la partida pressupostària no té crèdit inicial; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 18 de març del 2021, 
ha aprovat la següent: 
 

Ordinació 
 
Article 1 
S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 5.000€, amb la creació de la partida 
pressupostària 50501/1330101/605000 (Aparcament Centre Ciutat/Mobiliari i estris) per 
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poder adquirir mobiliari per als despatxos administratius situats a l’aparcament Centre 
Ciutat. 
 
Article 2 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la baixa del mateix import de la partida 
50501/1330101/613100 (Aparcament Centre Ciutat/Reposició i millora de maquinària i 
equipaments). 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Cinquè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació 
de modificació de l’Ordinació del 17-12-2020 de preus públics per a l’any 
2021. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Menardia, conseller 
d’Aparcaments i de Patrimoni Natural. 
 
El Sr. Gerard Menardia informa que aquesta proposta afecta a la tarja de 
prepagament per a aparcaments PK. Fins ara, aquesta targeta només la podia 
utilitzar una persona. Amb aquesta modificació, la tarja passarà a ser per cada 
vehicle. La mateixa persona podrà disposar de diferents targes. En aquest mateix 
punt, s’ha afegit un apartat al redactat de la solꞏlicitud per obtenir una tarja per a 
persones amb minusvalidesa. Fins ara, si l’aparcament està complert no dona 
accés als usuaris inclosos els minusvàlids. Amb aquesta proposta, es crea una 
tarja especial per a persones amb minusvalidesa per la qual, encara que 
l’aparcament estigui complert, els hi donarà accés i podran aparcar. El segon 
punt d’aquesta Ordinació és relatiu a la creació d'un nou producte per a 
empreses. Aquest producte PK per a empreses tindria la mateixa tarifa que la 
PK anteriorment esmentada. Però aquesta tarja només serà accessible per a les 
empreses i comerços de la parròquia d’Andorra la Vella. Amb aquest producte, 
la majoria comunal busca novament ajudar les empreses de la parròquia perquè 
disposin de places d'aparcament a un preu reduït i per evitar mal aparcaments a 
la via pública o ocupació de places d'aparcaments de rotació, com pot ser una 
zona de càrrega i descàrrega o una zona blava. Per exemple, un electricista 
podria aparcar en aquesta zona de càrrega i descàrrega, treure el material, i 
després aparcar correctament el seu vehicle dins de l'aparcament i no ocupar 
així aquesta plaça de càrrega i descàrrega que pot aprofitar una altra empresa. 
 
La cònsol major afegeix que aquesta és la política d’aquesta majoria comunal 
per la qual té la voluntat de treure vehicles d'estacionaments i donar-los facilitat 
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perquè puguin estacionar els vehicles de les empreses en els aparcaments, amb 
un preu com disposen les persones físiques. Això pot millorar perquè hi hagi més 
rotació a la via pública i que els vehicles que estan estacionats més estona 
utilitzin l'aparcament amb aquest producte. En aquesta Ordinació de modificació 
de l’Ordinació de preus públics, hi ha un altre punt que no afecta als aparcaments 
i pel qual s'amplia el termini per a l’analítica de l'ADN dels gossos. Primer, es va 
aprovar fins al 31 d'agost i, per acabar de concretar amb els veterinaris, el Comú 
prefereix donar una mica més de temps i cedir fins al 31 de desembre. És a dir 
que, fins al 31 de desembre, el Comú continuarà subvencionant aquestes 
analítiques tal com estava previst. S'allarga el termini. Seguidament, cedeix la 
paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana saber si la tarja PK per a cada vehicle és també 
pel nou sistema de lectura de matrícula o no. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Menardia. 
 
El Sr. Gerard Menardia recorda que aquest assumpte va ser tractat en una reunió 
de la comissió corresponent. Aquesta modificació només permet que cada 
persona pugui disposar de diferents targes de prepagament al seu nom. Però 
això no afecta als lectors de matrícules perquè encara no estan instalꞏlats. En un 
futur, quan es muntin aquests lectors, si que es lligarà amb el sistema de targes 
de prepagament. Però això més aviat servirà per fer un control de què siguin 
matrícules andorranes. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist el marc de la potestat tributària dels comuns, al qual fa referència l’article 80.2 de la 
Constitució; 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre 
del 1993; 
 
Vista l’Ordinació del 17-12-2020 de preus públics per a l’any 2021; 
 
Atesa la voluntat del Comú de definir l’ús de la targeta d’aparcaments anomenada PK 
per part de les persones físiques, així com permetre la possibilitat que les empreses 
radicades a la parròquia d’Andorra la Vella es puguin beneficiar igualment de la mateixa 
tipologia de targeta d’aparcaments; 
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Atesa la voluntat del Comú d’atorgar un descompte del 100% en el preu per a la 
realització de les analítiques necessàries per a la identificació de gossos per marcador 
“SNP”, mitjançant un laboratori designat pel Comú, durant tot l’any 2021; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 18 de març del 2021, 
ha aprovat la següent: 
 

Ordinació del 18-3-2021 de modificació de l’Ordinació del 17-12-2020 de preus 
públics per a l’any 2021 

 
Article 1 
Es modifica l’“Annex 3: Aparcament o reserves d’estacionament a la via pública i guals 
(Articles 13, 14 i 15)”, definint el lliurament de targetes PK per a les persones físiques i 
introduint un nou producte anomenat “Targeta PK societat o comerç (targeta de 
prepagament)”, el qual queda redactat com segueix: 
 
“Annex 13: Aparcament o reserves d’estacionament a la via pública i guals 
(Articles 13, 14 i 15) 
 

Concepte Import / percentatge 

Aparcaments  

a) Aparcaments verticals amb barrera   

.../...  

3) Targeta PK (targeta de prepagament)  
Disponible únicament per  

persona física resident al país i 
només una targeta per vehicle 

Dipòsit per a l’adquisició de cada targeta 5,00 euros  

1a hora Gratuïta 

1a fracció de 15 minuts 0,45 euros 

A partir de la segona 0,40 euros 

Forfet de 2 h a 4 h 45 min. 1,65 euros 

Forfet de 4 h 46 min. a 8 h 30 min. 3,15 euros 

Forfet de nit (de les 20 h a les 8 h) 9,50 euros 

Forfet de 24 h 18,15 euros 
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4) Targeta PK empresa o comerç (targeta de 
prepagament) 

Disponible únicament per 
persona jurídica o comerç 

radicat a la parròquia d’Andorra 
la Vella, i només una targeta per 

vehicle 

Dipòsit per a l’adquisició de cada targeta 5,00 euros  

1a hora Gratuïta 

1a fracció de 15 minuts 0,45 euros 

A partir de la segona 0,40 euros 

Forfet de 2 h a 4 h 45 min. 1,65 euros 

Forfet de 4 h 46 min. a 8 h 30 min. 3,15 euros 

Forfet de nit (de les 20 h a les 8 h) 9,50 euros 

Forfet de 24 h 18,15 euros 

b) Aparcaments horitzontals amb barrera  

.../...  

Altres productes  

1) Targeta PK (targeta de prepagament)  
Disponible únicament per 

persona física resident al país, i 
només una targeta per vehicle 

1a hora Gratuïta 

1a fracció de 15 minuts 0,50 euros 

A partir de la segona 0,10 euros 

Forfet de nit (de les 20 h a les 8 h) 2,10 euros 

Forfet de 24 h 10,90 euros 

2) Targeta PK societat o comerç (targeta de 
prepagament) 

Disponible únicament per 
persona jurídica o comerç 

radicat a la parròquia d’Andorra 
la Vella, i només una targeta per 

vehicle 

1a hora Gratuïta 

1a fracció de 15 minuts 0,50 euros 
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A partir de la segona 0,10 euros 

Forfet de nit (de les 20 h a les 8 h) 2,10 euros 

Forfet de 24 h 10,90 euros 

.../...”  

 
Article 2 
Es modifica l’“Annex 11: Serveis d’higiene (Article 27), apartat E) Analítica per 
identificació de gossos”, canviant el termini del descompte del 100%, essent per a tot 
l’any 2021 en lloc dels primers vuit mesos del 2021, el qual queda redactat com segueix: 
 
“Annex 11: Serveis d’higiene (Article 27) 

Concepte Import / percentatge 

.../...  

E) Analítica per identificació de gossos  

Realització de les analítiques necessàries per a la 
identificació de gossos per marcador “SNP”, 
mitjançant un laboratori designat pel Comú. 
El preu no inclou el cost de l’extracció que l’obligat 
haurà de pagar al centre veterinari on el realitzi. 
Caldrà presentar al veterinari escollit el 
comprovant lliurat pel Comú autoritzant la 
extracció i la realització de les analítiques. 
L’import de l’analítica es paga en el moment del 
lliurament del comprovant a les dependències 
comunals. 
Aquest preu tindrà un descompte del 100% durant 
tot l’any 2021.” 

28,22 euros 

 
Disposició final única 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Sisè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació 
de modificació de l’Ordinació del 17-12-2020 tributària comunal per a l’any 
2021. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Letícia Teixeira, consellera de 
Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans. 



ACdC núm. 21/03 
18/03/2021 

 18

La Sra. Letícia Teixeira informa sobre la proposta d'Ordinació de modificació de 
l'Ordinació tributària comunal per a l'any 2021, aprovada el 17 de desembre del 
2020. La voluntat d'aquest Comú ha estat d’estar al costat dels ciutadans i 
acompanyar-los durant la pandèmia. Per això, el Comú va acordar no cobrar els 
rebuts corresponents a l'impost de radicació comercial ni les taxes associades 
als negocis de la parròquia que estaven obligats a tancar durant el període de 
confinament de la primavera passada. Això va suposar un primer paquet d'ajudes 
directes al teixit empresarial de 577.000€. Més endavant i a causa tant de la 
limitació en la mobilitat imposada pels territoris veïns que impossibilitava 
l’arribada de turistes com a causa de les restriccions sanitàries amb implicacions 
directes en bars i restaurants, el Comú d’Andorra la Vella va acordar que els 
negocis afectats se'ls retornaria automàticament, sense que haguessin de fer 
cap gestió, l’import corresponent als mesos de novembre i desembre. Aquest 
import suma un total de 316.000€. Proposa de modificar l’Ordinació tributària 
comunal per ampliar dos supòsits en aquest tipus d'ajudes: per als hotels d’una 
banda i per als pubs i discoteques de l'altra. La primera modificació fa referència 
als 33 hotels que, per Decret, no estaven obligats a tancar. Recorda que alguns 
donaven el servei d'allotjament, com per exemple als sanitaris cubans que van 
venir a ajudar a Andorra a l’inici de la pandèmia. Altres hotels van acollir malalts 
de les residències geriàtriques. A la pràctica, els hotels no podien prestar els 
seus serveis perquè no hi havia turistes entre el 14 de març i el 31 de maig. 
Aquest canvi suposarà el retorn de rebuts, impostos i taxes per un import total 
de 51.000€. La segona casuística afecta als pubs i discoteques. Són 8 negocis 
que, a la pràctica, mai no han pogut obrir des de l'inici de la pandèmia. A canvi, 
se'ls ha facturat del 10 de juny al 31 d'octubre, cosa que se soluciona amb 
aquesta modificació que permetrà aplicar el retorn de 4.300€. En total, les ajudes 
directes corresponents a la devolució de taxes i impostos a causa de la pandèmia 
frega el milió d'euros, durant el 2020 a Andorra la Vella. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix la Sra. Letícia Teixeira el fet d’haver-la 
informat puntualment i detalladament, com a responsable de Tràmits, Tributs i 
Deutors. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Exposició de motius 
El Decret del 14-3-2020, pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, va establir la 
suspensió, total o parcial, d’una sèrie d’activitats econòmiques, suspensió que, en el cas 
de pubs i discoteques, es manté en vigor encara a dia d’avui. 
 
En aquest context, el Comú d’Andorra la Vella va aprovar, el 30 de setembre del 2020, 
una Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària comunal per a l’any 2020, en la 
qual s’establia l’exempció de la meritació sobre les taxes d’higiene pública i enllumenat 
públic, així com de l’impost de radicació d’activitats comercials, entre el 14 de març i el 
9 de juny del 2020, per a les activitats comercials, empresarials o professionals que 
havien quedat totalment suspeses en aplicació dels Decrets del Govern de mesures 
excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia. 
Per a les activitats comercials, empresarials o professionals per a les quals la suspensió 
havia estat decretada parcial únicament o que havien restat en règim de permanència, 
la meritació de l’impost i taxes esmentades quedava establerta en un 20% de la quota 
tributària. 
 
Posteriorment, en vista que la situació de pandèmia s’allargava en el temps i tenia 
impacte també sobre activitats econòmiques que malgrat no havien de romandre 
suspeses, es trobaven igualment afectades per la manca de visitants estrangers 
causada pel tancament parcial de les fronteres, el Comú va establir, mitjançant una 
disposició addicional a l’Ordinació tributària comunal per a l’any 2021, una nova 
exempció del pagament de la meritació sobre les taxes d’higiene pública i enllumenat 
públic, així com de l’impost de radicació d’activitats comercials entre el mes d’octubre i 
el 31 de desembre del 2020 per a certs sectors econòmics, hagués estat o no decretada 
la suspensió de la seva activitat. 
 
En aquest context, es va donar la situació que alguns sectors directament afectats per 
la situació de pandèmia es van poder beneficiar únicament d’una de les dues 
exempcions acordades pel Comú, en funció de si la seva activitat havia estat suspesa 
per alguna disposició normativa o no. 
 
El Comú vol corregir aquesta situació, fent extensible l’exempció sobre la meritació de 
les taxes d’higiene pública i enllumenat públic, així com de l’impost de radicació 
d’activitats comercials entre el 14 de març i el 31 de maig del 2020 als hotels i 
allotjaments similars i la mateixa exempció pel període comprès entre el 10 de juny i el 
31 d’octubre del 2020 per a discoteques i pubs, l’única activitat econòmica que es manté 
suspesa ininterrompudament des del 14 de març del 2020. 
 
Vist el marc de la potestat tributària dels comuns, al qual fa referència l’article 80.2 de la 
Constitució; 
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Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre 
del 1993; 
 
Per tot l’anterior, el Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 18 
de març del 2021, ha aprovat la següent: 

 
Ordinació del 18-3-2021 de modificació de l’Ordinació del 17-12-2020 tributària 

comunal per a l’any 2021 
 
Article 1 
S’afegeix una Disposició addicional tercera amb el redactat següent: 
 
1. A fi de donar suport a les establiments hotelers de la parròquia que s’han vist afectats 
pels tancaments perimetrals decretats en els països veïns i que han comportat la 
impossibilitat de l’arribada de turistes al Principat, el Comú d’Andorra la Vella retornarà 
part de la quota tributària meritada entre el 14 de març i el 31 de maig del 2020, 
corresponent a l’impost de radicació d’activitats comercials i a les taxes d’higiene pública 
i enllumenat públic. 
 
2. Les empreses que es beneficien d’aquesta mesura són els hotels que tenen 
registrada com activitat principal la que es detalla a continuació. 
 

Codi activitat Descripció 

5510 Hotels i allotjaments similars 

 
3. Per tal de donar suport a les activitats que han estat suspeses ininterrompudament 
des del 14 de març del 2020, el Comú d’Andorra la Vella retornarà als seus titulars la 
part de la quota tributària meritada entre el 10 de juny i el 31 d’octubre del 2020, 
corresponent a l’impost de radicació d’activitats comercials i a les taxes d’higiene pública 
i enllumenat públic. 
 
4. Les empreses que es beneficien d’aquesta mesura són les discoteques i els pubs que 
tenen registrada com activitats principals les que es detallen a continuació: 
 

Codi activitat Descripció 

9329-1 
Altres activitats recreatives i d’entreteniment ncaa – 
discoteques 

5630 Establiments de begudes (pubs) 

 
5. La devolució de l’import que correspongui es realitzarà d’ofici durant el primer 
semestre de l’any 2021. 
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Disposició final única 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Setè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
Reglament de prestacions econòmiques socials d’Andorra la Vella. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol, consellera de Social. 
 
La Sra. Meritxell Pujol informa que, en un any com l'actual, en què moltes famílies 
i persones s'han hagut d'adreçar als serveis socials per primera vegada a les 
seves vides, i en què moltes famílies han vist truncada la seva vida familiar o han 
hagut d’assumir constàncies sobrevingudes, algunes més enllà de la pandèmia 
a causa de la COVID-19, el Comú d'Andorra la Vella vol continuar colꞏlaborant 
amb les famílies i les persones de la parròquia d'Andorra la Vella, a les persones 
usuàries dels serveis de l’Àrea de Social des de fa molts anys. Segons estableix 
la Llei 6/2014 de serveis socials i sociosanitaris, és competència dels Comuns 
valorar la contribució amb les persones o les famílies que no disposen de prou 
recursos per fer front al preu públic dels serveis de la competència comunal. Així 
mateix, també estableix la possibilitat que el Comú treballi amb entitats 
colꞏlaboradores per oferir prestacions de les competències del Comú. Entre els 
serveis i recursos oferts, es troben les escoles bressol, els espais de lleure, les 
activitats esportives durant les vacances escolars i a l’estiu, equipaments 
esportius, activitats culturals, activitats per a la gent gran, el Casal Calones i 
taxes comunals com el Foc i Lloc. Davant d'aquesta situació, l’Àrea de Social ha 
revisat i renovat el Reglament de prestacions econòmiques socials per donar 
resposta a noves situacions i cobertura a noves demandes, algunes de les quals 
directament relacionades amb la situació pandèmica. Entre els canvis més 
destacats, es troben el detall dels serveis o recursos als quals poden anar 
destinades les prestacions, ja siguin per a serveis o recursos comunals o entitats 
colꞏlaboradores. Així el Comú amplia el ventall de serveis susceptibles per a les 
famílies. El canvi dels barems econòmics aplicables passant aplicar el barem del 
Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS), establert anualment pel Govern 
d’Andorra, en compliment de la Llei. Aquest nou Reglament inclou també una 
disposició addicional amb ajudes adreçades directament a colꞏlaborar amb les 
famílies afectades per la pandèmia COVID-19. Aquestes troben ajudes per a 
famílies que utilitzen recursos privats, tant escoles bressol, com espais de lleure, 
serveis de guarda a domicili, etc. o reduccions en les taxes comunals com el Foc 
i Lloc o els serveis. Es mantenen alguns aspectes bàsics com la residència real 
i efectiva a la parròquia o el caràcter voluntari i eventual de les prestacions, 
quines són irrevocables i reduïbles en tot moment i no generen cap dret a 
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l'obtenció d'altes prestacions en anys posteriors. Les prestacions econòmiques 
socials d’Andorra la Vella són compatibles amb altres prestacions públiques 
adreçades a altres finalitats. Agraeix la colꞏlaboració dels membres de la minoria 
comunal per les seves aportacions en aquest Reglament. 
 
La cònsol major cedeix la paraula la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona informa que aquest Reglament va ser tractat en 
reunió de la comissió corresponent on van poder fer les aportacions que van 
creure oportunes i aquestes van ser respectades. Van mostrar-se a favor del fet 
d’obrir la porta a què, en un moment determinat, el Comú s’haurà d'ajustar i la 
Junta de Govern pugui decidir altres ajuts no previstos en el Reglament. Això 
permet una certa flexibilitat si mai es dona la casualitat que aparegui una 
necessitat no coberta. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

REGLAMENT 
 
Exposició de motius 
L’any 2005, el Comú d’Andorra la Vella, mitjançant l’aprovació del Reglament de 
prestacions socials del 25 de maig, introduí, dins l’àmbit de polítiques socials del Comú 
un conjunt de prestacions econòmiques a fi de complementar les diferents prestacions 
existents en la matèria. Aquest Reglament va ser modificat l’any 2008 i, posteriorment, 
el 2013. 
 
L’any 2014, es va aprovar la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris 
(d’ara endavant la Llei 6/2014). Posteriorment, el Decret legislatiu del 30-5-2018 de 
publicació del Text refós de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i 
sociosanitaris, en modifica alguns aspectes, mantenint però l’objecte d’ordenar i 
estructurar el sistema de serveis socials i sociosanitaris per garantir, en els termes que 
s’hi preveuen, el dret d’accés a les prestacions, els programes, els protocols i les accions 
que constitueixen un dels pilars de la protecció social andorrana.  
 
L’article 34.4 de la Llei 6/2014 estableix que “Els comuns han de promoure i facilitar 
l’accés a les prestacions tècniques de la seva competència dins els límits dels 
pressupostos assignats, i prestar-los, ja sigui directament o a través d’entitats 
colꞏlaboradores, que es regulen a l’article 39. A aquest efecte, els comuns també poden 
contribuir perquè les persones o les famílies que no disposin de prou recursos puguin 
fer front al preu públic dels serveis de la seva competència”. En aquest sentit, la 
disposició final primera determina que els comuns han d’implementar la Llei mitjançant 
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l’aprovació dels reglaments i les accions d’execució que corresponguin de conformitat 
amb les seves competències.  
 
Per tot l’esmentat, d’acord amb les atribucions i competències pròpies dels comuns i 
tenint en compte els principis enunciats en la Constitució del Principat d’Andorra, el 
Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 18 de març del 2021, 
aprova i publica el Reglament de prestacions econòmiques socials del Comú d’Andorra 
la Vella, amb el contingut següent: 
 

Reglament del 18-3-2021 de prestacions econòmiques socials del Comú 
d’Andorra la Vella 

 
Article 1. Objecte del Reglament  
1.1. Aquest Reglament té per objecte regular les prestacions econòmiques socials que 
pot atorgar el Comú d’Andorra la Vella en l’exercici de les competències establertes en 
la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. 
 
1.2. La finalitat que persegueix el Comú a través de les prestacions econòmiques socials 
és colꞏlaborar amb les persones o famílies que no disposen de suficients recursos 
econòmics per afrontar el cost d’alguns dels serveis comunals, ajudant així a prevenir 
situacions d’exclusió i desigualtat entre els residents de la parròquia d’Andorra la Vella, 
d’acord amb els principis rectors i les delimitacions competencials dels Comuns que 
estableix la legislació vigent. 
 
 
Article 2. Conceptes bàsics 
Els conceptes bàsics d’aquest Reglament s’interpreten d’acord amb les definicions 
establertes en l’article 2 de la Llei 6/2014, entre els quals s’hi troben els conceptes 
següents: prestacions econòmiques, llindar econòmic de cohesió social (d’ara endavant, 
“LECS”), barem de valoració patrimonial o unitat familiar de convivència. 
 
 
Article 3. Tipus de prestacions econòmiques socials  
3.1. Les prestacions econòmiques socials que concedeix el Comú com a complement 
dels sistemes de protecció social consisteixen en cobrir la totalitat o una part dels serveis 
comunals següents: 

- Escoles bressol comunals 
- Serveis a la infància: Casal d’Infants El Llamp i Ludoteca de Santa Coloma 
- Serveis a la Gent Gran: Casal Calones, Cursos i Tallers, Projectes Gent 

Gran Activa, entre altres 
- Institut de Música 
- Escola d’Art 
- Aula de Teatre i Dansa  
- Activitats esportives: escoles esportives, campus propis, entre altres  
- Abonaments al Centre Esportiu dels Serradells o Estadi Comunal Joan 

Samarra Vila 
- Activitats a La Central, espai d’informació i dinamització de joves 
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- Foc i Lloc 
- Taxes sobre enllumenat públic i higiene pública. 

 
3.2. De forma extraordinària, la Junta de Govern pot acordar atorgar altres prestacions 
econòmiques socials per serveis no especificats en el punt anterior. 
 
3.3. El Comú pot establir colꞏlaboracions amb entitats privades de la parròquia per 
subvencionar serveis en compliment de les competències que li són pròpies. 
 
3.4. Les prestacions estan sotmeses a un termini i a un servei o tribut determinat, i 
s’atorguen com a màxim fins al 31 de desembre de l’any en què s’atorguen. 
 
3.5. Les prestacions econòmiques socials atorgades pel Comú són compatibles amb 
altres prestacions públiques adreçades a altres finalitats. 
 
3.6. Les prestacions són revocables i reduïbles en tot moment i no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres prestacions en anys posteriors. 
 
 
Article 4. Requisits generals de les prestacions econòmiques socials 
Poden accedir a les prestacions econòmiques socials del Comú d’Andorra la Vella les 
persones físiques majors d’edat o menors emancipats que compleixin acumulativament 
els requisits generals establerts en l’article 5 de la Llei 6/2014, així com també els 
requisits específics següents:  

a) Acreditar la residència legal, efectiva i permanent a la parròquia d’Andorra la 
Vella, així com mantenir-la durant el període en què s’és beneficiari d’una 
prestació. 

b) No disposar dels recursos suficients per fer front a la situació que origina la 
solꞏlicitud, no obtenir recursos suficients dels familiars i les altres persones 
obligades, i no obtenir altres ajudes de protecció social a Andorra o a l’estranger, 
públiques o privades pel mateix concepte. 

c) Justificar uns ingressos iguals o inferiors al LECS, o bé justificar una situació 
econòmica sobrevinguda que no permeti fer front a la despesa per la qual es 
solꞏlicita la prestació econòmica social.  

d) Que el barem de valoració patrimonial establert en l’article 32 de la Llei 6/2014 
no superi els 60 punts (Annex I). 

 
 
Article 5. Drets i deures  
Els beneficiaris de les prestacions econòmiques socials tenen els drets i deures 
establerts en l’article 6 de la Llei 6/2014. 
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Article 6. La Comissió Tècnica de Social 
6.1. La Comissió Tècnica de Social és un òrgan amb competències consultives i 
deliberatives que, preceptivament, realitza informes i propostes no vinculants relatius a 
la valoració de les prestacions econòmiques socials.  
 
6.2. La Comissió Tècnica de Social es reuneix un cop al mes com a mínim i està 
composada pels membres següents: 

‐ Conseller de Social 
‐ Cap d’Àrea de Social 
‐ Tècnic de treball social. 

 
 
Article 7. Tramitació de la solꞏlicitud de prestació econòmica social 
7.1. Solꞏlicitud 
7.1.1. Té facultat per solꞏlicitar una prestació la pròpia persona interessada i en cas que 
el beneficiari sigui un menor o incapacitat, el pare, mare, tutor o curador.  
 
7.1.2. Les persones que desitgin ser beneficiàries d’una prestació econòmica social 
comunal han de presentar la seva solꞏlicitud mitjançant el formulari específic (Annex 2), 
degudament omplert i signat, al Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella. En 
cas que es requereixi documentació complementària, aquesta s’ha de lliurar en el termini 
de deu dies hàbils, llevat de la causa justificada acreditada degudament. En cas contrari 
es considerarà que la persona renuncia a la seva solꞏlicitud i s’arxivarà l’expedient sense 
cap altre tràmit. 
 
7.1.3. En el moment de lliurar la solꞏlicitud, la persona interessada rep un document de 
recepció on hi consta la data d’entrada de la solꞏlicitud. 
 
 
7.2. Valoració de la demanda i resolució 
7.2.1. Un cop registrada la solꞏlicitud i després d’haver rebut tota la documentació 
requerida, el tècnic de treball social tramet, en el termini màxim de 30 dies hàbils, un 
informe social a la Comissió Tècnica de Social elaborat a partir de l’entrevista, les dades 
i les informacions obtingudes, que inclou, entre altres, la valoració, la proposta 
d’intervenció i la proposta de resolució. En cas que la proposta sigui favorable a 
l’atorgament de la prestació solꞏlicitada, l’informe inclourà, a més, la quantia proposada 
i la durada de la prestació. 
 
7.2.2. El tècnic de treball social pot solꞏlicitar, per verificar el compliment dels requisits 
exigits, els certificats dels registres de la propietat dels països que estimi convenients i 
les solꞏlicituds d’informació bancària de tots els bancs d’Andorra. També comprova 
d’ofici els documents i la informació dels quals ja disposa mitjançant la consulta directa 
prop dels departaments o serveis corresponents. 
 
7.2.3. La Comissió Tècnica de Social tramet a la Junta de Govern la valoració de la 
prestació i la proposta de resolució corresponent, per a la seva resolució. 
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7.2.4. La solꞏlicitud s’ha de resoldre al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el 
termini màxim de trenta dies comptats a partir de la data de presentació de la solꞏlicitud 
amb la informació i la documentació completes.  
 
7.2.5. La resolució sobre la prestació econòmica social es notifica a la persona 
solꞏlicitant en una carta signada pel conseller de Social o la persona en qui aquest 
delegui.  
 
Aquesta resolució ha de contenir, segons correspongui: 

1. Les dades personals del solꞏlicitant. 
2. En cas de ser estimatòria, el concepte pel qual s’atorga la prestació, l’import i la 

durada. 
3. En cas de ser desestimatòria, el motiu pel qual es desestima. 
4. Els recursos o reclamacions que s’hi poden interposar així com l’òrgan i els 

terminis de què disposa per fer-ho. 
 
7.2.6. L’import de la prestació econòmica social serà el resultant de la diferència entre 
l’import del preu públic del servei i l’import en relació amb el LECS, segons els ingressos 
totals del demandant o nucli familiar. 
  
7.2.7. El pagament de la prestació econòmica el gestiona el Comú, ja sigui de forma 
interna en cas de serveis prestats pel propi Comú o directament amb l’entitat que ofereixi 
el servei subvencionat. 
 
 
Article 8. Extinció de la prestació 
Les prestacions econòmiques socials s’extingeixen pels motius següents: 

a) Per la finalització del termini establert o del servei prestat. 
b) Quan desapareixen els motius que han originat l’atorgament de la prestació. 
c) Per incompliment de qualsevol de les condicions que van motivar l’atorgament. 
d) Quan es comprovi que s’ha falsejat el motiu pel qual s’origina la prestació o la 

documentació lliurada. En aquest cas, la persona beneficiària ha de retornar els 
imports rebuts en concepte de prestació. 

e) Per la finalització de la residència a la parròquia. 
f) Per defunció del beneficiari. 

 
 
Disposició addicional 
1. Amb la voluntat d’ajudar les famílies de la parròquia d’Andorra la Vella afectades per 
les conseqüències derivades de la COVID-19, el Comú amplia el ventall de les 
prestacions econòmiques socials establertes en l’article 3.1 d’aquest Reglament mentre 
duri la situació oficial de la pandèmia, afegint els serveis següents: 

‐ Escola bressol privada ubicada a la parròquia d’Andorra la Vella 
‐ Servei de lleure privat ubicat a la parròquia d’Andorra la Vella 
‐ Servei de guarda a domicili de la parròquia d’Andorra la Vella 
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‐ Servei d’atenció domiciliària privat en cas de no haver disponibilitat dels serveis 
d’atenció a domicili públics. 

‐ Serveis funeraris. 
‐ Altres prestacions socials diferents de les anteriors que derivin específicament 

de les afectacions per la COVID-19. 
 
2. Així mateix, s’estén l’exoneració de l’impost del Foc i Lloc i de les taxes sobre 
l’enllumenat, la higiene pública i consum d’aigua per a l’any 2021, mentre duri la situació 
oficial de la pandèmia, en els supòsits següents:  

1. Persones que s’han quedat sense feina i que estiguin inscrites al Servei 
d’Ocupació  

2. Persones que han patit una suspensió temporal de contracte  
3. Persones que han patit una reducció de la jornada laboral. 

 
3. Els requisits per poder ser beneficiari d’aquests ajuts són els que estableix l’article 4 
d’aquest Reglament, així com: 

‐ La justificació documental de l’afectació de la COVID-19, ja sigui en l’àmbit 
laboral o sociofamiliar. 

‐ L’acreditació documental de no disposar d’uns estalvis, plans o valors actius 
superiors a 1,5 vegades el LECS personal en còmput anual. En aquest cas, les 
ajudes es valoraran després d’haver deduït del còmput les eventuals ajudes o 
salaris percebuts. 

 
4. Pel que fa als proveïdors privats de prestacions socials, aquests hauran de disposar 
de les autoritzacions pertinents, caldrà que estiguin degudament inscrits al Registre de 
comerç i que no mantinguin cap deute amb el Comú.  
 
 
Disposició derogatòria  
Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s’oposin, 
contradiguin o resultin incompatibles al contingut d’aquest Reglament, i expressament 
el Reglament de prestacions socials del 2 d’agost del 2013. 
 
 
Disposició final  
Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.  
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 
S’adjunta a aquesta acta com a annex 2, l’annex I. Barem de valoració 
patrimonial segons la Llei 6/2014 de serveis socials i sociosanitaris i l’annex II. 
Solꞏlicitud de prestació econòmica social. 
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Vuitè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
Reglament de terrasses dels carrers Callaueta i Sant Esteve. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Letícia Teixeira, consellera de 
Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans. 
 
La Sra. Letícia Teixeira informa que aquest Reglament té per objecte regular les 
característiques tècniques i estètiques que ha de complir el mobiliari i els 
elements de les terrasses que s'instalꞏlin en l'espai públic als carrers Callaueta i 
Sant Esteve que estan sent objecte d'una transformació per esdevenir una zona 
per a vianants. Aquest Reglament desplega i concreta l’Ordinació reguladora de 
terrasses de l’any 2012 que s’aplica en caràcter general a tots els establiments 
de la parròquia. Es té en compte la comoditat i el pas dels vianants per garantir 
que aquest pas no sigui inferior als 3,5 metres. A més, estableix les distàncies 
mínimes de separació de les terrasses respecte als edificis. Al carrer Callaueta,  
es prioritza la situació de les terrasses al centre del carrer, mentre que al carrer 
Sant Esteve, on hi ha diferents accessos a aparcaments d’edificis, es prioritza 
que la terrassa se situï al costat de la façana dels edificis. En tots els casos, es 
regula la colꞏlocació de taules, cadires, para-sols i separadors. Es fixa un 
estàndard per uniformitzar les característiques de les terrasses, tant pel que fa a 
l'estil i material de mobiliari com dels para-sols, tal com s’especifica en els 
annexos de la documentació lliurada. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta 
presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

REGLAMENT 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre 
del 1993; 
 
Vista l’Ordinació reguladora de la instalꞏlació de terrasses annexes als establiments del 
sector d’hostaleria, del 19 de desembre del 2012;  
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió de Consell de Comú del 18 de març del 2021, 
ha aprovat el següent: 
 

Reglament del 18-3-2021 de terrasses dels carrers Callaueta i Sant Esteve 
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Article1. Objecte i àmbit d’aplicació 
1. Aquest reglament té per objecte regular les característiques tècniques i estètiques 
que han de complir el mobiliari i els elements de les terrasses que s’instalꞏlin en l’espai 
públic dels carrers Callaueta i Sant Esteve delimitat al plànol adjunt com a annex 1.  
 
2. Aquest Reglament desplega i concreta l’Ordinació reguladora de la instalꞏlació de 
terrasses annexes als establiments del sector d’hostaleria del 19 de desembre del 2012 
o l’Ordinació concordant que estigui en vigor, que s’aplica amb caràcter general a tots 
els establiments de la parròquia. 
 
 
Article 2. Característiques dels elements susceptibles de ser instalꞏlats 
Les terrasses ubicades en les zones regulades per aquest Reglament han de complir 
amb les característiques fixades per l’Ordinació reguladora de la instalꞏlació de terrasses 
annexes als establiments del sector d’hostaleria o per l’Ordinació concordant que estigui 
en vigor i, a més, amb les següents: 
 

a) No es concedeixen llicències per a terrasses que impliquin una reducció de 
l’espai per al pas de vianants inferior a 3,5 metres d’amplada. 

b) La disposició de la terrassa ha de respectar les distàncies mínimes de separació 
respecte als edificis, als elements de mobiliari urbà, i als elements artístics 
següents:  

I. Distància mínima respecte als accessos dels edificis i entrades de veïns:  
i. Frontalment: 3,5 m. 
ii. Lateralment: 2 m. 

 
II. Distància mínima respecte als elements de mobiliari urbà i elements 

artístics: 
i. Senyals de trànsit: 0,20 m. 
ii. Senyalització vertical per a vianants: 2 m. 
iii. Elements artístics: 2 m. 
iv. Passos de vianants: 2 m. 

 
c) No es permeten elements d’obra, ni cobrir el terra autoritzat per la terrassa amb 

tarima, gespa o catifes. Cap element de la terrassa pot ser fixat o lligat a terra, a 
l’arbrat, als elements artístics ni a altres elements de mobiliari urbà. 
 

d) Només s’autoritza la instalꞏlació de cadires, taules, para-sols i separadors. 
Queda prohibida expressament la colꞏlocació de paravents o mampares, tret del 
que es preveu expressament en aquest Reglament. 

 
e) Es prohibeix la instalꞏlació de mobiliari auxiliar destinat a l’elaboració, 

conservació i/o manipulació d’aliments. 
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f) El material de les cadires és el propilè i el disseny s’ha d’ajustar als models i 
colors que es mostren en l’annex 2 o similar. El material de les taules ha de ser 
l’alumini, el propilè i/o la resina, i el disseny s’ha d’ajustar als models i colors que 
es mostren en l’annex 2 o similar. Els separadors han de ser d’alumini en color 
antracita o taupe i metacrilat transparent, i el disseny s’ha d’ajustar al model que 
figura en l’annex 3 o similar. 

  
g) No es permet la colꞏlocació de cap classe de publicitat en el mobiliari, llevat del 

nom de l’establiment, que pot ser inclòs en els faldons dels para-sols, així com 
en el metacrilat dels separadors. 

 
h) Totes les cadires i les taules han de disposar de tacs de goma per evitar el soroll 

causat per la fricció amb el paviment. Les cadires poden disposar de coixins, 
sempre que el seu teixit sigui del mateix color que el teixit dels para-sols indicat 
en l’apartat i). 
 

i) Els para-sols autoritzats han de respectar les característiques següents: 
- Han de ser de lona o teixit de color antracita, taupe o de color verd 

similar al de les cadires que figuren a l’annex 2. 
- Han de ser suportats per elements lleugers totalment desmuntables.  
- La seva alçada ha d’oscilꞏlar entre un mínim de 2,20 i un màxim de 

2,60 metres. 
- La projecció en planta ha de ser, com a màxim, de 3 x 3 metres. 

 
j) El nombre de taules autoritzables és d’una taula per cada 2 metres quadrats de 

terrassa autoritzada. L’arrodoniment del nombre de taules autoritzables s’efectua 
a l’alça. 
 

k) Dins de l’espai de la terrassa autoritzat es poden instalꞏlar estufes, adaptades, si 
escau, a l’estructura dels para-sols o com a element independent, sempre que 
compleixin amb la normativa vigent i amb el més acurat respecte pel medi 
ambient. 
 

l) S’han de respectar els arbres, els escocells, els enjardinaments i, en general, tot 
el mobiliari urbà existent.  

 
 
Article 3. Emplaçament, distribució i dimensions de l’espai de terrassa 
3.1. El Comú valida i concreta l’espai destinat a terrassa que figuri a la solꞏlicitud de 
l’establiment, seguint en tot cas els criteris següents: 
 

a) Les terrasses s’han de situar de forma que sempre es respecti un pas lliure per 
a vianants de 3,5 metres com a mínim. Aquest espai ha d’estar en tot moment 
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lliure de qualsevol mena d’obstacle i ha d’estar previst en la disposició de les 
taules i mobiliari de la terrassa de manera que la separació de la cadira respecte 
de la taula no pugui suposar un envaïment d’aquest espai.  
 

b) Les terrasses no poden superar una llargada equivalent al tram de façana que 
ocupa l’establiment sense perjudici del que estableix l’article 11 de l’Ordinació 
reguladora de la instalꞏlació de terrasses annexes als establiments del sector 
d’hostaleria, del 19 de desembre del 2012. 
 

c) Per tal de millorar les condicions d’accessibilitat dels vianants, quan les terrasses 
s’autoritzin a tocar de la façana de l’edifici, és obligatori incloure en el mobiliari 
separador de les característiques descrites a l’article 2.f, a l’inici i al final de la 
terrassa i de la mateixa amplada que la terrassa. 
 

d) Les terrasses dels locals ubicats als xamfrans tenen un tractament individualitzat 
en funció de l’espai de maniobra de gir dels vehicles d’urgències i serveis públics. 

 
3.2. Al carrer Callaueta es prioritza la situació de les terrasses al centre del carrer, 
mentre que al carrer Sant Esteve es prioritza la seva ubicació a la façana dels edificis. 
 
3.3. El Comú pot, en tot moment, modificar l’espai autoritzat per a terrassa per millorar 
l’espai dels vianants, la concurrència de diferents terrasses, aspectes de mobilitat o 
qualsevol altre motiu d’interès públic. 
 
 
Article 4. Incompliment dels criteris establerts 
D'acord amb el que preveu l’article 4 de l’Ordinació reguladora de la instalꞏlació de 
terrasses annexes als establiments del sector d’hostaleria, del 19 de desembre del 2012, 
les llicències de les terrasses que resultin incompatibles amb la referida Ordinació, amb 
l’ordinació concordant que estigui en vigor, o amb aquest Reglament, són revocades pel 
Comú. 
 
 
Disposició addicional única 
Amb caràcter excepcional, el Comú d’Andorra la Vella pot autoritzar, prèvia la 
presentació d’un projecte concret, un tractament de material, mobiliari, dissenys i colors 
diferents, sempre que respecti els criteris establerts en l’Ordinació reguladora de la 
instalꞏlació de terrasses annexes als establiments del sector d’hostaleria, del 19 de 
desembre del 2012, i els restants criteris tècnics regulats en l’article 2 d’aquest 
Reglament. 
 
 
Disposició transitòria única  
Les autoritzacions de les terrasses ubicades en els trams regulats per aquest Reglament 
queden revocades pel Comú des de l’inici de les obres d’embelliment del carrer 
Callaueta i del carrer Sant Esteve, de manera que els interessats a instalꞏlar una terrassa 
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en aquests carrers han de presentar una nova solꞏlicitud, de conformitat amb l’establert 
en l’Ordinació reguladora de la instalꞏlació de terrasses annexes als establiments del 
sector d’hostaleria, del 19 de desembre del 2012, i en aquest Reglament. 
 
 
Disposició final única 
Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 
S’adjunta com a annex 3, l’annex 1. Plànol, l’annex 2. Material i disseny de les 
taules i cadires i l’annex 3. Material i disseny dels separadors. 
 
 

Novè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 
formalitzar el Conveni de colꞏlaboració amb Andorra Desenvolupament i 
Inversió, SAU (ADI) relatiu al desenvolupament de l’esdeveniment Andorra 
Multisport Festival by Ironman, per als anys 2021, 2022, 2023 i 2024. 
 
La cònsol major informa que aquesta proposta tracta de la colꞏlaboració en 
l'organització, durant els propers anys, per part del Govern d'Andorra i més 
concretament Andorra Desenvolupament Inversió, SLU (ADI). Proposa de signar 
el Conveni amb aquesta empresa, presidida pel ministre d'Economia i Empresa 
del Govern d'Andorra, pel qual el Comú d'Andorra la Vella es compromet a 
satisfer 150.000€ cada any per a aquest esdeveniments. Es tracta de 5 
esdeveniments anuals a tot el país, dels quals 2 se centren a Andorra la Vella: 
un és l’Andorra, 21 ports i l’altre l’Ironman 70.30. A part d’això, el Village de tots 
els esdeveniments, tret del Winter World Championship que està tenint lloc 
aquests dies a Naturlàndia, que se celebren entre el 22 de juny i el 4 de juliol, 
tindran el Village ubicat al Parc Central per no haver de desplaçar-lo per a cada 
modalitat. Així Andorra la Vella serà el centre d'aquest esdeveniment, encara que 
la prova Trail 100 se celebri a Ordino o la MTV Clàssic Pyrénées se celebri a la 
Massana. Aquí a Andorra la Vella, hi haurà igualment el Village i això és 
important. Manifesta que aquest Conveni és conseqüència d'un acord que ja va 
aprovar la Junta de Govern del 15 de juliol del 2020 pel qual el Comú d’Andorra 
la Vella es comprometia a colꞏlaborar-hi sempre que el Govern d’Andorra assolís 
la signatura d’aquest Conveni per a l'organització d'aquest esdeveniment. El 
Govern ho va signar i, a partir d'aquest moment, el Comú signa ara el Conveni 
per a aquesta aportació. Per tant, Andorra la Vella esdevindrà el centre 
d'activitats esportives aquest mes de juliol, també cal tenir present que l'11 de 
juliol arriba el Tour de France també a Andorra la Vella. Per tant, si la pandèmia 
ho respecta, pot ser un bon moment de reactivació econòmica per al país i per a 
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la parròquia. Aquest tipus d'esdeveniments porta molts participants d'un gran 
nivell que venen acompanyats de les seves famílies i a més té un atractiu també 
a nivell d'espectadors. Aquests 150.000€ estan ben invertits perquè el retorn està 
calculat aproximadament, segons les xifres que va presentar l'empresa i el 
Govern quan van fer les corresponents reunions, per a Andorra la Vella, al voltant 
dels 2 milions d'euros, tenint en compte l’ocupació d’hotels, de restaurants i amb 
la corresponent promoció i publicitat. És una bona oportunitat i més en aquests 
moments. Cal apostar per aquest tipus d'activitats que estan cada cop més de 
moda. No és un sector ben bé professional sinó que són persones amants 
d'aquest tipus d'activitats i que, moltes vegades, agafen una setmana de 
vacances a l'any per dedicar-se a fer aquestes proves. Aquest hauria de ser el 
públic pel que ha d’apostar Andorra i per aquest tipus d'activitats i de 
professionals. Andorra la Vella acollirà l’Ironman que és una prova important. 
Començarà al Llac d’Engolasters i les modalitats de bicicleta i de cursa a peu 
tindran lloc majoritàriament a Andorra la Vella. El Comú d’Andorra la Vella va 
designar el cònsol menor per tractar aquestes qüestions però malauradament 
avui no és present per donar més explicacions. Recorda que el proper cap de 
setmana tindrà lloc la primera prova d’aquest esdeveniment a Naturlàndia, a Sant 
Julià de Lòria. Finalment es podrà celebrar, tot i que n'hi podrà haver públic. Però 
bé, l'activitat es podrà desenvolupar. Seguidament, cedeix la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González informa que, en la darrera reunió de la Comissió de 
Promoció Turística, el conseller va informar sobre aquest punt i va traslladar als 
membres de la comissió a parlar d’aquest projecte amb el cònsol menor que els 
aportaria més detalls. Malauradament, no es va poder mantenir aquesta reunió 
amb el cònsol menor i, analitzant el contracte, ha tingut alguns dubtes dels quals 
solꞏlicita informació. En el contracte, es parla de l’Annex 1 que no figura en la 
documentació enviada als consellers de Comú. A la pàgina 3, al penúltim 
paràgraf, hi diu “ADI es compromet a implementar a favor del Comú les accions 
de caràcter publicitari en el marc dels esdeveniments que figuren a l'annex 1”. 
Però, en la documentació de què disposa el Sr. Sergi González, aquest Annex 1 
no hi és. 
 
La cònsol major respon que el Comú encara no disposa d’aquest annex. El  
cònsol menor ha mantingut alguna reunió amb l’organització. Proposa d’esperar 
a la setmana vinent quan el cònsol menor ja estarà operatiu i li transmetrà que 
els informi sobre tot aquest projecte. Remarca que és important, dins d’aquesta 
proposta, tot el que forma part de les accions publicitàries de promoció de la 
parròquia que representen un retorn. El dia de la presentació es va projectar un 
vídeo on es veia perfectament la parròquia d’Andorra la Vella i hi haurà més 
accions de promoció. Creu que encara s’està treballant en aquest document 
annex i encara no hi ha una versió definitiva. Tot seguit, cedeix de nou la paraula 
al Sr. Sergi González. 



ACdC núm. 21/03 
18/03/2021 

 34

El Sr. Sergi González agraeix la disponibilitat de la cònsol major i demana de 
poder obtenir aquesta informació, vist que la data del Conveni és el 19 de gener 
i ja fa gairebé 3 mesos d’això. Aquest Conveni és per a 4 anys per un import de 
600.000€ en total. Demana saber si es redactarà un Conveni anualment. 
D’aquesta manera, es podria valorar la prova anualment per tenir en compte a 
l’hora de fer l’aportació de l’any següent. Caldria valorar cada any si el Comú ha 
obtingut els resultats que esperava. Potser d’aquesta manera, es pot plantejar 
de modificar alguna prova. 
 
La cònsol major respon que es mostra totalment d’acord amb el Sr. Sergi 
González. Informa que, un cop acabades les proves, està previst mantenir una 
reunió de valoració. Allà, serà el moment de posar sobre la taula aquesta 
proposta fent una valoració de les proves i, fins i tot, valorant en el sentit de 
decidir si el projecte encara continua interessant o si cal modificar alguna cosa. 
Aquest serà un bon moment per fer aquest tancament de les activitats, fer un 
resum i realitzar aquesta valoració i, no sols a nivell de resultats, sinó que a nivell 
de complementar que es vol fer per a l'any següent. No hi hauria d’haver cap 
problema i així ho farà arribar a les parts concernides. És una bona iniciativa i és 
positiu perquè es tracta d’una experiència nova. Cedeix novament la paraula al 
Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que els membres de la minoria comunal estan 
a favor de realitzar accions com aquesta on es transmeten uns valors de natura, 
d’esport i de salut. Però, en aquest punt, només volia fer arribar aquesta petita 
qüestió i la transmet. Un altre dubte que fa arribar sobre el punt que indica que 
el Comú colꞏlaborarà mitjançant recursos humans, materials, etc. Demana que 
el Comú faci aquest control per saber quant costa aquest projecte finalment al 
Comú. En tractar-se del primer any, tothom hi posarà molta ilꞏlusió perquè tots 
volen que surti bé, però és necessari conèixer la repercussió i la inversió que 
això representa. 
 
La cònsol major respon que es tracta de les necessitats típiques. El Comú haurà 
de disposar d’agents de circulació i de tanques per fer els recorreguts, el Servei 
d’Enllumenat haurà de disposar endolls per connectar certes coses. 
Evidentment, això comportarà unes hores del personal que també s'hauran de 
valorar. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que els membres del grup Socialdemòcrata + 
Independents li donen tota la seva confiança en aquesta proposta. Es tracta d’un 
projecte treballat. No disposen d’una informació però saben que els hi faran 
arribar. Així doncs, aquesta proposta tindrà el vot favorable per part seva. 
 
La cònsol major agraeix el suport dels membres de la minoria comunal. És una 
bona iniciativa per a la parròquia d’Andorra la Vella i per al país en general. Cal 
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apostar per aquests projectes. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana poder consultar el contracte que es va 
formalitzar amb el ministre d’Economia i Empresa. El Comú colꞏlabora d'uns 
esdeveniments i voldria conèixer en quina línia va aquesta colꞏlaboració. 
D'alguna manera, els membres de la minoria comunal avalen donar un xec en 
blanc per un import de 150.000€ per a aquests dos esdeveniments però la gestió 
la porta ADI. ADI depèn del ministeri d’Economia i Empresa. Demana poder 
veure la font d’aquest contracte.  
 
La cònsol major respon que el Comú disposa dels contractes establerts amb el 
Ministeri d’Economia i Empresa però no pot disposar dels que el Govern hagi 
establerts amb d’altres entitats, els quals segurament tenen establertes les seves 
clàusules de confidencialitat. La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana que si, per motius de força major, aquest 
esdeveniment s'hagués d'anulꞏlar, existeix alguna possibilitat de rescabalar 
aquesta aportació perquè ara el Comú ja ha aportat 100.000€ en aquest projecte. 
En el Capítol sisè del conveni, Vigilància i finalització anticipada del conveni, hi 
diu que “... altres causes legalment establertes...”. Demana conèixer quines 
poden ser aquestes altres causes legalment establertes. Es preveu l’anulꞏlació 
en cas de pandèmia. 
 
La cònsol major respon que es tractaria d’una impossibilitat sobrevinguda no 
legal sinó material. Per altres causes legalment establertes s’entén, per exemple, 
si el Govern declarés la prohibició per pandèmia. Això entraria aquí. En el seu 
moment, es va tractar aquesta possibilitat. La voluntat és aquesta. Si realment 
no es realitza l’esdeveniment, en base a aquestes possibilitats de finalització, els 
Comuns no farien aquesta aportació. El Comú està tenint en compte aquesta 
possible situació a causa de la pandèmia en tots els documents que està signant. 
Però espera que aquests esdeveniments es puguin dur a terme i no calgui fer ús 
d’aquesta clàusula. En cas que s’hagués d’anulꞏlar, manifesta que es trobaria la 
fórmula dins d’aquest clàusula. Fins i tot, està prevista la manera de fer-ho. Però 
espera realment que no es doni el cas. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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Desè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’alienabilitat, informació pública i convocatòria d’una subhasta pública 
per a la venda de material del Servei d’Enllumenat que ha perdut la 
qualificació jurídica de domini públic. 
 
La cònsol major informa que aquest punt correspon al departament del qual 
s’ocupa el cònsol menor però no el pot exposar personalment. Per tant, passa a 
informar de la proposta. Recorda que fa uns anys, el Comú va dur a terme una 
subhasta important de material de diferents departaments que estava en estoc i 
en desús durant molts anys. Ara, hi ha una sèrie de material del Servei 
d'Enllumenat. Una part és uns lots d’enllumenat de Nadal molt antiquat. Un altre 
lot és de material elèctric de diferents classes que està totalment en desús. 
L’empresa ATECI ha redactat un informe tècnic sobre la valoració d'aquest 
material i marca que tot està en desús i estableix un preu de sortida per a la 
subhasta de 7.400€ per al material divers d'enllumenat i 7.412€ per als motius 
de Nadal. Les dites seran de 50€. La voluntat del Comú és posar aquest material 
a subhasta. Per aquest motiu, aquest material s’ha de declarar alienable perquè 
el Comú el pugui vendre mitjançant aquesta subhasta per aquest preu de sortida. 
Aquesta és una manera d’eliminar material que està completament en desús, 
que s'ha fet vell, del qual ja no es troben peces de recanvi i, si algú el compra, 
encara té un preu i el Comú en pot fer un ingrés. Per tant, proposa declarar 
l’alienabilitat i aprovar la realització de la subhasta d’aquest material del Servei 
d’Enllumenat que ha perdut la qualificació jurídica de domini públic perquè està 
en desús. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta 
presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

Onzè.- Ratificació, si escau, del Conveni amb les Sres. Rosa 
Maria Melines Roy i Meritxell i Mònica Mirabet Melines relatiu a la cessió 
anticipada d’una franja de terreny inclosa en la unitat d’actuació PP-SUR-
32.1 Pont de Santa Coloma. 
 
La cònsol major informa que aquesta franja de terreny forma part del projecte 
que està ja executant el Comú a l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma per a 
l’ampliació de les voravies i pacificació de la zona. En aquell indret, hi ha una 
part que és propietat de la família Mirabet, de casa Miquel Dolsa, de Santa 
Coloma, i al Comú li interessa disposar d’aquest espai per destinar-lo a voravia. 
Aquella franja de terreny ja estava afectada pel Pla d'Ordenació i Urbanisme 
Parroquial (POUP) per a voravia, però el Comú els ha demanat de fer una cessió 
anticipada. La voravia l'ha de fer la propietat el dia en què decideixin construir i, 
en aquest cas, no es construïa. La propietat ha estat d'acord en fer la cessió 
anticipada d'aquest terreny, que té una superfície de 413,90 metres quadrats, als 
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efectes que es pugui fer tota la voravia que afecta bàsicament la zona que queda 
just davant de l'Espai Columba, pel costat dret pujant per l'avinguda d’Enclar, i 
just després del concessionari de vehicles que se situa allà. En aquell tram, no 
hi ha voravia. El vial que baixa cap a la caserna dels bombers tampoc disposa 
actualment de voravia. Així doncs, es tracta de fer tot aquest voral per donar 
seguretat a la zona. En aquest cas, el Comú construiria la voravia dins d'aquest 
projecte. La família cedeix el terreny de 413,90 metres quadrats. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta 
presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

Dotzè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Conveni 
amb la societat Riberpuig, SA relatiu a la cessió anticipada d’una franja de 
terreny inclosa en la unitat d’actuació PP-SUR-32.1 Pont de Santa Coloma. 
 
La cònsol major informa que es tracta de la mateixa zona. Aquí la franja és molt 
més petita. Es tracta de 21 metres quadrats. I és just el tram que connecta amb 
aquesta altra voravia que vol construir el Comú. És la voravia que va just davant 
de l'establiment de venda de vehicles. Això no significa que la voravia tingui una 
superfície de 21 metres quadrats. Hi ha una part que afecta la propietat que ja 
era publica. Això només és la part que és privada. Així es podrà acabar de fer el 
projecte amb la voravia amb totes les condicions. Abans de passar a la votació, 
informa que encara estan pendents de signar dos Convenis en relació amb 
aquesta zona. Un és per a la parcelꞏla situada just al costat i que afecta el 
baixador de l'hotel Garden. Les negociacions ja estan tancades i suposa que la 
setmana vinent ja serà aprovat per la Junta de Govern i haurà de ser ratificat 
durant la propera sessió de Consell de Comú. L’altre Conveni fa referència a una 
parcelꞏla propietat de la família de casa Masover de Santa Coloma. Es tracta 
d’un terreny on hi ha sempre vehicles aparcats, just davant del Princiesport. 
Doncs, el Comú està acabant de tancar un conveni amb aquesta família perquè 
facin la mateixa cessió d'aquell espai per a la part privada que els afecta per a la 
construcció d’aquella voravia. En aquell tram, també hi ha un tros que és públic. 
El Comú està pràcticament tancant aquests dos Convenis però encara falten un 
parell de detalls perquè puguin ser aprovats pel Consell de Comú. Per tant, avui 
sotmet a aprovació aquest conveni i, durant la propera sessió de Consell de 
Comú, proposarà l’aprovació dels altres dos. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta 
presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
La cònsol major aprofita l’avinentesa per agrair la colꞏlaboració de les famílies de 
Santa Coloma amb aquestes cessions obligatòries i gratuïtes, tot i que 
d’obligatòries no ho siguin fins que es desenvolupi la unitat d’actuació. En aquest 
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cas, la unitat no es desenvolupa i realment han estat totes les parts molt 
colꞏlaboradores. Han entès perfectament la situació proposada pel Comú i no 
han plantejat cap problema. Això és d'agrair. En aquest país, tots els ciutadans 
han anat evolucionant amb el fet de colꞏlaborar per l'interès públic i, cada vegada 
més, es nota quan les Administracions parlen amb els propietaris que ho fan tot 
molt més fàcil que fa uns anys. Especialment, agraeix els esforços de la societat 
Riberpuig, SA perquè la cònsol major havia tractat aquest assumpte amb el 
recentment desaparegut Sr. Antoni Puigdellívol, en el seu moment, i que va 
traspassar lamentablement abans de poder signar aquest Conveni. Sense haver 
participat de les negociacions, la seva filla i la seva vídua no han tingut cap dubte 
alhora de signar aquests documents. Això també és d'agrair perquè, de vegades, 
aquestes circumstàncies poden comportar algun problema i no n’hi ha hagut cap. 
 
 

Tretzè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Conveni 
amb la societat Roc Escolls, SA relatiu a la cessió d’ús d’una passarelꞏla 
entre la coberta de l’edifici del casino i el carrer Roc dels Escolls i entorns. 
 
La cònsol major informa que aquest és un Conveni una mica diferent dels 
anteriors. Com tothom sap, quan es va aprovar la llicència per a la construcció 
de l'edifici que ha d’allotjar el casino a Jocs, SA, en el seu moment, el Comú 
d'Andorra la Vella ja havia signat uns Convenis amb aquesta societat, entre 
d'altres empreses, pels quals aquestes havien de cedir gratuïtament la terrassa 
de l’edifici que havien de connectar amb passarelꞏles fins a l’avinguda Meritxell. 
La passarelꞏla que aniria fins a la plaça del Poble no era obligatòria cara a les 
empreses però sí les obligava a autoritzar al Comú a efectuar la connexió, si 
aquest els ho demanava. En aquell moment, es tractava d’un Conveni 
condicionat a l’adjudicació de la concessió del casino. La concessió del casino 
va ser per a l’empresa Jocs, SA. Ara doncs arriba la fase d'execució d'aquests 
Convenis. Jocs, SA ha de cedir la part de la plaça al Comú per destinar-la a ús 
públic. La cedirà quan la construcció estigui molt més avançada, quan ja es 
disposi de l'estructura superior. Aquesta plaça l’han de cedir completament 
impermeabilitzada, enjardinada, amb el paviment corresponent, amb els 
ascensors que connectin amb l’avinguda Meritxell i la passarelꞏla realitzada que 
connecti amb el carrer Roc dels Escolls, que és l'objecte d'aquest Conveni, i la 
passarelꞏla que connecti amb la plaça del Poble que també la construirà 
l’empresa Jocs, SA i també n’assumirà totes les despeses. El Conveni que 
proposa d’aprovar amb la societat Roc Escolls, SA és amb l’empresa propietària 
del carrer que va precisament de la passarelꞏla que connectarà aquest edifici 
amb l'avinguda Meritxell, just on tenia l'entrada el Poblet de Nadal, a l'aparcament 
de la Vinyeta. El primer tram d’aquell carrer ja és públic però, segons es pot 
apreciar en el plànol adjunt a la documentació enviada als consellers de Comú, 
resta una bona part de carrer que encara és privada. Per tant, el Comú formalitza 
un Conveni amb la societat Roc Escolls, SA pel qual la propietat cedeix l'ús a 
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públic d’aquest tram de carrer, mantenint-ne la propietat, perquè permeti aquesta 
connectivitat amb la passarelꞏla que construirà l’empresa Jocs, SA cap a 
l'avinguda Meritxell. El Comú tenia un especial interès en aquesta connexió. Això 
comporta, com a obligacions per al Comú, que haurà de pavimentar aquest tram 
de carrer de forma similar a l’avinguda Meritxell, haurà d’instalꞏlar enllumenat de 
Nadal també similar al de l'avinguda Meritxell, haurà de fer-ne el manteniment, 
la neteja i la treta de neu. A grans trets, aquests són bàsicament els atorgaments 
d’aquest Conveni. Després, quedarà una part del carrer que la societat Roc 
Escolls, SA continua mantenint privada que és la part que puja cap a 
l’aparcament de l'edifici. L'accés a l’aparcament es segueix mantenint privat i el 
Comú es compromet a fer-ne la neteja i la treta de neu. Això forma part de l'acord. 
Aquest acord val aquest esforç per disposar d’aquest carrer com a ús públic i 
assegurant així les connexions cap a l'avinguda Meritxell. Amb aquest Conveni, 
ja es pot veure que la plaça del casino disposarà d’un 70% d'enjardinament, cosa 
que és important, tot i que vindrà més detallat en el Conveni que es pactarà amb 
l’empresa Jocs, SA, així com en el Conveni pel qual l’empresa cedirà al Comú la 
passarelꞏla que hi ha darrera de l'edifici, que ja s'ha construït, i que ha d'unir 
l'edifici del casino amb la plaça del Poble. Tots aquests documents se signaran 
durant aquest any 2021. Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra mostra la seva preocupació relativa al dipòsit de gas situat  
sota dels edificis de la societat Roc Escolls. Sembla que just en aquest indret hi 
ha de passar la passarelꞏla que s’ha de construir. A les fotografies hi apareix, 
però en el redactat del Conveni no se’n fa menció. 
 
La cònsol major respon que aquest dipòsit ha de canviar de lloc. Això apareix en 
el Conveni que han acordat entre la societat Roc Escolls, SA i l’empresa Jocs, 
SA. Li han fet arribar una còpia d’aquest Conveni i, en ell, es fa menció del dipòsit 
que haurà de ser traslladat i s'asseguri en un altre indret. Així com també hi ha 
una referència a l’arbrat que hi ha, per la qual la societat Roc Escolls, SA s'obliga 
a mantenir-lo. Tot això forma part del Conveni que han acordat entre l’empresa 
Jocs, SA i la societat Roc Escolls, SA. Aquest conveni diu: “Coetàniament a la 
construcció de la passarelꞏla, Jocs, SA a les seves exclusives costes haurà de 
reubicar el dipòsit de gas propà actualment situat a la part superior del roc, just 
en la zona on s’haurà d'ubicar la passarelꞏla i en general també a les seves 
costes farà front a totes les despeses ...” En algun plànol, també s’hi grafia on va 
exactament el dipòsit. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra afegeix que, en el document 2, a la part superior, hi apareix 
una fotografia de l'estat actual del dipòsit i, al plànol de sota, hi diu: “Canvi de 
localització de la cuba de gas”.  
 
La cònsol reafirma que el dipòsit de gas es canvia de localització.  
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No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
La cònsol major agraeix els membres de la minoria comunal la confiança que 
han fet a les propostes de la majoria comunal durant aquesta sessió de Consell 
de Comú. Tots els punts són d'interès per a la parròquia i agraeix especialment 
la seva colꞏlaboració. 
 
 

Catorzè.- Informació relativa als acords adoptats en les darreres 
Juntes de Govern. 
 
La cònsol major informa que, segons el Reglament de les actes del Comú 
d'Andorra la Vella, del 26 de març del 1996, i els articles 13.4 i 13.5 de l’Ordinació 
d’organització i funcionament dels Comuns, totes les actes han estat aprovades 
en Junta de Govern i trameses als consellers amb la deguda antelació, per a la 
seva informació. Les actes de les Juntes de Govern corresponen a les sessions 
celebrades els dies 20 i 27 de gener, 3, 10, 17 i 24 de febrer i 3 de març del 2021. 
Tot seguit, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita informació sobre l’acord de l’acta de la Junta de 
Govern del 20 de gener, pel qual s’acorda contractar el personal extern 
per  realitzar els diferents muntatges dels esdeveniments que se celebraran 
al  Centre de Congressos i d’aquells que s’organitzaran des del Departament 
de  Promoció Turística i Comercial durant l’any 2021 a l’empresa 
Randstad  Recursos Humans, SL, per un import de 19.200€/any, IGI no 
inclòs  (90301/43202/227900). Durant la reunió de la Comissió de Promoció 
Turística, el conseller va informar sobre dit acord i va fer el comentari pel qual no 
entenia perquè el Comú, que disposa d’uns 500 treballadors, havia de contractar 
personal externament. El Sr. Sergi González es va sumar a aquesta aportació. 
Demana saber si el Comú podria buscar fórmules per evitar aquests costos. Es 
tracta de 20.000€ que potser es podrien gastar en altres coses. 
 
La cònsol major respon que li agrada molt l’aportació del Sr. Sergi González 
perquè és la seva lluita de cada dia, però costa. Sempre recorda que el Comú 
disposa de 500 treballadors i que cal reubicar personal i cal superar el 
“departamentisme”. Però tot i així, costa perquè cada persona té una fitxa de 
treball on es descriuen les seves tasques. És complicat però li agrada sentir-ho 
i, en aquests moments, més que mai. Tots els treballadors comunals haurien de 
fer l'esforç i és una lluita que ja fa anys que la cònsol major porta. Cedeix la 
paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que s’ha avançat una mica en aquest assumpte. 
Ha estat tractant aquest tema amb el Departament de Recursos Humans sobre 
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la possibilitat d’aprofitar els recursos de què disposa el Comú d’Andorra la Vella 
quant a personal per buscar solucions a aquesta problemàtica. El Departament 
de Recursos Humans buscarà alguna idea per estudiar com fer-ho per procurar 
personal per al Centre de Congressos que, com ja ha explicat, pateix un 
problema degut a nombroses baixes mèdiques. No és un departament fàcil de 
gestionar perquè no té els horaris habituals de Casa Comuna. És difícil trobar 
treballadors del Comú, que avui en dia estan fent un horari més normal, que 
vulguin canviar de departament i, a més, si els horaris són diferents, treballant 
fins i tot en caps de setmana. Però, el Departament de Recursos Humans està 
buscant alguna solució i espera poder presentar-la durant la propera reunió de 
la comissió. 
 
La cònsol major afegeix que estaria molt bé que es trobés una solució a aquesta 
problemàtica perquè moltes d’aquestes coses són puntuals, per un o dos dies. 
Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre l’acord de la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar de  nou la casa de 
colònies Can Font, situada a la localitat catalana de Brunyola, per un import de 
18.503,76€ (70501/32401/226870), per a les colònies de l’any  2021. Vista la 
situació sanitària actual, demana saber si hi ha alguna clàusula de rescissió del 
contracte en el cas que no es puguin dur a terme les colònies o es realitzin 
parcialment, en funció de la situació sanitària del moment. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol, consellera de Social. 
 
La Sra. Meritxell Pujol respon que efectivament hi ha una clàusula per la qual el 
Comú disposa d’un termini per anunciar si manté les colònies o les anulꞏla. El 
Comú ha fet la reserva per als dos torns habituals tot i que la intenció és de fer 
un dels torns a França. L’Àrea de Social ja hi està treballant i ja disposa de 
diferents propostes de cases de colònies a França. D’aquesta manera, es duria 
a terme un torn a França i l'altre a Espanya. De tota manera, el Comú disposa 
d’un termini ampli per poder anulꞏlar qualsevol de les dues reserves. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que seria interessant perquè ho fan 
moltes cases de colònies en aquests moments. D’aquesta manera, el Comú pot 
garantir-se no perdre la paga i senyal ni la despesa compromesa. Informa que 
treballa en una escola i es troba amb la mateixa situació. Per aquest motiu, 
demana al Comú que prengui les mateixes mesures. Cal tenir en compte que 
són diners públics i el Comú hauria de poder recuperar-los, o si més no una part. 
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La cònsol major respon que ha donat instruccions a tots els departaments perquè 
qualsevol contractació que faci el Comú enguany tingui inclosa aquesta clàusula. 
Es va fer arribar aquesta directriu a tots els departaments perquè, després de 
l'experiència viscuda en el darrer any, cal tenir present que es tracta de diners 
públics. Cal mirar de ser els millors gestors possibles. Seguidament, cedeix de 
nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona no posa en dubte que els membres de la majoria 
segueixen aquestes directrius i més l’Àrea de Social. Però és d'aquelles coses 
que es dona la confiança i després es pot trobar amb què aquest compromís 
suposi una sorpresa. Passa a solꞏlicitar informació sobre l’acord de la Junta de 
Govern del 27 de gener del 2021, pel qual s’acorda procedir a la consignació, 
mitjançant xec d’un import de  57.562,51€, a favor del Despatx professional de 
Saig Xavier Granyó Ribes, que  el dipositarà en un compte de l’Autoritat 
Financera Andorrana, sense que es  pugui alienar l’import consignat fins a la 
resolució definitiva a l’incident  d’execució, en relació amb l’execució de la 
Sentència núm. 68-2016 dictada pel Tribunal  Superior de Justícia del 21 
d’octubre del 2016, en el marc de la causa  5000036/2013, esdevinguda ferma i 
executiva, i del consegüent Aute dictat pel  Batlle ponent el 7 de maig del 2020, 
en el marc de la causa tramitada pel  procediment Contenciós-Administratiu que 
resol la demanda interposada contra  el Comú d’Andorra la Vella el dia 11 
d’octubre del 2012 per un agent de  circulació. Demana poder obtenir informació 
complementaria relativa a aquesta sentència. 
 
La cònsol major respon que pot informar-ne en aquest moment. Es tracta d’un 
cas de l'any 2012 en què es va imposar una sanció i es va traslladar una persona 
a un altre departament, se li va treure part del salari i la prima que tenia com a 
agent de circulació. Després aquesta persona va guanyar la sentència, en el seu 
moment, i se la va reubicar, altra vegada al Servei de Circulació, tal com deia la 
sentència. La mateixa situació es va donar a dues persones i, per tant, hi va 
haver dues sentències diferents. Una ja va quedar tancada fa dos o tres anys. 
En aquest cas, la sentència no especificava l'import que se li havia de satisfer a 
la persona, més que com a indemnització, era pel que havia deixat de percebre 
perquè se li havia tret una part del salari i la prima com a agent de Circulació. 
Aquella sentència no ho deia amb detall. En canvi, l'altra sentència que feia 
referència a l’altra persona per a la mateixa causa si que ho deia. I aquella és va 
tancar sense cap problema. En aquest cas, el Comú va demanar un aclariment 
de sentència perquè no restava clar. El Batlle va respondre que no corresponia i 
que el Comú s’havia d’adreçar al Saig. Ara el Saig respon que està esperant una 
notificació del Batlle. La cònsol major entén que el Comú ha de pagar aquest 
import a aquesta persona perquè la sentència ho marca. Però, encara falta que 
algú confirmi al Comú que és aquest import és el definitiu. Sembla que ara 
quedarà tancat. Mentrestant, el Comú ha dipositat a l’Autoritat Financera 
Andorrana (AFA) aquest import perquè ningú no pensi que el Comú no vol pagar 
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aquest import. I això mentre s'acaba de decidir l’import definitiu. Realment, a 
aquesta persona li correspon aquest cobrament. Suposa que hi va haver una 
mala demanda d’aclariment o un mal detall de la sentència. I com que el Comú 
gestiona diners públics, ha de quedar ben clar l'import que el Comú ha de 
retornar. Però la part de sentència que manava de retornar a la persona el seu 
lloc de treball, això ja es va fer fa dos o tres anys, quan es va fer pública aquesta 
sentència. Ara només falta la fase de satisfer-li aquest import. Segurament, serà 
l’import reservat a l’AFA i per això ja està reservat. Proposa a la Sra. Maria Dolors 
Carmona de trobar-se en una reunió privada perquè li pugui fer arribar més 
detalls sobre aquestes sentències. En aquesta reunió potser hi hauria de ser 
algun treballador del Gabinet Jurídic que ha tractat aquest assumpte perquè 
aquesta causa és del 2012 i és el departament que n’ha fet el seguiment. Cedeix 
ara la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González desitjaria solꞏlicitar informació sobre acords de la Junta de 
Govern de la mateixa data però que fan referència a assumptes relacionats amb 
les conselleries del cònsol menor que avui és absent en aquesta sessió. Vist que 
la darrera comissió de Serveis Públics va tenir lloc el 26 de novembre passat, no 
han pogut fer comissió de Serveis Públics des de llavors, per tant solꞏlicita que 
es convoqui una reunió de la Comissió de Serveis Públics al més aviat possible 
per tractar aquests punts. Sense desmerèixer la resta de conselleries, la 
Conselleria de Serveis Públics és una conselleria molt viva on es tracten molts 
temes del dia a dia. Vist que la darrera reunió de la comissió és del 26 de 
novembre, hi ha molts assumptes dels quals se n’ha assabentat amb molt 
decalatge. Demana de poder mantenir reunions de la comissió més seguides. 
 
La cònsol major respon que els membres de la majoria intentaran fer-ho. 
D’aquesta manera, el cònsol menor podrà aclarir els dubtes sobre aquests 
acords. Es tracta de l’adquisició de material d’aigua que és un dels temes 
sensibles del Comú. Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord de la Junta de Govern 
del 3 de febrer del 2021, pel qual s’acorda nomenar el Sr. Fidel Solsona, com a 
representant del Comú, per formar part del programa  d’activitats destinat a 
donar a conèixer joies desconegudes del patrimoni  cultural, en l’edició del 
2021. Demana poder obtenir més informació sobre aquest projecte perquè el 
desconeix totalment. 
 
La cònsol major respon que el Comú va rebre una carta de la ministra de Cultura 
i Esports en què proposava aquest projecte i demanava al Comú de designar 
una persona per tractar d’aquest assumpte. El Comú va considerar adient 
nomenar el Sr. Fidel Solsona bàsicament perquè es tracta d'un projecte per fer 
conèixer joies del patrimoni de la parròquia. Per exemple, en el cas d’una casa 
privada que no és un museu i no és visitable, aquest projecte proposa 
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d’aconseguir que, durant un cap de setmana, estigui oberta al públic i es pugui 
visitar. Com a exemple, podria donar-se el cas amb la Torre dels Russos de 
Santa Coloma. Es tracta d’una casa privada i la voluntat del projecte és que es 
pogués visitar durant uns dies concrets i pactats. Es tracta de poder visitar 
aquestes joies que no estan a l'abast del públic en general. El mateix Sr. Fidel 
Solsona li va informar que, ja fa uns anys, s’havia dut a terme algun projecte 
similar per poder visitar alguna casa pairal de Santa Coloma. Es tractaria de fer 
visitar cases pairals de la parròquia. En aquest projecte, es demanava un 
representant de cada Comú per valorar la millor forma de coordinar-ho. Tot 
seguit, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita informació sobre l’acord de la Junta de Govern 
de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar el Sr. Francesc Delgado 
Jiménez, com a  dinamitzador de les associacions comercials, en qualitat de 
personal de relació  especial, amb un salari brut corresponent al grup B, nivell 7, 
al 105% de banda,  a partir de l’1 de març del 2021, i pel període d’un any.  Va 
ser informat durant una reunió de la comissió corresponent. Es mostra favorable 
a què el Comú tiri endavant aquest projecte amb aquesta persona amb qui 
espera que es pugui buscar la millor convivència entre els diferents actors que 
intervindran en aquest projecte. Demana que hi hagi una equitativitat i espera 
que aquesta figura pugui donar els fruits esperats. 
 
La cònsol major agraeix aquestes paraules de suport. Era coneixedora que 
disposava del seu suport en aquest tema perquè ja n’havien parlat en alguna 
reunió. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre l’acord de la Junta de 
Govern del 10 de febrer del 2021, pel qual s’acorda contractar a l’empresa 
Andornet, SA  l’adequació i/o creació del portal web de suport en la interacció, 
consulta del  fons i reserves entre el potencial d’usuaris de l’exposició 
“Memòries de la  construcció de l’avinguda Meritxell”, en el seu espai definitiu, 
per un import de  9.770,75€, IGI inclòs (10102/92000/227400). Recorda que 
aquest projecte va ser presentat a la Fira d’Andorra la Vella. Després, es va 
desplaçar a l’avinguda Meritxell. Ara, s’ubicarà a l’edifici administratiu comunal. 
Es va parlar de la plaça Lídia Armengol com a possible ubicació. 
 
La cònsol major respon que, més que a la plaça Lídia Armengol, aquesta 
exposició anirà ubicada a les noves dependències, en el passadís que uneix 
les noves dependències amb la sala Àgora. Anava en aquella zona. La majoria 
comunal va considerar que era un bon lloc per ubicar-hi una exposició 
permanent d'aquest tipus. Tindria l’accés des del vestíbul de l’edifici 
administratiu comunal. Aquesta és la idea. Cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber on està ubicada actualment 
aquesta exposició. 
 
La cònsol major respon que està guardada. Fa pocs dies, el Sr. Fidel Solsona 
li va presentar precisament el projecte per a situar-la al lloc on ha d'anar ubicada 
definitivament. A més, li va presentar la proposta de crear un portal web 
d'interacció perquè les persones puguin aportar més informació sobre 
l’avinguda Meritxell i així sigui una cosa viva. Això és el que adjudica aquest 
acord de la Junta de Govern. Recorda que l'exposició, inaugurada a la Fira 
d’Andorra la Vella, anirà ubicada a l’edifici administratiu comunal i ja podrà ser 
visitada enguany. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que, en algun moment, es va comentar 
de fer un ús pedagògic d’aquesta exposició, organitzant activitats o itineraris 
per als infants de la parròquia. Demana saber si aquesta proposta continua en 
peu i si hi ha un projecte al darrere. 
 
La cònsol major respon que el Comú hi està treballant i enguany ha dotat de 
pressupost perquè així sigui. S’hi està treballant des de l’Àrea d’Arxiu, Recerca 
i Patrimoni, concretament el Sr. Fidel Solsona. Ben aviat, posarà en 
funcionament l'exposició i espera tenir aviat sobre la taula aquest projecte de 
visita de les escoles. Proposa de mantenir una reunió on hi assisteixin tots els 
membres de la Corporació perquè el Sr. Fidel Solsona pugui explicar el 
seguiment de tot el projecte. El projecte pedagògic està relativament treballat. 
Seguidament, torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demanat de poder conèixer també el pressupost 
d’aquest projecte per conèixer-ne la magnitud. Va ser molt costosa la 
recopilació de la informació, va ser costós el projecte. Ara, demana que el Comú 
optimitzi aquesta exposició. 
 
La cònsol major respon que aquests assumptes relacionats amb la història 
necessiten de temps. Espera que enguany es pugui visitar ja ubicada en el seu 
lloc definitiu. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona pregunta si al voltant d’aquest projecte hi treballa 
un equip que colꞏlabori amb el Sr. Fidel Solsona. 
 
La cònsol major respon que hi treballen el Sr. Fidel Solsona, la Sra. Ingrid Blanc 
i després hi ha diverses empreses com, per exemple, Andornet, que treballarà 
en el portal web. Després hi ha una altra empresa, Wow Comunicació, que és 
qui ha fet el disseny de l’exposició. És a dir que es treballa amb empreses 
especialitzades però, qui ho coordina tot, és el Sr. Fidel Solsona. I tot també 
coordinat amb el ministeri de Cultura del Govern d'Andorra. Estan molt en 
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contacte. Hi ha un equip puntual format per dues persones fixes però aleshores 
es va contractant el suport d'empreses especialitzades en aquests temes. 
Estaria bé que, algun dia, aquest equip donés la informació extensa sobre 
aquest projecte a tots els membres de la Corporació. Es tracta d’acords que 
apareixen de tant en tant, l’equip hi continua treballant i el Sr. Fidel Solsona 
explica tot el projecte a la cònsol major i valdria la pena que ho expliqués a tots 
els consellers de Comú algun dia. Comunica que prepararà aquesta 
presentació per fer un monogràfic d'aquest tema perquè és prou important. 
Informa també que aquest departament ara està treballant en un projecte 
relacionat amb el Parc de la Serradora per fer-ne una exposició sobre com 
funcionava tot el tema de la fusta a Andorra. S’està valorant d’ubicar al mateix 
Parc de la Serradora un espai més didàctic i també ho està fent aquest equip. 
Mirarà d’organitzar una presentació d’aquest equip perquè pugui donar més 
detalls a la Corporació. Són projectes interessants i que, de vegades, no se’ls 
dona la importància que es mereixen. Són molt bons per a la memòria històrica 
de la parròquia i, en aquest cas, al Parc de la Serradora, és important tenir-ho 
i complementar el parc. Tot seguit, cedeix novament la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, a part de la vocació pedagògica que se'n pugui 
fer i del coneixement compartit, manifesta que aquests projectes fan parròquia 
i fan que els ciutadans tinguin un sentiment de pertinença. Aquestes activitats 
participatives per a la ciutadania perquè realment siguin actors són una cosa 
que cal que el Comú potenciï perquè és difícil d’aconseguir. Manifesta que els 
membres del grup Socialdemòcrata + Independents estaran al costat de la 
majoria comunal en tot allò que siguin projectes participatius i on realment el 
ciutadà hi pugui dir alguna cosa al respecte. 
 
La cònsol major afegeix que el fet d’haver dut a terme l'exposició de l’avinguda 
Meritxell que es va inaugurar a la Fira d’Andorra la Vella ha fet que es pugui 
complementar molt perquè moltes persones han aportat més informació i més 
fotos i ara el Comú disposa de molta més documentació que de la què 
disposava d'inici amb les persones que va contactar. S'ha anat ampliant 
aquesta informació. Cedeix ara la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual es contracta la redacció del projecte 
i  direcció de les obres d’embelliment dels passatges de l’Aigüeta i Europa al 
Sr. Pau Iglesias Rodríguez, per un import total de 14.003,00€ IGI 
inclòs  (50101/15500/607100), dels quals 7.001,50€ corresponen a la redacció 
del  projecte i 7.001,50€ a la direcció de les obres. Demana saber de quins 
passatges es tracta. 
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La cònsol major respon que es tracta dels dos passatges situats als voltants de 
l’entitat bancària Morabanc que es troba a l’avinguda Meritxell, 96. Es tracta 
d’aquells dos passatges que uneixen l’avinguda Meritxell amb el carrer de 
l'Aigüeta. Aquests passatges es troben en molt mal estat. El paviment està fet 
de llambordins que, com que hi passen vehicles que accedeixen als 
aparcaments i botigues que hi ha situades, s’ha fet malbé. Fa força anys que 
es van construir aquests passatges. Quan es va realitzar la remodelació de 
l'avinguda Meritxell, el Comú no ho va reparar i ara comença a ser necessari. 
Ara, el Comú encomana el projecte. Després, ja valorarà si ho pot assumir i 
quan pot fer-ho. La voluntat de la majoria comunal és arreglar el paviment. Es 
tractaria de posar-ne un de similar al de l’avinguda Meritxell o al carrer Callaueta 
perquè faci una unió i que la part que és transitada que no es deteriori tan 
fàcilment. Ara, el Comú encomana el projecte i després ja valorarà si en pot 
assumir la remodelació de cara al pressupost de l'any vinent. S’ha donat la 
mateixa situació amb el passatge Biscariet. Aquests dos passatges també 
obren per fer la unió de l’avinguda Meritxell cap a Riberaygua i travesseres. Tot 
seguit, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González fa referència a la font que es troba ubicada en aquella 
zona. Tenint en compte que el Comú vol fer la reforma d’aquella zona, demana 
que es tingui en compte la reforma també de la font que actualment és un niu 
de brutícia. Ja ha rebut diferents queixes dels veïns d’aquell barri. 
 
La cònsol major es mostra totalment d’acord. Cal arreglar aquella font, així com 
l'escala que va cap al carrer Sant Salvador. Tots aquests elements formen part 
del projecte. Aquella font no ha funcionat mai i val la pena fer-hi alguna actuació. 
Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 

La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord de la Junta de Govern 
del 24 de febrer del 2021 pel qual s’acorda formalitzar un nou Conveni de 
colꞏlaboració entre el Govern  d’Andorra, el Comú d’Andorra la Vella i l’Associació 
de Saxofonistes d’Andorra,  amb l’aportació d’una subvenció per un import de 
30.000€  (60101/33500/482000), així com amb la cessió gratuïta de 
l’auditori,  l’equipament tècnic i el personal del Centre de Congressos. Demana 
saber si aquesta subvenció inclou l’organització del Sax Fest. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri, conseller de Cultura i de 
Promoció Turística. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que aquesta subvenció és per a l’organització del 
Sax Fest. Ahir mateix, es va dur a terme la presentació del festival al Centre 
Cultural La Llacuna, amb la presència de la cònsol major, la ministra de Cultura 
i el Sr. Efrem Roca, president de l'Associació de Saxofonistes d'Andorra i director 
del Sax Fest. En principi, el Sax Fest tira endavant així com s'ha fet cada any.   
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La cònsol cedeix ara la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita informació sobre els acords presos per 
la Junta de Govern del 3 de març del 2021, pel qual s’acorda formalitzar 
l’Addenda al Contracte amb els Germans Babot Pla,  signat l’1 de gener del 2009, 
relatiu a la cessió en arrendament de la parcelꞏla  situada a la partida del Fener 
(aparcament Fener 2), modificant i adaptant la  nova superfície de 1.151,10 m2 i 
consegüentment la renda inicialment pactada  en un import de 4,04€/m2 i per 
mes, el que fa un total de 4.650,44€/mes, IGI no  inclòs, amb efectes el dia 1 de 
març del 2021; i també s’acorda donar per finalitzat per tot el 5 d’abril del 2021 
el Contracte amb els  Germans Babot Pla, signat l’1 de maig del 2000, relatiu a 
l’arrendament del  terreny situat a la partida del Fener (aparcament Fener 1). 
Tenint en compte la cessió de l’aparcament Fener 2, on el Comú disposa de les 
dues terceres parts aproximadament, demana saber quina és la part que disposa 
el Comú com a cessió. 
 
La cònsol major respon que, a l’aparcament Fener 2, la parcelꞏla del Comú queda 
al límit de l’actual edifici amb l’aparcament i que el Comú ja no haurà de pagar el 
lloguer d’aquella parcelꞏla perquè quedarà propietat del Comú Cedeix novament 
la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona pregunta sobre les alternatives de què disposa el 
Comú d’Andorra la Vella per cobrir aquestes places d'estacionament en tota 
aquella zona. Aquests 2 aparcaments, Fener 1 i Fener 2, són realment els pols 
d'atracció dels vehicles dels turistes i dels ciutadans d'Andorra per aparcar en 
aquella zona. 
 
La cònsol major respon que fa ja uns 3 anys, quan la família propietària d’aquests 
terrenys va començar a informar que tenia pensat algun projecte constructiu a la 
parcelꞏla, els membres de la majoria comunal ja van buscar i van aconseguir 
llogar l’aparcament Valira, situat al costat de la rotonda de la Dama de Gel. En 
aquell moment, aquesta va ser l’alternativa possible perquè ja es veia venir que 
l’aparcament Fener 1 desapareixeria. La propietat ja ha fet arribar una carta al 
Comú informant que la construcció començarà el dimarts 6 d’abril. El Comú 
encara disposa de l’aparcament Fener 2 i els membres de la majoria comunal 
han estat valorant possibilitats d'aparcament en aquella zona però és molt difícil 
trobar-ne. Hi ha l’aparcament privat a l'avinguda Tarragona que és un 
aparcament gran, propietat d'un centre comercial. El Comú disposa d’un conveni 
pel qual la propietat fa pagar el mateix preu que els aparcaments públics del 
Comú. També disposen de la primera mitja hora gratuïta. Caldrà fer utilitzar més 
aquests aparcaments. Per sort també, la família Rebés va construir aquell 
aparcament particular, limítrof amb el Parc Central, que també està relativament 
a prop d'aquella zona i que té una gran capacitat per a vehicles. Aquest 
aparcament va obrir fa un any i mig o dos. I això és el que s’ha pogut aconseguir 
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fins ara. Però no hi ha més parcelꞏles en aquella zona. Per tant, durant una 
temporada, Andorra la Vella tindrà un problema d’aparcament en aquella zona. 
El Comú ha aconseguit posar en funcionament l’aparcament Valira però més 
terrenys disponibles no hi ha. També, és cert que Escaldes-Engordany, en poc 
temps, ha tancat diferents aparcaments. La cònsol major fa anys que ho 
manifesta i és que Andorra la Vella té aquest problema de falta d’aparcament 
consolidat. Ara, Andorra la Vella patirà durant tres anys però, després de la 
construcció de la propietat dels aparcaments Fener 1 i 2, allà hi haurà, encara 
que serà privat, un aparcament consolidat. Andorra la Vella disposa dels 
aparcaments del carrer Prat de la Creu que estan consolidats però la majoria 
d'aparcaments públics es troben en terrenys de lloguer. Per sort, els propietaris 
no els han volgut construir fins ara. Però el Comú no té gaires opcions i cal 
continuar treballant perquè els ciutadans es desplacin a peu i utilitzin més el 
transport públic que, per aquest motiu, està molt subvencionat. Així quedaran 
més places d’aparcament per als turistes. Demana als membres de la minoria 
comunal que, si disposen d’alguna proposta d'aparcament, la facin arribar a la 
majoria comunal. La cònsol major fa dies que en busca però no acaba de veure-
hi la solució. Per sort, aquell aparcament de l'avinguda Tarragona té una gran 
capacitat i l’aparcament de la família Rebés també. També hi ha l'aparcament 
privat, situat al costat de la rotonda de la Dama de Gel, que està funcionant molt 
bé. Però no hi ha més espais. Però, per sort, en aquesta parcelꞏla que ara es 
construirà, hi haurà ubicat un aparcament consolidat de 800 places i això s'ha de 
valorar. Recorda que ha passat en moltes ciutats. Mentre duren les obres, les 
ciutats pateixen una mica però després disposen de grans aparcaments. Els 
membres de la majoria comunal estan treballant per trobar més opcions. Informa 
que, fins i tot, s’ha valorat la possibilitat d’ocupar l’edifici que havia estat un 
garatge a l'època, però les rampes no donen un bon accés i era una cosa més 
limitada. També, hi ha un espai tancat a l'avinguda Tarragona on hi havia hagut 
el concessionari de la marca de vehicles Peugeot que està tancat i que és molt 
gran. La majoria comunal intentarà fer algun contacte amb la família propietària 
però no hi ha gran cosa més. Demana als consellers de Comú de seguir 
treballant, entre tots, per trobar una solució a aquesta problemàtica. Torna a cedir 
la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que és important que el Comú vegi 
aquest problema i demana que es faci una planificació. Perquè ara Andorra la 
Vella patirà un dèficit de places d’aparcament durant 3 anys. 
 
La cònsol major ho entén però, si la propietat vol construir la seva parcelꞏla, el 
Comú no li pot prohibir. I, en aquests moments, també és important que hi hagi 
moviment en la construcció i confiança amb la parròquia i en el país. Una inversió 
important com aquesta és una bona cosa. Tot seguit, cedeix de nou la paraula a 
la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 



ACdC núm. 21/03 
18/03/2021 

 50

La Sra. Maria Dolors Carmona demana de buscar altres alternatives i veure 
realment com fomentar el transport públic, com ha manifestat la cònsol major, 
potser cal posar més freqüència, potser cal buscar estacionaments fora dels 
nuclis urbans i facilitar després el transport. Aquestes són coses que cal 
planificar. 
 
La cònsol major respon que, ahir, la Junta de Govern precisament va tractar 
aquesta proposta per posar més transports circulars amb algunes zones on passi 
més sovint. La majoria vol estudiar la possibilitat de dur a terme una prova pilot i 
estan treballant en aquest concepte. De moment, la majoria comunal disposa 
d’un parell d’idees i ja n’informarà els membres de la minoria comunal. Sense 
tocar l’existent, la majoria vol complementar-ho amb algun altre servei. En aquell 
moment, la majoria va pensar en la zona de l’avinguda Príncep Benlloch i també 
en el Centre Històric d’Andorra la Vella perquè els ciutadans puguin utilitzar 
aquest transport públic súper subvencionat, pràcticament gratuït. Això facilitarà 
la mobilitat, seria bo per al medi ambient, seria bo per evitar l’aglomeració dels 
vehicles, pel perill que representen. Cal que la ciutadania comenci a canviar 
d'hàbits. En aquest assumpte, es mostra d’acord amb els membres de la minoria 
comunal. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre aquestes propostes i 
solꞏlicita poder participar de les reunions que es puguin mantenir per prendre 
decisions al respecte. Com a ciutadana de la parròquia, coneixedora del que 
representa utilitzar el vehicle privat els matins o en hores punta a la tarda, vol 
colꞏlaborar perquè és increïble el volum de vehicles que es belluguen per la 
parròquia i cal tenir en compte que actualment Andorra no rep turistes. Si en 
aquest moment, les obres de l’avinguda d’Enclar estan condicionant moltíssim 
aquesta circulació als matins, quan hi haurà un accident, com l’altre dia, això fa 
que quedi tota la circulació aturada. 
 
La cònsol major respon que hi va haver un accident a principis de setmana, 
davant de l'Estació Nacional d'Autobusos, i va bloquejar tota la circulació a les 
vuit del matí. La cònsol major va fer la mateixa reflexió que fa la Sra. Maria Dolors 
Carmona. Andorra la Vella bloquejada i no hi han turistes. Informa que, passades 
les festes de la Setmana Santa, convocarà una reunió per tractar d’aquest tema. 
Demana que tots els consellers de Comú hi aportin les seves idees per trobar 
una solució a aquesta problemàtica. Tots han de mirar pel bé de la parròquia i 
cal anar cap al concepte d’aquesta parròquia per a les persones que desitja el 
Comú. Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda donar la conformitat tècnica al 
projecte de pla parcial de la unitat  d’actuació en sòl urbanitzable PP-SUR-17.2 
“Estadi”, del Pla d’ordenació i  urbanisme parroquial d’Andorra la Vella i 
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sotmetre’l a exposició pública durant  un termini de 20 dies, mitjançant la 
publicació al BOPA de l’Edicte  corresponent. Demana saber si aquesta parcelꞏla 
és privada. 
 
La cònsol major respon que es tracta d’un pla parcial que han presentat els 
propietaris al Comú relatiu a aquesta unitat d’actuació. Tot i que es diu PP-SUR-
02 Estadi, no afecta l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Es tracta de la parcelꞏla 
de terreny on estan bastides edificacions com el restaurant La Borda Estevet o 
els magatzems Jocor i tota aquella zona que hi ha al darrera fins als Autocars 
Nadal. Es tracta de l’aprovació del pla parcial d'aquesta unitat d'actuació. Allà 
s’hi ubicarà un vial important i ara cal posar el projecte a informació pública 
després de l'aprovació provisional. Més endavant, caldrà fer l’aprovació definitiva 
que haurà d’aprovar el Consell de Comú. Cedeix novament la paraula a la Sra. 
Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar la redacció de projecte 
i  direcció de les obres d’embelliment del carrer la Llacuna a l’empresa 
Suport  Enginyers i Consultors, per un import de 18.987,65€, IGI 
inclòs  (50101/15500/607100), dels quals 12.508,65€ corresponen a la redacció 
del  projecte i 6.479,00€ a la direcció d’obra. Demana obtenir informació sobre el 
projecte. 
 
La cònsol major respon que el Comú ha encarregat el projecte perquè els 
membres de la majoria comunal entenen que el carrer la Llacuna, com n'hi ha 
molts a la parròquia, està en unes molt males condicions des de fa temps. La 
voluntat de la majoria és arreglar la deixalleria que hi ha, arreglar l'accés cap al 
camí de dalt que es va fer malbé amb les obres qui es van dur a terme a la zona, 
i que va cap al rec del Solà, arreglar la font que hi ha i pavimentar tot el carrer 
perquè és un dels carrers que s'ho mereix de la parròquia. Ara, s’encarrega el 
projecte i després, quan el Comú en disposi i els dels passatges de l’Aigüeta i 
del Consell d’Europa, la majoria comunal valorarà si els pot dur a terme o quin 
projecte prioritza. Cal tenir aquests projectes preparats per quan es puguin dur a 
terme perquè aquest carrer és un carrer cèntric i està molt desmerescut 
últimament. És un dels carrers que s'ho mereix. Tot seguit, cedeix la paraula al 
Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que, quan han acabat de tractar els punts de 
l'ordre del dia d’avui, la cònsol major els ha felicitat. Fent dos símils futbolístics, 
li diu que avui han fet “un pleno al quince”. Dels dotze punts de l’ordre del dia, 
els membres de la minoria han votat favorablement als dotze. Això posa en 
evidència que, quan els consellers de la minoria comunal reben informació, 
documentació, sense marques d’aigua, els membres de la minoria comunal són 
proactius, valents i conseqüents. Quan les coses es fan amb coherència 
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transparència i segons els procediments establerts i no hi ha informacions 
fluctuants, ni gols en el darrer minut, el desenvolupament de les sessions de 
Consell de Comú són més fluïdes. L’altre dia, la cònsol major va tractar els 
membres de la minoria comunal d'una manera poc amable, vist que l’abstenció 
dels membres del grup Socialdemòcrata + Independents no anava dirigida cap 
al projecte. Les coses, de vegades, es poden mirar amb diferents òptiques. Per 
aquest motiu, li manifesta que, quan les coses es fan bé, els membres de la 
minoria comunal fan costat a la majoria. 
 
La cònsol major no accepta en absolut que la manera de portar la sessió de 
Consell de Comú del passat dilluns fos dolenta. Ara no es vol barallar per aquest 
tema. Està contenta d’intentar fer el millor que poden els membres de la majoria 
comunal. Ho intentem fer sempre. Però hi ha coses que es poden treballar més 
i hi ha coses que es poden treballar menys, i això per diferents circumstàncies. 
En aquest cas, la majoria dels temes tractats avui havien passat per comissió i 
això és perfecte. La majoria comunal intenta sempre fer-ho així. Ara hi ha temes 
que són més polítics, més complicats i fins i tot són temes molt delicats. El 
projecte del telefèric al pic de Carroi, del qual no en vol parlar ara, va tenir un 
altre procediment i cal entendre-ho així. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la corporació per 
informada. 
 
 

Quinzè.- Precs i preguntes. 
 
La cònsol major informa que no ha estat presentada cap pregunta a aquesta 
sessió de Consell de Comú i, per tant, aquest punt de l’ordre del dia queda sense 
contingut. 
 
La cònsol major informa que no hi haurà cap més sessió de Consell de Comú 
abans de Pasqua però, poc després, n’hi haurà perquè hi ha temes pendents  
d’aprovar. 
 
 
 
I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 17.55 h de la 
tarda. 
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Comptes anuals de l’exercici 2020 
 
 
 

A. Documents presentats  
 
 
Formen part dels comptes anuals del Comú d’Andorra la Vella els documents 
següents: 
 

• La memòria 
• El balanç de tancament de l’exercici 
• El compte de resultat economicopatrimonial 
• El romanent de tresoreria 
• El quadre de finançament 
• La liquidació del pressupost de despeses i d’ingressos 
• Estat de gestió comptable de tresoreria 
• Estat de gestió comptable del patrimoni 
• El quadre d’endeutament. 

 
A partir dels registres pressupostaris i comptables tancats el 31 de desembre 
del 2020, s’han preparat els estats financers del Comú d’Andorra la Vella 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
Tal com especifica el Pla general de comptabilitat pública del Principat 
d’Andorra, aprovat el 27 de gener del 1999, en aquests estats financers es 
presenta, a més del saldo de l’exercici actual, el corresponent a l’exercici 
anterior. 
 
 
B. Memòria 
 
 
1. Organització del Comú  
 
El Comú d’Andorra la Vella és un ens públic amb personalitat jurídica pròpia 
que representa i administra la parròquia i forma part del conjunt d’institucions 
del Principat d’Andorra.  
 
Els representants del Comú d’Andorra la Vella en l’àmbit polític, durant 
l’exercici 2020, han estat les persones següents: 
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• Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major i consellera delegada de 
Planificació Urbanística i de Circulació 

• Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor i conseller delegat de 
Serveis Públics i de Finances 

• Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major i conseller delegat de 
Cultura i de Promoció Turística 

• Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor i conseller delegat 
de Sostenibilitat i Innovació 

• Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa, consellera delegada de Social 
• Hble. Sr. Alain Cabanes Galian, conseller delegat d’Esports i de Joventut 
• Hble. Sra. Meritxell López Guitart, consellera delegada de 

Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius 
• Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva, consellera delegada de Tràmits, 

Tributs i Deutors i de Recursos Humans 
• Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma, conseller delegat d’Aparcaments i de 

Patrimoni Natural 
• Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella, consellera de Comú 
• Hble. Sr. Sergi González Camacho, conseller de Comú 
• Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol, consellera de Comú. 

 
Els òrgans col·legiats del Comú s’estructuren en el Consell de Comú, format 
per tots els consellers electes, la Junta de Govern, formada pels cònsols i pels 
consellers de la majoria, i per les comissions de treball. 
 
Els càrrecs de comandament que comprenen la jerarquia administrativa i que 
estan sota la dependència directa de Consell de Comú i/o de la Junta de 
Govern són: 
 
1) Secretari general: Sr. Àngel Grau Navarro. 

 
2) Interventor comunal: Sr. Joan Obiols Legrain. 
 
3) Directors: 

• Directora de Finances: Sra. M. Àngels Velando Salvador 
• Directora de Recursos Humans: Sra. Carme Esteve Quirós. 

 
El Comú elabora, cada any, un pressupost regulat per la Llei 10/2003, de les 
finances comunals, del 27 de juny, i subsegüents modificacions, i per 
l’Ordinació pressupostària comunal. El pressupost comunal és l’expressió 
xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions i dels recursos previstos per 
un any natural. Durant l’exercici corrent es comptabilitzen les operacions 
realitzades i s’obtenen la liquidació pressupostària, el balanç i el compte de 
resultat. 
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2. Informació de caràcter financer 
 
 
• De la comptabilitat financera de l’exercici 2020 

 
1) L’endeutament del Comú d’Andorra la Vella, a 31 de desembre del 2020, és 

de 26.996.460,94 euros, incloent l’endeutament de la societat JOVIAL, SLU. 
 

La Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, del 
27 de juny, de les finances comunals, ha fixat la quantia màxima de 
l’endeutament en el 200% de la mitja dels ingressos liquidats en els 
pressupostos, corresponents als tres anys naturals immediatament 
anteriors. És a dir, per aquest exercici 2020 computen els anys 2017, 2018 i 
2019. L’endeutament total a 31 de desembre del Comú d’Andorra la Vella 
se situa en el 61,92% o sigui per sota del límit d’endeutament establert, i per 
un import de 60.196.598,32 euros. 
 

2) El resultat economicopatrimonial del Comú d’Andorra la Vella per a l’any 
2020 ha estat de 9.884.235,77 euros. 

 
3) Els fons propis del Comú d’Andorra la Vella són, a 31 de desembre del 

2020, de 104.275.558 euros que representa el 82% del total del passiu. 
S’incorporen al patrimoni 10.889.381,30 euros, corresponents al terreny del 
pla parcial de la unitat d’actuació “PP-NC-13 El Fener”. 

 
4) Durant l’exercici 2020, l’import de les transferències que el Comú d’Andorra 

la Vella ha rebut de l’Administració general ha estat de 10.750.845,15 euros. 
L’aplicació de les transferències s’ha fet a altura d’un 36,81% per a inversió, 
amb un import de 3.957.011,89 euros, un 31,26% a la reducció de 
l’endeutament, mitjançant l’amortització dels préstecs amb un import de 
3.360.184,30 euros, i finalment un 24,75% a despesa corrent (subvencions i 
activitats esportives i de lleure, entre altres) amb un import de 2.660.782,61 
euros, restant un romanent de 772,866,35 euros. 
En aquest exercici 2020, els ingressos afectats provinents de la cessió 
econòmica, per un import total de 3.984.549,82 euros, no s’han pogut 
aplicar a inversió degut a què la pandèmia ha fet retardar l’execució de les 
obres, provocant que s’hagi de reconduir inversió compromesa per un 
import de 8.896.565,23 euros. Per tant, aquest import s’aplicarà amb la 
liquidació de la inversió de l’any 2021. 
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• Comptabilitat pressupostària de l’exercici 2020 
 
 
1) Liquidació del pressupost de despeses 
 
El pressupost total de despesa per a l’exercici 2020, aprovat en la sessió del 
Consell de Comú del 30 de gener del 2020, va ser de 49.747.138,63 euros i 
presentava un augment del 5% respecte a l’exercici anterior.  
 
Durant l’exercici 2020, el pressupost ha experimentat les modificacions 
pressupostàries següents: 
 

Ampliacions de crèdit 214.923,44€ 

Total 214.923,44€ 
 
 
En el mateix exercici, també s’han incorporat 3.033.473,83 euros de reconduïts 
procedents de l’exercici 201, que es desglossen com segueix: 
 

Reconduïts 3.033.473,83€ 
Despesa corrent 229.556,18€ 
Inversió 2.803.917,65€ 

 
 
El pressupost total de despeses de l’exercici 2020 és de 52.995.535,90 euros. 
 
El total de despeses liquidades és de 34.643.345,89 euros, el que representa 
65,37% del pressupost total. 
 
El total de despeses compromeses és de 45.967.771,59 euros, el que 
representa 86,74% del pressupost total. 
 
En el capítol 1, “Despeses de personal”, s’ha liquidat el 95,28% del pressupost, 
que correspon a 15.338.494,40 euros. 
 
En el capítol 2, “Consum de béns corrents”, s’ha liquidat el 75,01% del 
pressupost, que correspon a 10.605.816,04 euros. 
 
En el capítol 6, “Inversions reals”, s’ha liquidat el 25,91% del pressupost. Les 
inversions per conceptes són: 
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Descripció Import 

Béns destinats a l'ús general 1.832.234,25€ 
Estudis i projectes d'inversió 732.295,79€ 
Millora d’edificis 542.183,60€ 
Maquinària, instal·lacions i equipaments 475.333,30€ 
Aplicacions informàtiques 142.059,23€ 
Altre immobilitzat material 83.316,41€ 
Vehicles 62.126,12€ 
Equips per a processos d'informació 52.517,61€ 
Mobiliari i estris 34.945,58€ 

Total inversions 3.957.011,89€ 
 
 
Els crèdits plurianuals que afecten a exercicis futurs són: 
 

Plurianuals 2021 
Crèdits 

incorporats 
2021 

Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 

Concessió servei bicicleta 
elèctrica compartida any 
2017 al 2027 

32.143,00€ 32.143,00€ 32.143,00€ 32.143,00€ 32.143,00€ 

Reconstrucció per 
l'incendi, reforç estructural 
i condicionament 
Serradells any 2020-2021 

1.009.164,31€         

Rampa accés aparc. 
Centre Històric 400.000,00€         

Rotonda i entorns 800.000,00€         

Rènting escombradora 
Higiene Ausa B200H 2017 
al 2021 

33.858,00€         

Rènting escombradora 
Higiene VE3338 2019 al 
2023 

53.542,68€ 53.542,68€ 35.695,12€     

Rènting circulació M7186 
any 2019 al 2022 7.044,00€ 2.348,00€       

Temporada Música i 
Dansa 2021 100.000,00€         

Subvenció COA 12.000,00€         

Subvencions esportives 
gener-juny 2021 232.400,00€         

Total 2.680.151,99€ 88.033,68€ 67.838,12€ 32.143,00€ 32.143,00€ 
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2) Liquidació pressupost d’ingressos 

 
El pressupost d’ingressos aprovat en la sessió del Consell de Comú del 30 de 
gener del 2020, per a l’exercici 2020, va ser de 49.747.138,63 euros. 
 
El pressupost total d’ingressos de l’exercici 2020, amb la incorporació dels 
reconduïts i de les modificacions pressupostàries, és de 52.995.535,90 euros. 
 
La liquidació d’ingressos ha estat de 46.300.629,63 euros, és a dir d’un 87,37% 
dels ingressos pressupostats. 
 
El quadre següent resumeix la “Liquidació Econòmica del Pressupost”: 
 

2020 
Pressupost 

Inicial 
Pressupost 

Final Liquidat 

Total despeses 49.747.138,63€ 52.995.535,90€ 34.643.345,89€ 
Total ingressos 49.747.138,63€ 52.995.535,90€ 46.300.629,63€ 
Resultat     11.657.283,74€ 

 
El resultat pressupostari ha estat d’un superàvit d’11.657.283,74 euros, que 
correspon a la diferència entre les despeses liquidades i els ingressos liquidats. 
 
 
• Balanç de tancament 

 
La situació patrimonial del Comú d’Andorra la Vella quant a la composició de 
fons propis i endeutament es de 82% i 14,90% respectivament. 
 
(Veure quadre adjunt) 
 
 
• Compte de resultats economicopatrimonial 

 
El quadre annex relatiu a aquest punt informa que el resultat de l’exercici de 
l’any 2020 ha estat de 9.884.235,77 euros.  
 
 
• Romanent de tresoreria 

 
El romanent de tresoreria (indicador de liquiditat del Comú d’Andorra la Vella), 
calculat en base a tots els resultats pressupostaris acumulats per al Comú al 
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llarg dels diferents exercicis tenint en compte el romanent afectat i no afectat és 
el següent: 

 Estat del romanent de tresoreria a 31/12/2020  
 Concepte Import en€ 

1 Deutors pendents de cobrament a fi d'exercici + 4.819.467,46 
2 Creditors pendents de pagament a fi d'exercici - 3.358.090,20 
3 Fons líquids de tresoreria a fi d'exercici + 10.058.470,25 
4 Romanent de tresoreria afectat                    0,00     
5 Romanent de tresoreria no afectat  11.519.847,51 

 Romanent de tresoreria total    11.519.847,51 
 
• Quadre de finançament 

 
(Veure quadre adjunt) 
 
 
• Estat de gestió comptable de tresoreria i del patrimoni 

 
(Veure quadre adjunt) 
 
 
• Quadre d’endeutament 

 
L’endeutament consolidat (inclòs JOVIAL, SLU) del Comú d’Andorra la Vella, a 
31 de desembre del 2020, és de 26.996.460,94 euros el que representa un 
61,92% (mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents 
als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d’acord amb l’establert 
en la Llei de les finances comunals), es respecta per tant el compliment de les 
obligacions en matèria de limitació de l’endeutament, establertes a l’article 12 
de la Llei 32/2014. 
 
L’endeutament a llarg termini és de 15.698.520,96 euros i els 3.249.322,93 
euros restants són a curt termini. 
 
 
 
Andorra la Vella, 18 de març del 2021 



Balanç de Situació

Data de Referència: 31/12/2020ANDORRA LA VELLA
Data de Creació: 03/03/2021

540,541,546,(549) 

542,543,544,545

A) Immobilitzat

I. Inversions destinades a l'ús general

1. Terrenys i béns naturals 30.200.239,0841.089.620,38

2. Infraestructures i altres béns destinats a l'ús general 71.834.991,0974.287.960,64

3. Béns comunals 

1. Despeses de recerca i desenvolupament 

2. Propietat industrial 

-45.373.141,73-48.141.259,05

111.875.894,31 104.058.333,07

4. Propietat intel.lectual 

5. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer 

6. Amortitzacions 

III. Immobilitzacions materials

46.651,01

-1.346.917,56

108.470,21

573.575,98

-1.245.596,04

107.670,21

15.113.815,34 7.889.826,40

IV. Inversions gestionades 

102.672,21

5.798,00

105.253,93

102.672,21

4.998,00

100.241,19

200

201

202

(292)

4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 208

5. Provisions 

II. Immobilitzacions inmaterials

210

212

3. Aplicacions informàtiques 215

216

175.534,74 216.186,10

217

(281)

23

27

127.165.244,39

11.847.285,38 10.499.279,22

112.164.345,57

1.773.815,57 1.631.756,34

1. Terrenys i construccions 

2. Instal.lacions tècniques i maquinària 

3. Utillatge i mobiliari 

4. Altre immobilitzat 

5. Amortitzacions 

220,221

222,223

224,226

227,228,229

(282)

V. Inversions financeres permanents

1. Cartera de valors a llarg termini 

2. Altres inversions i crèdits a llarg termini 

3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini 

4. Provisions 

250,251,256

252,253,257

260,265

(297)

B) Despeses a distribuir en diversos exercicis 

C) Actiu circulant

30

31,32

33,34

35

36

(39)

1. Comercials 

2. Primeres matèries i altres aprovisionaments 

4. Productes acabats 

5. Subproductes, residus i materials recuperats 

6. Provisions 

I. Existències

3. Productes en curs i semiacabats 

1. Deutors pressupostaris 

2. Deutors no pressupostaris 

4. Administracions públiques 

5. Altres deutors 

6. Provisions 

II. Deutors

3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics 

43

44

45

470,471

550,555,558

(490)

1. Cartera de valors a curt termini 

2. Altres inversions i crèdits a curt termini 

4. Provisions 

III. Inversions financeres temporals

3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 

547,548

564,566

(597),(598)

IV. Tresoreria 57

480,580 V. Ajustaments per periodificació 

Total general actiu (A+B+C):

84.203.980,85

15.902.067,83

4.670.332,85

8.607.037,08

-69.325.865,50

83.656.394,80

15.478.804,25

4.644.865,19

8.610.710,96

-66.061.937,06

10.086,77

93.675,48

25.894,00

-7.068.194,62

10.996,50

69.863,42

24.973,66

-5.432.503,51

10.058.470,25

41.344,15

2.616.975,92

67.236.321,97 56.662.088,44

473.549,02 959.736,28

44.057.553,11 46.328.838,14

105.253,93 100.241,19

4.908.747,01 5.172.609,29

A C T I U Exercici  2020 Exercici  2019Núm.dels comptes

Data d'Impressió: 3/3/2021 Pàg.: 1 ANDBalanc



Balanç de Situació

Data de Referència: 31/12/2020ANDORRA LA VELLA
Data de Creació: 03/03/2021

521,523,527,528 

529,550,554,559

A) Fons propis

I. Patrimoni

1. Patrimoni 18.879.779,3629.769.160,66

2. Patrimoni rebut en adscripció 

3. Patrimoni rebut en cessió 

-3.545.601,89-3.545.601,89

104.275.558,00 83.501.940,93

2. Resultats negatius d'exercicis anteriors 

6.818.960,36 9.329.315,18

15.698.520,96 18.947.558,97

100

101

103

(108)

4. Patrimoni lliurat en adscripció (107)

5. Patrimoni lliurat en cessió 

II. Reserves 11

1. Resultats positius d'exercicis anteriors 120

(121)

178,179

127.165.244,39

3.249.322,93 3.220.770,36

79.618,38 63.198,13

112.164.345,57

68.167.763,46 58.703.745,02

3. Interessos d'obligacions i altres valors 

4. Deutes en moneda estrangera 

3. Deutes en moneda estrangera 

4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 

156

158,159

170,176

171,173,177

E) Creditors a curt termini

500

505

506

508,509

1. Obligacions i bons a curt termini 

2. Deutes representats en altres valors negociables 

4. Deutes en moneda estrangera 

I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables

3. Interessos d'obligacions i altres valors 

1. Préstecs i altres deutes 

2. Deutes per interessos 

4. Administracions públiques 

5. Altres creditors 

6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 

II. Deutes amb entitats de crèdit

3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics 

520

526

40

41

45

475,476

1. Creditors pressupostaris 

2. Creditors no pressupostaris 

III. Creditors

560,561

485,585 IV. Ajustaments per periodificació 

495 Provisió per a devolució d'impostos 

Total general passiu (A+B+C+D+E+F):

80.923,53

2.997.922,14

274.379,55

132.589,74

92.779,58

4.902.165,13

926.788,00

123.613,98

4.204,09

III. Resultats d'exercicis anteriors

IV. Resultats de l'exercici 129

215.895,16 228.981,2313 B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis 

14 C) Provisions per a riscos i despeses 

D) Creditors a llarg termini 15.854.830,87 19.104.108,23

I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables

1. Obligacions i bons 150

9.884.235,77 9.464.018,44

155 2. Deutes representats en altres valors negociables 

II. Altres deutes a llarg termini

1. Deutes amb entitats de crèdit 

2. Altres deutes 

180,185 156.309,91 156.549,26

III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 259

F) Provisions per a riscos i despeses a curt termini

26.223.558,77 15.334.177,47

68.167.763,46 58.703.745,02

15.854.830,87 19.104.108,23

3.330.246,46 3.313.549,94

3.484.509,81 6.015.765,24

P A S S I U Exercici  2020 Exercici  2019Núm.dels comptes

Data d'Impressió: 3/3/2021 Pàg.: 2 ANDBalanc



IMPORTS 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

Data de Referència: 31/12/2020
ANDORRA LA VELLA

Data de Creació: 03/03/2021

1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A  FI D' EXERCICI 

2.-(-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D'EXERCICI 

3.- (+) FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA  A FI D' EXERCICI 

4.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

5.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1 - 2 + 3 - 4) 

4.819.467,46

(*) NOMÉS ORGANISMES AUTÒNOMS NO ADMINISTRATIUS 

DE PRESSUPOST D'INGRESSOS. PRESSUPOST CORRENT 

DE PRESSUPOST D'INGRESSOS. PPOSTS. TANCATS 

D'OPERACIONS COMERCIALS (*) 

DE RECURSOS D' ALTRES ENS PÚBLICS 

D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

MENYS = SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 

MENYS = INGRESSOS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 - 2 + 3) / (4 + 5) 

DE PRESSUPOST DE DESPESES. PRESSUPOST CORRENT 

DE PRESSUPOST DE DESPESES. PPOSTS. TANCATS 

D'OPERACIONS COMERCIALS (*) 

DE RECURSOS D' ALTRES ORGANISMES PÚBLICS 

D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

MENYS = PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA 

DE PRESSUPOST D'INGRESSOS 

5.047.048,15
6.800.237,23

0,00
0,00

119.995,08
-7.068.194,62

-79.618,38

3.358.090,20

2.901.394,13
96.528,01

0,00
0,00
0,00

386.062,06

-25.894,00

10.058.470,25

0,00

11.519.847,51

11.519.847,5111.519.847,51

Data d'Impressió: 3/3/2021 Pàg.: 1 A140



Codi Descripció Econòmica

Import

Pressupostat

Import

Autoritzat

Import

Compromès

Import

Liquidat

Import

Pagat

LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2020

Resum per Classificació Econòmica

Data de Referència: 31/12/2020ANDORRA LA VELLA
Data de Creació: 03/03/2021

1 DESPESES PERSONAL 16.098.859,48 15.348.525,78 15.348.525,78 15.338.494,40 15.334.681,62

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 14.138.443,47 11.039.929,79 11.039.929,79 10.605.816,04 9.160.461,69

3 DESPESES FINANCERES 532.100,00 271.190,65 271.190,65 271.190,65 271.188,46

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.619.620,30 3.216.395,51 3.216.395,51 1.216.395,51 1.064.061,88

6 INVERSIONS REALS 15.274.512,65 12.837.300,31 12.837.292,46 3.957.011,89 2.970.154,85

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 40.000,00 33.951,96 33.951,96 33.951,96 33.951,96

9 PASSIUS FINANCERS 3.292.000,00 3.220.485,44 3.220.485,44 3.220.485,44 3.220.485,44

52.995.535,90 45.967.779,44 45.967.771,59 34.643.345,89 32.054.985,90TOTAL GENERAL

Data d'Impressió: 3/3/2021 Pàg.: 1 ANDDespClEcon



Ampliacions

i Baixes 2020 DisminucióAugment

Suplements i

Crèdits Extr.

Reconducció

Pressupost 2019Capítol

Total

Pressupost Liquidat

%

Liquidat

Saldo

Pendent

Transferències de CrèditImport

Pressupostat

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST. EXERCICI  2020

Data de Referència: 31/12/2020ANDORRA LA VELLA
Data de Creació: 03/03/2021

DESPESES

1  DESPESES PERSONAL 163.102,00 163.102,00 16.098.859,48 15.338.494,40 760.365,0895,28%0,00191.000,0013.831,3815.894.028,10

2  CONSUMS DE BÉNS CORRENT 216.870,00 220.817,00 14.138.443,47 10.605.816,04 3.532.627,4375,01%0,00-125.076,56165.724,8014.101.742,23

3  DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 532.100,00 271.190,65 260.909,3550,97%0,000,000,00532.100,00

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.947,00 0,00 3.619.620,30 1.216.395,51 2.403.224,7933,61%2.000.000,000,0050.000,001.565.673,30

6  INVERSIONS REALS 200.000,00 200.000,00 15.274.512,65 3.957.011,89 11.317.500,7625,91%969.890,00-2.820.890,002.763.917,6514.361.595,00

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITA 0,00 0,00 40.000,00 33.951,96 6.048,0484,88%0,000,0040.000,000,00

9  PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 3.292.000,00 3.220.485,44 71.514,5697,83%0,000,000,003.292.000,00

49.747.138,63Total Pressupost de Despeses 3.033.473,83 -2.754.966,56 2.969.890,00 583.919,00 583.919,00 52.995.535,90 34.643.345,89 18.352.190,0165,37%

INGRESSOS

1  IMPOSTOS DIRECTES 13.930.000,00 13.492.303,32 437.696,6896,86%0,0013.930.000,00

2  IMPOSTOS INDIRECTES 1.250.000,00 937.938,30 312.061,7075,04%0,001.250.000,00

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 20.241.276,14 20.142.033,36 99.242,7899,51%23.923,4420.217.352,70

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.753.569,33 2.871.197,57 -117.628,24104,27%0,002.753.569,33

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 354.788,97 256.480,96 98.308,0172,29%0,00354.788,97

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITA 8.454.277,33 8.600.676,12 -146.398,79101,73%0,008.454.277,33

8  ACTIUS FINANCERS 3.224.473,83 0,00 3.224.473,830,00%3.224.473,830,00

9  PASSIUS FINANCERS 2.787.150,30 0,00 2.787.150,300,00%0,002.787.150,30

49.747.138,63Total Pressupost d'Ingressos 3.248.397,27 52.995.535,90 46.300.629,63 6.694.906,2787,37%

0,00 0,00 11.657.283,74RESULTAT:

Data d'Impressió: 3/3/2021 Pàg.: 1 ANDLiqEconPpt



LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS. PRESSUPOST 2020

Classificació per Conceptes

Codi Descripció Concepte

Ingressos

Pressupotats

Drets

Liquidats

Ingressos

Cobrats

Data de Referència: 31/12/2020ANDORRA LA VELLA
Data de Creació: 02/03/2021

1 IMPOSTOS DIRECTES 13.930.000,00 13.492.303,32 12.479.160,40

2 IMPOSTOS INDIRECTES 1.250.000,00 937.938,30 482.579,25

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 20.241.276,14 20.142.033,36 16.817.102,14

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.753.569,33 2.871.197,57 2.631.303,44

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 354.788,97 256.480,96 242.760,13

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 8.454.277,33 8.600.676,12 8.600.676,12

8 ACTIUS FINANCERS 3.224.473,83 0,00 0,00

9 PASSIUS FINANCERS 2.787.150,30 0,00 0,00

52.995.535,90 46.300.629,63 41.253.581,48TOTAL GENERAL

Data d'Impressió: 3/3/2021 Pàg.: 1 ANDIngrClEcon



Denominació

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

Comptes Exercici 2019

DEURE
DenominacióComptes Exercici 2019

HAVER
Exercici 2020 Exercici 2020

Data de Referència: 31/12/2020ANDORRA LA VELLA
Data de Creació: 03/03/2021

Data de Ref. Secundària: 31/12/2019

71

600 (608) 

(609) 610

601, 602 

611, 612

640, 641

642,  644

68

693, (793)

675,694, 

(794),(795)

62

1. Reducció d'existencies de productes acabats i en 

curs de fabricació 

2. Aprovisionaments 

a) Consum de mercaderies 

b) Consum de primeres matèries i d'altres materials c

3. Despeses de gestió ordinària, de funcionament dels 

serveis i de prestacions socials 

a1) Sous, salaris i similars 

a2) Càrregues socials 

c1) Dotacions per a amortitzacions 

c2) Variació de provisió per a reparacions 

d1) Variació de provisions d'existències 

d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobr

d) Variació de provisions de tràfic 

e) Altres despeses de gestió 

990.870,58

700, 

701,702, 

703, 704

705,741,742

71

725

730

775,776,777

790

1.Vendes i prestacions de serveis 

a) Vendes 

b) Prestacions de serveis 

2. Augments d'existències de productes acabats i en 

curs de fabricació 

a2) Impostos locals 

a3) Impostos sobre transmisions i actes jurídics documentats 

c2) Excés de provisions de riscos i despeses 

c1) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent 

3.- Ingressos de gestió ordinària 

720 a1) Impostos estatals 

151.002,27

13.082.149,11

2.256.345,29

6.776.355,70

3.628.126,20

3.148.229,50

1.635.691,11

10.487.775,40

e1) Serveis exteriors 10.478.293,64

63 e2) Tributs 6.578,77

676 e3) Altres despeses de gestió corrent 2.902,99

261.951,78

7.394.410,86

7.394.410,86

19.321.181,71

937.938,30

2.025.505,13

11.466.798,19

4.799.918,81
f) Despeses financeres i assimilables 261.951,78

661, 662 

663, 665, 

669

f1) Per deutes 

666, 667 f2) Pèrdues per inversions financeres 

696, 698,699 g) Variació de les provisions de les variacions 

4.799.918,28

4.799.918,28

a) Ingressos tributaris 

4.- Altres ingressos en gestió ordinària 

78 b) Treballs realitzats per a l'entitat 

c) Altres ingressos de gestió 

a) Despeses de personal 

773 a) Reintegraments 

A) Despeses

c) Altres despeses externes607

B) Ingressos

(708),(709)

732 a4) Impostos especials 

c) Devolucions i ràpels sobre vendes 

729

744

743

740

739

735

734

733

a8) Altres impostos 

a7) Cànon STA/FEDA 

a6) Impost sobre mercaderies indirecte 

a5) Impost sobre construcció instal.lació i obres 

a11) Contribucions especials 

a10) Taxes fiscals 

a9) Taxes per prestació de serveis o realització 

d'activitats 

b) Cotitzacions socials 

151.002,27

34.500.268,39

645 b) Prestacions socials 

15.338.494,40

c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat i 

variacions de fons de provisió per a reparacions 

692, (792)

1.635.691,11

4.890.940,09

19.321.181,71

77.981,04

77.981,04

13.795.930,75

2.384.557,53

36.671.191,14

16.180.488,28

6.728.864,73

3.268.938,44

3.459.926,29

990.870,58

12.467.401,04

12.454.630,39

6.245,64

6.525,01

303.566,51

303.566,51

9.829.961,67

9.829.961,67

24.154.269,83

1.409.813,32

4.781.050,39

11.538.241,79

2.623.641,40

6.425.164,33

24.154.269,83

2.621.946,40

2.621.946,40

Data d'Impressió: 3/3/2021 Pàg.: 1 ANDCteEP



Denominació

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

Comptes Exercici 2019

DEURE
DenominacióComptes Exercici 2019

HAVER
Exercici 2020 Exercici 2020

Data de Referència: 31/12/2020ANDORRA LA VELLA
Data de Creació: 03/03/2021

Data de Ref. Secundària: 31/12/2019

763,765 769

790

f) Altres ingressos i ingressos assimilats 

e) Ingressos per valors negociables i de crèdits de 

l'actiu immobilitzat 

c2) Excés de provisions de riscos i despeses 

6. Beneficis i ingressos extraordinaris 

651

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 

394.469,45

c) Transferències de capital 

821.926,06

696, 698,699 

(796) (798) 

(799)

g) Variació de les provisions de les variacions 

financeres 

668 h) Diferències negatives de canvi 

760 d) Ingressos de participacions en  capital 

0,53

5.- Transferències i subvencions 

761, 762

f1) Altres interessos 

766 f2) Beneficis per inversions financeres 

768 g) Diferències positives de canvi 

5.- Pèrdues i despeses extraordinàries 

1.250.347,47 0,53

b) Subvencions corrents 

540.526,92

755 c) Transferències de capital 

d) Subvencions de capital 

11.471.873,69

650 a) Transferències corrents 

33.951,96

4.- Transferències corrents 

253.276,25

3.338.995,75

670, 671

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 285.668,37

674 b) Pèrdues per operacions d'endeutament 

678 c) Despeses extraordinàries 1.582,30

RESULTAT DE L'EXERCICI 9.884.235,77

774

778 d) Ingressos extraordinaris 3.309.344,56

2.871.197,57

46.326.380,82

679

656

655

751

750

b) Subvencions corrents 

a) Transferències corrents 

770, 771

779

772

e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis 

a) Beneficis procedents de l'immobilitzat 

b) Subvencions de capital traspassades al resultat de 

l'exercici 

c) Benefici per operacions d'endeutament 

3.900,00

8.600.676,12

12.665,12

13.086,07

432.614,07

1.035.341,08

1.467.955,15

715.498,19

166.228,26

309.273,03

239.996,90

38.932.625,52

1.695,00

11.172.002,05

616.769,01

556.370,70

2.608.118,97

2.000,00

31.063,16

8.561.883,08

16.249,08

13.086,07

48.396.643,96Total Deure 36.442.145,05 Total Haver

Estalvi 9.464.018,44

Data d'Impressió: 3/3/2021 Pàg.: 2 ANDCteEP



JOVIAL, S.L.U. 31/12/2020

COMPTES ACTIU 2020 2019 COMPTES PASSIU 2020 2019

A)  Immobilitzat 7.423.891,51 7.722.665,10 A) Fons propis -209.648,44 -224.902,04

II Immobilitzacions materials 7.423.891,51 7.722.665,10 100 I Capital social 30.300,00 30.300,00
221   Construccions 11.003.553,36 10.998.596,90
222   Instal·lacions tècniques 20.333,75 0,00 11 II Reserves 2.527.589,77 2.233.589,77
223   Maquinària 850,00 850,00
226   Mobiliari 861,12 861,12 120 III Resultat d'exercicis anteriors -2.488.791,81 -2.208.651,64

227, 229   Altre immobilitzat 2.952,51 2.952,51
(282)   Amortitzacions -3.604.659,23 -3.280.595,43 129 IV Resultat de l'exercici -278.746,40 -280.140,17

B)   Actiu circulant 498.377,46 468.744,08 13 B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis 6.785,26 7.127,14

I Deutors 28.403,76 18.505,38 C) Creditors a llarg termini 7.771.902,60 8.082.219,95
43    Deutors pressupostaris 34.706,29 14.165,72
44    Deutors no pressupostaris 17,03 I Altres deutes a llarg termini 7.771.902,60 8.082.219,95
470    Administracions públiques 6.021,20 4.897,22 170    Deutes amb entitats de crèdit 7.734.943,23 8.049.891,32
555    Altres deutors 476,88 5.845,28 180,185    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 36.959,37 32.328,63

(490)    Provisions -12.817,64 -6.402,84
D) Creditors a curt termini 353.229,55 326.964,13

57 II Tresoreria 469.973,70 450.238,70
I Deutes amb entitats de crèdit 313.673,82 309.125,32

520    Préstecs i altres deutes 313.673,82 309.125,32

II Creditors 39.147,35 17.327,92
40    Creditors pressupostaris 37.935,27 17.024,49
41    Creditors no pressupostaris 1.212,08 303,43

485 III Ajustaments per periodifiació 408,38 510,89

TOTAL ACTIU GENERAL A+B 7.922.268,97 8.191.409,18 TOTAL PASSIU GENERAL A+B+C+D 7.922.268,97 8.191.409,18

BALANÇ DE SITUACIÓ

Pàgina 1 19/2/2021



31/12/2020

Comptes Denominació 2020 2019 Comptes Denominació 2020 2019

1. Despeses de gestió ordinària 550.411,72 538.553,14 1. Ingressos d'explotació 270.883,56 256.776,44

a) Despeses de personal 12.612,60 4.013,16

640 a1) Sous, salaris i similars 10.920,00 3.474,60 a) Ingressos de gestió 270.880,44 255.712,09

642 a2) Càrregues socials 1.692,60 538,56 775,776 a1) Ingressos de gestió corrent 270.880,44 255.712,09

a) Dotacions per amortitzacions de b) Altres ingressos 3,12 1.064,35
l'immobilitzat i provisions per a reparacions 324.063,80 323.735,50 769 b1) Altres interessos 3,12 1.064,35

68 a1) Dotacions per a amortitzacions 324.063,80 323.735,50

b) Variació de provisions de tràfic 6.414,80 2.300,45 2. Transferències i subvencions 341,88 341,88
694,(794) b1) Provisió per a insolvències 6.414,80 2.300,45

755 a) Transferències de capital 341,88 341,88
c) Altres despeses de gestió 137.128,19 135.041,59

62 c1) Serveis exteriors 118.165,11 116.720,92
63 c2) Tributs 18.963,08 18.320,67

3. Beneficis i ingressos extraordinaris 439,88 1.294,65
d) Despeses financeres 70.192,33 73.462,44

66 d1) Interessos de deutes 70.192,33 73.462,44 778 a) Ingressos extraordinaris 439,88 1.294,65

Total deure 550.411,72 538.553,14 Total haver 271.665,32 258.412,97

278.746,40 280.140,17

JOVIAL, S.L.U.

COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

DEURE HAVER

RESULTAT DE L'EXERCICI                                                                    Desestalvi

Pàgina 1 19/2/2021



Ampliacions

i Baixes 2020 DisminucióAugment

Suplements i

Crèdits Extr.

Reconducció

Pressupost 2019Capítol

Total

Pressupost Liquidat

%

Liquidat

Saldo

Pendent

Transferències de CrèditImport

Pressupostat

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST. EXERCICI  2020

Data de Referència: 31/12/2020JOVIAL,S.L.U.
Data de Creació: 19/02/2021

DESPESES

1  DESPESES PERSONAL 0,00 0,00 19.820,00 12.612,60 7.207,4063,64%0,0019.820,000,000,00

2  CONSUMS DE BÉNS CORRENT 0,00 0,00 146.677,33 136.953,76 9.723,5793,37%0,0025.000,005.591,33116.086,00

3  DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 73.250,00 70.366,76 2.883,2496,06%0,000,000,0073.250,00

6  INVERSIONS REALS 0,00 0,00 44.069,17 25.290,21 18.778,9657,39%0,000,005.159,1738.910,00

9  PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 316.854,00 310.399,59 6.454,4197,96%0,000,000,00316.854,00

545.100,00Total Pressupost de Despeses 10.750,50 44.820,00 0,00 0,00 0,00 600.670,50 555.622,92 45.047,5892,50%

INGRESSOS

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.200,00 2.775,32 -575,32126,15%0,002.200,00

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 294.000,00 294.000,00 0,00100,00%0,00294.000,00

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 248.900,00 268.554,38 -19.654,38107,90%0,00248.900,00

8  ACTIUS FINANCERS 55.570,50 0,00 55.570,500,00%55.570,500,00

545.100,00Total Pressupost d'Ingressos 55.570,50 600.670,50 565.329,70 35.340,8094,12%

0,00 0,00 9.706,78RESULTAT:

Data d'Impressió: 19/2/2021 Pàg.: 1 ANDLiqEconPpt
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ANNEX 2:  
 

Reglament de prestacions econòmiques socials 
 

Annex I. Barem de valoració patrimonial segons la Llei 6/2014 de serveis 
socials i sociosanitaris 

 
Annex II. Solꞏlicitud de prestació econòmica social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Annex I 
 

Barem de valoració patrimonial segons la Llei 6/2014 de serveis socials i 
sociosanitaris 

 
Segons la Llei 6/2014, de serveis socials i sociosanitaris, es considera superat 
el barem de valoració patrimonial si els punts assignats al patrimoni de la 
persona interessada, valorat d’acord amb l’escala següent, superen els 100 
punts. 
 
L’escala de valoració patrimonial és la següent: 
 
1. Propietat immobiliària (no computa l’habitatge habitual): 
Si el valor de mercat dels immobles és inferior a l’equivalent de 15 
vegades el LECS personal en còmput anual. 

0 punts 

Si el valor de mercat dels immobles està comprès entre l’equivalent de 
15 i 30 vegades el LECS personal en còmput anual.  

30 punts 

Si el valor de mercat dels immobles supera 30 vegades el LECS 
personal en còmput anual però és inferior a 45 vegades el LECS.  

60 punts 

Si el valor de mercat dels immobles és igual o superior a 45 vegades 
el LECS personal en còmput anual.  

100 punts 

 
En el supòsit de propietats indivises, es distribueix el valor de l’immoble a parts 
iguals entre els propietaris, llevat que hi hagi proves en contra sobre la quota 
dels copropietaris.  
 
2. Actius financers i béns mobles (no computen els mobles d’ús personal ni 
els vehicles adaptats per a persones amb discapacitat):  
 

Si el valor dels actius i els béns mobles és inferior a 1,5 vegades el 
LECS personal en còmput anual.  

0 punts 

Si el valor dels actius i els béns mobles està entre 1,5 i 3 vegades el 
LECS personal en còmput anual.  

25 punts 

Si el valor dels actius i els béns mobles supera 3 vegades el LECS 
personal en còmput anual, però és inferior a 10 vegades el LECS.  

50 punts 

Si el valor dels actius i béns mobles supera 10 vegades el LECS 
anual.          

100 punts 
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Annex II 
 

Solꞏlicitud de prestació econòmica social 
 
1. Dades de la persona que solꞏlicita 
 
Nom i cognoms:.................................................................................................... 
Data de naixement:................................. 
NIA:......................................................... 
Núm. de passaport/DNI:.......................... 
Adreça:...................................................................................................................
............................................................................................................................... 
Telèfon domicili:....................................... Telèfon mòbil:...................................... 
 
2 . Dades de la persona representant (si escau) 
 
Nom i cognoms:.................................................................................................... 
NIA:.......................................................... 
Núm. de passaport/DNI:.......................... 
Relació amb la persona interessada: ................................................................... 
Telèfon domicili:....................................... Telèfon mòbil:...................................... 
 
3. Composició de la llar 
 
Altres especifiqueu:................................... 
 
Nom i cognoms:..................................................................................................... 
Data de naixement:.................................... 
NIA:............................................................ 
Núm. de passaport/DNI:............................. 
Adreça:................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
Telèfon domicili:......................................... Telèfon mòbil:.................................... 
 
Altres especifiqueu: ..................................... 
 
Nom i cognoms:..................................................................................................... 
Data de naixement:.................................... 
NIA:............................................................ 
Núm. de passaport/DNI:............................. 
Adreça:...................................................................................................................
............................................................................................................................... 
Telèfon domicili:........................................ Telèfon mòbil:..................................... 
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Altres especifiqueu:.................................... 
 
Nom i cognoms:..................................................................................................... 
Data de naixement:.................................... 
NIA:............................................................ 
Núm. de passaport/DNI:............................ 
Adreça:...................................................................................................................
............................................................................................................................... 
Telèfon domicili:.......................................... Telèfon mòbil:................................... 
 
Altres especifiqueu:.................................... 
Nom i cognoms:..................................................................................................... 
Data de naixement:..................................... 
NIA:.............................................................. 
Núm. de passaport/DNI:.............................. 
Adreça:...................................................................................................................
............................................................................................................................... 
Telèfon domicili:.............................................. Telèfon mòbil:............................... 
 
Altres especifiqueu:...................................... 
 
Nom i cognoms:..................................................................................................... 
Data de naixement:...................................... 
NIA:.............................................................. 
Núm. de passaport/DNI:............................... 
Adreça:...................................................................................................................
............................................................................................................................... 
Telèfon domicili:........................................... Telèfon mòbil:.................................. 
 
4. Prestació econòmica social 
 
Concepte:...............................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
5. Observacions 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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6. Protecció de dades  
 
D’acord amb el que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de 
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades 
s’incorporaran al fitxer, la titularitat i la responsabilitat del qual correspon al 
Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella, que prendrà les mesures 
necessàries per garantir-ne la seguretat i confidencialitat, dins dels límits 
establerts en l’Ordinació de prestacions econòmiques socials. Podeu exercir els 
drets d’accés, rectificació, oposició i supressió respecte de les vostres dades 
personals mitjançant comunicació escrita adreçada al Departament de Social, a 
l’av. Príncep Benlloch, núm. 59, d’Andorra la Vella, o per correu electrònic: 
tecnic.social@comuandorra.ad 
 
7. Declaració jurada i consentiment de verificació de dades 
 
Que no disposo de recursos econòmics suficients per fer front a la situació que 
origina la solꞏlicitud de prestació econòmica social ni puc obtenir recursos 
suficients dels familiars i altres persones obligades.  
 
Que no tinc dret a cap altra prestació econòmica pública o privada, nacional o 
estrangera, pel mateix concepte de la prestació solꞏlicitada, i que no tinc altres 
ingressos que els declarats, tant meus, com dels familiars amb qui visc (en cas 
de conviure amb familiars). 
 
D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de 
dades personals, autoritzo el Departament de Social del Comú d’Andorra la 
Vella a realitzar totes les gestions necessàries davant les administracions 
públiques, institucions o ONG, amb la finalitat exclusiva de verificar les dades 
declarades, avaluar la solꞏlicitud i agilitzar els tràmits. 
 
Declaro que totes les dades que he lliurat al Departament de Social són certes. 
Declaro que estic assabentat que una eventual falsedat o omissió d’informació 
pot donar lloc a la incoació d’un procediment judicial per possible delicte de 
falsedat en document públic o oficial, que pot ser castigat amb una pena de fins 
a cinc anys de presó, segons l’article 148 del Codi Penal. 
 
Declaro que, com a persona solꞏlicitant d’una prestació econòmica social, 
d’acord amb l’article 17 del Decret del 29-6-2016 pel qual s’aprova el 
Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc, estic 
assabentat de la prohibició d’entrada a les sales de joc, en cas de resolució 
favorable de la solꞏlicitud. En aquest sentit, en cas de resolució favorable, 
autoritzo el Comú d’Andorra la Vella a cedir al Consell Regulador Andorrà del 
Joc les dades següents: nom, cognoms, passaport, DNI i permís de conduir, 
ajuts que percebo i durada d’aquests. 
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8. Data i signatura 
 
Lloc i data:............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
Signatura de la persona interessada/representant legal i membres del nucli de 
convivència majors de 16 anys. 
 
 
Documentació que s’ha d’ajuntar 
 
Documentació personal  
 

 Documentació personal (passaports, DNI, etc.) 
 Permís de residència en vigor (en cas de no tenir nacionalitat 

andorrana) 
 En cas de separació: 

 Sentència judicial de separació o divorci 
 Acords de Mediació Familiar 
 Reclamacions a la Batllia per incompliment d’acords 

 Informes mèdics (dels membres amb problemàtica de salut) 
 Document acreditatiu com a representant legal (si s’escau) 

 
 
Documentació econòmica (tota la documentació enumerada s’ha d’aportar del 
solꞏlicitant i dels membres del nucli de convivència) 
 

 En casos d’empresaris i autònoms, compte de pèrdues i guanys de 
l’any natural anterior a la presentació d’aquesta solꞏlicitud. 

 Pensions (viduïtat, jubilació, invalidesa, aliments, solidaritat, etc.) 
tant de Govern, de la CASS com de l’INSS o d’altres. 

 Justificant de totes les rendes que s’obtinguin. 
 Participacions en societats o altres. 
 Punts de la CASS. 
 Extractes bancaris dels dotze mesos anteriors a la solꞏlicitud. 
 Extractes bancaris de préstecs. 
 Extractes bancaris de plans d’estalvi, estudis, jubilació, etc. 
 Certificat bancari de la posició global de tots els comptes corrents i 

d’inversió dels dotze mesos anteriors a la solꞏlicitud. 
 Colꞏlaboració familiar. 
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 Ajuts a l’arrendament, ajuts a l’estudi o altres ajudes socials. 
 Justificants de despeses i ingressos, sempre que no constin a 

l’extracte bancari. 
 Declaració IRPF dels obligats. 

 
 
Altres (Tota la documentació que es valori convenient per a la resolució de 
la demanda): 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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ANNEX 3:  
 

Reglament de les terrasses al carrer Callaueta i Sant Esteve 
 

Annex 1. Plànol 
 

Annex 2. Material i disseny de les taules i cadires 
 

Annex 3. Material i disseny dels separadors. 
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Annex 2 

 

Color del sobre: Blanc amb veta de fusta 

Color de les potes: Taupe 

 

 

Color del sobre: Blanc amb veta de fusta 

Color de les potes: Taupe 
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Color: Taupe 

Color: Green 

Color: Green 



Annex 3 

 

 

 

Color: Antracita o Taupe 
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