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 CONSELL DE COMÚ 
24 DE NOVEMBRE DE 2022 

 
 
Lloc: Sala de Consell, edifici administratiu Comú d’Ordino. 
Sessió: ordinària  
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.45 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Joan Miquel Armengol Petit 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
Excusa la seva absència l'Honorable conseller Samuel Duró Backes.  
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 27 d’octubre de 

2022. 
 

2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 24 i 31 
d’octubre i del 7 i 14 de novembre de 2022. 

 
3. Lliurament, per informació, del pressupost per a l’exercici 2023 de la 

Mancomunitat de serveis d’Ordino. 
 

4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió 
permanent de Gestió i Desenvolupament Humà, Comunicació i 
Sistemes d’Informació.   
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5. Proposta d’aprovació d’un conveni d’acord de resolució contractual, 
recepció definitiva d’obres i liquidació de deute, del projecte 
d’ampliació de l’aparcament sobre el riu d’Arcalís al Camp de neu 
Ordino-Arcalís. 

 
6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació reguladora de l’accés al medi rural 

i natural, mitjançant la xarxa de camins i senders, a la parròquia 
d’Ordino.  

 
7. Proposta d’aprovació de la baixa definitiva del registre d’immobilitzat 

de material divers. 
 

8. Proposta d’aprovació de modificació de la durada del contracte per la 
concessió administrativa i explotació dels béns i drets que integren el 
camp de neu d’Ordino Arcalís. 

 
 

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algun conseller desitja 
incloure assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 
22.2 de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament 
del Comú d'Ordino. 
 
El Sr. Armengol, en nom dels representants de l’Art Camp, vol comentar el 
contingut d’una sol·licitud que van fer arribar ahir, en relació a les obres d’art que 
estaven al vestíbul del Centre de Congressos Lauredià.  
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú de data 27 

d’octubre de 2022 
 
El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
 
No havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el Ple 
aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada el 27 d’octubre 
de 2022. 
 
 
2. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 

24 i 31 d’octubre i del 7 i 14 de novembre de 2022. 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 24 D’OCTUBRE DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
S’acorda donar conformitat al conveni 2022/1048. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3058289, de data 27 de juny de 2022. 
- Número 3060168, de data 21 d’octubre de 2022. 
 
Obra menor: 
 
- Número 3060085, de data 14 d’octubre de 2022. 
- Número 3060087, de data 17 d’octubre de 2022. 
- Número 3060101, de data 17 d’octubre de 2022.  
- Número 3060102, de data 17 d’octubre de 2022. 
- Número 3060164, de data 20 d’octubre de 2022. 
- Número 3060166, de data 20 d’octubre de 2022. 
- Número 3060169, de data 21 d’octubre de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
S’acorda donar conformitat a la sol·licitud número 3059992, de data 10 d’octubre del 
2022. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a lliurar 5 tiquets de sortida de l’aparcament del Puiet per a les 

autoritats que assistiran a un acte a l’ACCO el 25 d’octubre de 2022. 
 

- Es resol favorablement la sol·licitud número 3060231, de data 24 d’octubre de 2022, 
per a la restricció de la circulació de vehicles a motor, excepte els autoritzats, en la 
C.S.380 des del punt quilomètric 1,800, del 29 d’octubre a l’1 de novembre de 2022, 
en l’horari de 8:30 a 17:30 h. 
 

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
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EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Donar conformitat a la demanda formulada per coreu electrònic de data 10 d’octubre de 
2022, per a la utilització de la sala la Buna el 22 de novembre de 2022. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 

 
- Número 3059088, de data 17 d’agost de 2022.  
- Número 3059379, de data 6 de setembre de 2022. 
- Número 3059957, de data 6 d’octubre de 2022. 
- Número 3059959, de data 7 d’octubre de 2022. 
- Número 3059995, de data 10 d’octubre de 2022. 
- Número 3060108, de data 18 d’octubre de 2022 
- Número 3060132, de data 19 d’octubre de 2022. 

 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- S’acorda canviar, des del 25 d’octubre de 2022 i per motius de salut, el lloc de treball 

de la funcionària 33 a un lloc de treball d’auxiliar d’operari de Manteniment i Serveis 
Públics (grup C, nivell 4) amb un salari de 1.227 euros bruts mensuals més 427,05 
euros de complement d’antiguitat.  
 

- S’acorda imputar el salari de la funcionària 33 al Departament d’Educació, Cultura, 
Joventut i Benestar Social, amb càrrec a la classificació funcional de prestacions 
socials al personal, mitjançant una transferència de la dotació prevista inicialment pel 
seu anterior lloc de treball.  
 

- S’acorda nomenar el funcionari 1203 com a caporal del Servei de Circulació, des de 
l’1 de novembre de 2022, amb un període de prova de tres mesos (fi període prova 
31 de gener 2023), i un salari de 2.139,02 euros bruts mensuals.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública 1269 com a 
monitora de Ludoescola, del 31 d’octubre al 4 de novembre de 2022, amb un salari 
de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1300 com a 

monitor de Ludoescola, del 31 d’octubre al 4 de novembre de 2022, amb un salari de 
9,93 euros bruts l’hora treballada.  
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AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
S’acorda donar conformitat a la sol·licitud número 3052537, de data 6 de juliol de 2021, 
per senyalitzar de manera permanent, amb fletxes identificatives, una ruta de 
pelegrinatge. 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
S’acorda donar conformitat a la sol·licitud número 3060050, de data 13 d’octubre de 
2022, per disposar de la sala la Cortinada de l’ACCO el divendres dia 22 de desembre de 
2022. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat als horaris d’obertura del CEO pels dissabtes 24 i 31 de desembre 

de 2022. 
 
- Donar conformitat al calendari del CEO, per a la temporada 2022-2023, que estableix 

les temporades (alta i baixa), els  horaris d’obertura, els dies festius i els diumenges 
que romandrà tancat, per enviar als hotels que tenen un conveni de col·laboració amb 
el Comú. 

- D’acord amb el contracte 15/2021, per a la concessió de l’explotació del local ubicat 
al Centre Esportiu d’Ordino, s’acorda formalitzar una addenda per incloure la cessió 
de nous espais cedits i una modificació relativa al consum de la llum. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació:  
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la contractació del subministrament i 

implantació d’una plataforma integral d’administració electrònica pels comuns 
d’Ordino, i d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, per delegació d’aquests dos últims.  

 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’Ordinació de despesa pluriennal 

corresponent a la proposta d’adjudicació anterior, per un import total de 167.819,84€ 
per 4 anys. 

Acords: 
 
Ordres de pagament 
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• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/351 per un import total de  26.558,29 €. 
 

• ACLO 2022/40108 per un import total de 200,00 € en concepte de subvenció per 
l’ajut per a la millora del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels 
edificis i l’ús de les energies renovables. 

 
• LO 2022/40157 per un import total de 1.500,00 € en concepte de bestreta del 

conveni de col·laboració de la deixalleria conjunta amb el Comú de la Massana. 
 
Modificació pressupostària 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un 

import de 904,20 € per finançar la prestació d’agents del servei de circulació d’altres 
parròquies en el marc de l’esdeveniment “Ironman”.  

 
Taxa guardes comunes 

 
S’acorda enviar la facturació corresponent a la taxa de guardes comunes corresponent a 
l’exercici 2022, amb l’aplicació de la subvenció del 99% de la quota prevista a l’apartat 6 
de l’article 17 de l’Ordinació tributària. 
 
Lloguer semovents 
 
A demanda de la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat s’acorda ordenar 
el pagament de la prestació de serveis de sementalía. 
 
Central de contractació 
 
Mitjançant les autoritzacions de despesa A 2022/40162 i 2022/40163, per un import total 
40.550 €, s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional per adjudicar el subministrament i la 
implementació del sistema d’àudio i vídeo dels actes del Comú d’Ordino.  
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 31 D’OCTUBRE DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3060063, de data 14 d’octubre de 2022, per deixar sense efecte la resolució 

número 9320/2021.  
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- Número 3060206, de data 25 d’octubre de 2022, pel canvi de destí de lloguer a 

venda de l’edifici d’habitatges amb ref. cadastral 3U02830. 
 
- Número 3060255, de data 28 d’octubre de 2022, per instal·lar una grua durant 4 

mesos al camí ral a Ordino.  
 

Obra menor 
 
Número 3060236, de data 27 d’octubre de 2022.  
 
Obra major 
 
Número 3057749, de data 2 de juny de 2022, pel projecte d’enderroc de la ref. cadastral 
3U05942.  
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
S’acorda resoldre favorablement la sol·licitud número 3060117, per registrar al del 
cadastre el límit de la parcel·la amb referència cadastral 3U00741. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa Acexp 2022/23159, per un import de 
21.000 €. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
JOVENTUT 
 
S’acorda donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1058. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- S’acorda nomenar el treballador públic interí 1000 com a monitor de Ludoescola, en 

horari de 8 a 9 h, des del 2 de novembre de 2022 i durant el curs escolar 2022-2023, 
amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  

 
- S’acorda declarar desert l’edicte del 19-9-2022 per a la cobertura d’una plaça pel lloc 

de treball d’operari de Manteniment i Serveis especialista en xarxa d’aigües.  
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- S’acorda continuar el procés de cobertura pel lloc de treball d’operari de 
Manteniment i Serveis, especialista en xarxa d’aigües, a través d’una nova 
convocatòria.  

 
- Segons l’informe del comitè tècnic de selecció, s’acorda declarar desert l’edicte del 

3-10-2022 per cobrir una plaça pel lloc de treball de conserge del pavelló Germans 
de Riba.  

 
- S’acorda continuar el procés de cobertura del lloc de treball de conserge del pavelló 

Germans de Riba, adscrit al Departament d’Esports i Centre Esportiu, en qualitat de 
treballador públic interí (jornada parcial) a través d’un nou procés de selecció.  

 
- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball d’operari 

d’aparcament (control de zones d’estacionament limitat), en qualitat de treballador 
públic interí durant un període de sis mesos des de la data d’inici, amb un salari de 
1.346,48 euros bruts mensuals.  

 
- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1257 

com a operària d’aparcament (zones d’estacionament limitat), des del 5 de novembre 
de 2022 i mentre té lloc el procés de selecció de la plaça vacant, amb un salari de 
1.346,48 euros bruts mensuals.  

 
- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1172 com a monitora de 

Ludoescola (en horari de 16 a 19 h des del 14 de novembre de 2022 fins al 30 de 
juny de 2023, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1292 com a monitora de 
Ludoescola (en horari de 16 a 19 h), des del 14 de novembre de 2022 fins al 30 de 
juny de 2023, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 1293 com a monitora de 
Ludoescola (en horari de 16:30 a 19:30 h), des del 14 de novembre de 2022 fins al 30 
de juny de 2023, amb un salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1259 com a 
operari d’aparcaments durant el període d’atur del treballador públic interí 1014, amb 
un salari de 1.346,48 euros bruts mensuals. 

 
- S’acorda compensar amb 150 euros bruts mensuals els treballadors públics 425 i 

800 pels treballs de coordinació dels equips de treta de neu. Aquesta compensació 
tindrà lloc exclusivament durant el període de treta de neu, els treballs de coordinació 
de treta de neu s’assumeixen de manera quinzenal. 

 
 
 
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
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Acords: 
 
- Cedir gratuïtament un espai dins de l’oficina de turisme a GrandValira per donar servei 

als residents en el procés de renovació o comprar del forfet de temporada d’esquí, 
fins que estiguin obertes les taquilles d’Arcalís.   
 

- Donar conformitat a establir el preu de venda al públic de la bola de Nadal. 
 

FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació:  
 
- S’informa del pressupost econòmic per a l’exercici 2023. 

 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú un crèdit extraordinari a la Comissió de 

Gestió i Desenvolupament Humà, Comunicació i Informàtica, per un import de 5.280 
€.  

 
- Se sotmet al Consell de Comú l’aprovació d’un conveni d’acord de resolució 

contractual, recepció definitiva de les obres d’ampliació de l’aparcament sobre el riu 
d’Arcalís al Camp de neu Ordino-Arcalís i liquidació de deute, amb l’empresa TP. 
Unitas, i acordar els pagaments que del mateix se’n deriven. 

 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/357 per un import total de 14.232,75  €.  
 

• ACLO 2022/41258 per un import total de 217,14 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022.  

• ACLO 2022/41259 per un import total de 217,14 en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022.  

• ACLO 2022/41260 per un import total de 570,00 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022. 

• ACLO 2022/41261 per un import total de 570,00 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022.  

• ACLO 2022/41262 per un import total de 217,14 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022.  

• ACLO 2022/41265 per un import total de 570,00 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022. 

• ACLO 2022/41267 per un import total de 787,14 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022.   
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• ACLO 2022/41268 per un import total de 217,14 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022.  

• ACLO 2022/41269 per un import total de 217,14 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022.  

• ACLO 2022/41270 per un import total de 217,14 € en concepte de prestació 
serveis sementalía de l’exercici 2022.  

 
Modificacions pressupostàries 
 
- Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un 

import de 1.523,60 €, per assumir les despeses derivades del pagament de 
comissions per la venda d’activitats mitjançant la plataforma on-line 4Tickets. 

 
- Ampliació de crèdit a la Comissió de Benestar Social, per un import de 5.731,28 €, 

per a la creació de la partida necessària en el Departament de Benestar Social al qual 
s’imputarà el salari corresponent a la creació d’un nou lloc de treball, pels mesos de 
novembre a desembre. 

 
- Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un 

import de 800 € pel finançament de les comissions per operacions bancàries.  
 
- Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un 

import de 1.300 €, per fer front a les despeses de sonorització del concert del Cor 
Rock. 

    
Central de contractació 
 
- D’acord amb el contracte 2019/42, s’acorda signar una addenda a l’esmentat 

contracte per incorporar el servei de manteniment, a partir de l’1 de novembre de 
2022, durant les 24 hores i els 365 dies de l’any, de l’aparcament del Prat de Vilella. 
 

- Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/41099, per un import total de 150.000 €, 
s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional pels treballs de reforma del magatzem de 
servei de la Cortinada.  

 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/41100, per un import total de 150.000 €, 

s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria 
del concurs públic nacional pels treballs de substitució i subministrament de finestres i 
panells per a la Casa Nova del Comú, lot 1.  

 
- Mitjançant l’autorització de despesa A 2022/41101, per un import total de 100.000 €, 

s’aprova el plec de bases i condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic nacional pels treballs de substitució i subministrament 
de finestres i panells per a la Casa Nova del Comú, lot 2.  
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Publicacions BOPA 
 
S’acorda publicar al BOPA la relació EMB21 de notificació d’acord d’embargament de 
qualsevol deute vers el Comú d’Ordino.  
 
Notificacions 
 
S’acorda la notificació col·lectiva d’aprovació de provisions de constrenyiment de 
qualsevol tipus de deute vers el Comú d’Ordino.  
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2022 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Informació 
 
En el marc de les obres de millora de l’accés al Prat de la Farga, des de la CG3, 
l’empresa constructora obrirà una rasa de 72 m lin. a l’avinguda de les Moles, Ordino. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Obra menor 
 
- Número 3060278, de data 31 d’octubre de 2022. 
- Número 3060290, de data 2 de novembre de 2022. 

 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3054753. A tal efecte, inscriure al registre 

del cadastre les unitats immobiliàries relacionades en la sol·licitud. A més, inscriure al 
registre del cadastre la referència cadastral 3U02830. 

 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3054755. A tal efecte, inscriure al registre 

del cadastre les unitats immobiliàries relacionades en la sol·licitud. A més, inscriure al 
registre del cadastre la referència cadastral 3U02831. 

 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
CIRCULACIÓ 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents:  
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- Número 3060032, de data 12 d’octubre de 2022, per disposar d’una reserva 

d’estacionament davant d’un establiment comercial. 
 
- Número 3060097, de data 17 d’octubre de 2022, per disposar d’una reserva 

d’estacionament davant d’un establiment comercial. 
 
Acords: 
 
- Lliurar 19 tiquets de sortida de l’aparcament de la Plana dels Camps, vàlids per l’11 i 

12 de novembre de 2022, per als expositors del Saló gourmet. 
 

- Lliurar 5 tiquets de sortida de l’aparcament del Puiet per a les autoritats del Govern 
que assistiran a la Mostra gastronòmica. 

 
- Lliurar 20 tiquets de sortida de l’aparcament de la Plana dels Camps pels assistents a 

la presentació de l'alberg provisional d'Ordino que es realitzarà a l'escola Andorrana 
de secundària. 

 
- Donar conformitat a la proposta de despesa ACEXP 2022/42705, per un import de 

10.216,66 €. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 

 
- Número 3059853, de data 30 de setembre de 2022. 
- Número 3060197, de data 25 d’octubre de 2022. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords 
 
- S’acorda:  

 
1. Crear el lloc de treball de cap de secció d’infància i joventut, grup B, nivell 2. 
2. Iniciar el procés de provisió del lloc de treball de cap de secció d’infància i 

joventut, en qualitat de funcionari, primer a través d’un concurs de mobilitat, amb 
un salari: 2.207,26 € bruts mensuals. 

3. Un cop es resolgui el nomenament de cap de secció d’infància i joventut, deixar 
sense efecte el lloc de treball de cap de secció de la Ludoescola.  

 
- Lliurar dos vals de descompte per Nadal per un valor de 20 euros, amb l’IGI inclòs, 

als treballadors del Comú d’Ordino i de la Mancomunitat. 
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- S’acorda nomenar la treballadora pública interina 562 com a operària de neteja del 

Centre Esportiu, del 7 de novembre de 2022 al 6 de novembre de 2023, amb un 
salari de 9,93 euros bruts l’hora treballada.  
 

- S’acorda retribuir amb 57 euros les hores realitzades fora de la jornada laboral 
ordinària al treballador públic 959, en motiu de l’assistència al Congrés de medi 
ambient celebrat a l’ACCO.  
 

- S’acorda retribuir amb 53,48 € les hores realitzades fora de la jornada laboral 
ordinària a la treballadora pública 636, amb motiu de l’assistència a l’acte del 2n 
aniversari de la Reserva de la Biosfera. 
 

- S’acorda retribuir amb 67,84 € les hores realitzades fora de la jornada laboral 
ordinària al funcionari 73, amb motiu de l’assistència als actes per a la celebració de 
Tots Sants.  
 

- Segons l’informe del comitè tècnic de selecció, s’acorda declarar desert l’edicte del 
10-10-2022 pel qual es convocava un concurs de mobilitat intern per cobrir el lloc de 
treball de monitor de Ludoescola (adjunt al cap de secció), en qualitat de funcionari. 
 

- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de monitor 
de Ludoescola (adjunt al cap de secció) en qualitat de treballador públic interí, des de 
la data d’inici i fins al 31 de març de 2023, amb un salari de 1.509,39 euros bruts 
mensuals.  
 

- S’acorda nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1102 com a 
monitor de Ludoescola (adjunt al cap de secció), des del 8 de novembre de 2022 i 
mentre té lloc el procés de selecció d’aquest lloc de treball, amb un salari de 
1.509,39 euros bruts mensuals.  
 

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Informació 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’Ordinació de l’accés al medi rural i 

natural mitjançant la xarxa de camins de la parròquia.  
 

- S’informa de l’adjudicació a AR+I de l’assessorament per a la implementació del pla 
de gestió de la Reserva de biosfera, per un import de 6.000 €. 
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Donar conformitat a la col·locació de dos fitons per comptabilitzar el pas de senderistes i 
bicicletes de BTT al camí Ral, per obtenir dades de freqüentació a certs camins dins del 
projecte Infoturisme, amb l’adquisició de 2 eco-comptadors per parròquia. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1059. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/374 per un import total de 201.789,33 €. 

 
• LO 2022/41991 per un import de 1.500 € en concepte de bestreta del conveni de 

col·laboració de la deixalleria conjunta del mes d’octubre. 
 

Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació per un 

import de 4.075,50 per implantar un sistema de seguiment via GPS de la flota de 
vehicles. 
   

• Transferència de crèdit a la Comissió de Gestió i Desenvolupament Humà, 
Comunicació i Sistemes d’informació, per un import de 32.000 €, per afegir al 
contracte 2019/31, de transport públic parroquial, la línia d’arribada fins a Arcalís 
durant la temporada d’hivern. 

 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un 

import de 660 €, per reparar de la màquina de clima de la sala de cycling. 
 
Central de contractació 
 
• Vist que per edicte del 19 de setembre de 2022 es va convocar el concurs públic per 

a l’arrendament operatiu d’un vehicle amb accessoris per la treta de neu, expedient 
2022/82. 
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Segons la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació, i en 
aplicació dels criteris d’adjudicació establerts, s’acorda adjudicar a l’empresa 
Mountain Proof l’arrendament operatiu d’un vehicle amb accessoris per la treta de 
neu. 

 
• Mitjançant la proposta de despesa 2022/42324 per un import estimat de 19.000 €, 

s’aprova el plec de clàusules administratives generals i particulars per convocar el 
concurs públic nacional pel subministrament i instal·lació d’equips de videovigilància a 
la parròquia d’Ordino. 

• Deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern del 29 d’agost de 2022, per 
aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria 
del concurs públic nacional per a la contractació dels treballs de restauració 
d’estructures de pedra seca a la parròquia d’Ordino.  

 
JUNTA DE GOVERN 

DEL 14 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la proposta de resolució de l’expedient número 001/2022, segons 
els detalls inclosos en l’acta de la Junta de Govern. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3060360, de data 9 de novembre de 2022, per instal·lar una grua durant 18 

mesos al carrer de les Comes Martines, 4. 
- Número 3060369, de data 10 de novembre de 2022, per obtenir una pròrroga pel 

començament de les obres del projecte de construcció d’un edifici al carrer de les 
Comes Martines, 2. 

 
Obra menor 
 
- Número 3060321, de data 4 de novembre de 2022. 
- Número 3060326, de data 4 de novembre de 2022. 
- Número 3060338, de data 7 de novembre de 2022. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
S’acorda publicar dos avisos al BOPA per notificar que no s’ha pogut lliurar les cartes 
amb referència CAD/2022/657 i CAD/2022/658. 
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EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I CULTURA  
 
Acords: 
 
- Es resol favorablement la sol·licitud formulada per correu electrònic de data 8 de 

novembre de 2022 per cedir 80 cadires pel concert de Santa Cecília de la JONCA. 
- Es resol favorablement la sol·licitud formulada per correu electrònic amb data 10 de 

novembre de 2022 per disposar de la sala la Buna el 20 de novembre de 2022, de les 
10 a les 13h, així com 10 cadires. 

 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resol desfavorablement la sol·licitud formulada, per carta amb data 2 de novembre de 
2022, per obtenir un llistat d’etiquetes dels electors de la parròquia amb les seves 
adreces, segons les directrius de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. 

 
Es resolen favorablement les sol·licituds de comerç següents: 

 
- Número 3058661, de data 15 de juliol de 2022. 
- Número 3059518, de data 13 de setembre de 2022. 
- Número 3060059, de data 13 d’octubre de 2022. 
- Número 3060130, de data 18 d’octubre de 2022. 
- Número 3060136, de data 19 d’octubre de 2022. 
- Número 3060171, de data 21 d’octubre de 2022. 
- Número 3060180, de data 21 d’octubre de 2022. 
- Número 3060220, de data 26 d’octubre de 2022. 
- Número 3060228, de data 26 d’octubre de 2022. 
- Número 3060287, de data 31 d’octubre de 2022 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 
 
Es resol desfavorablement la sol·licitud número 3051156, de data 12 d’agost de 2022. 
 
Acord: 
 
- Donar conformitat al conveni de col·laboració 2022/1060. 
 
- Incrementar la freqüència del bus parroquial en els horaris de major afluència de 

passatgers, entre les 7 i les 10 h i entre les 16 i les 19 h, incorporant un vehicle més 
als dos existents. 
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GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords 
 
- S’acorda donar conformitat a la sol·licitud formulada pel funcionari 727 per 

desenvolupar funcions de monitor d’esquí a infants i joves fins a 18 anys, fora de 
l’horari laboral i a temps parcial, des del 17 de desembre de 2022 fins a finalitzar la 
temporada d’esquí (abril 2023).  

 
- S’acorda iniciar un procés de selecció per a la cobertura d’una plaça pel lloc de 

treball d’educadora de l’escola bressol, en qualitat de treballadora pública interina, 
des del 12 de desembre de 2022 i durant el període de baixa mèdica de l’educadora 
541, amb un salari de 1.509,21 euros bruts mensuals.  

 
- S’acorda iniciar un procés de selecció per cobrir una plaça pel lloc de treball 

d’educadora de l’escola bressol, en qualitat de treballadora pública interina, del 12 
desembre de 2022 al 30 de juny de 2023, amb un salari de 1.509,21 euros bruts 
mensuals.  

 
- S’acorda retribuir a la treballadora pública indefinida 431 les hores extraordinàries 

realitzades per fer els àpats dels usuaris del servei de ludoescola durant les vacances 
escolars de Tots Sants, total 102,32 euros bruts.  
 

TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud formulada per carta amb data 25 d’octubre de 2022 

per disposar gratuïtament d’una caseta durant la Fira de Nadal. 
 
- Donar conformitat a la sol·licitud número 3060317 per disposar de la sala la Cortinada 

de l’ACCO per a la celebració d’una reunió, el 23 de novembre de 2022. 
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
S’acorda oferir l’entrada gratuïta al CEO als membres de l’organització i dels equips 
participants al Freeride World Tour, que tindrà lloc del 28 de gener al 10 de febrer de 
2023. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació:  
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Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la baixa definitiva del registre d’immobilitzat 
de diferents actius.  
 
Acords: 
 
Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament 
O 2022/390 per un import total de 97.858,32 €. 
 

• ACLO 2022/42727 per un import de 500 € en concepte de subvenció pel 
programa anyal de natació per participar a les competicions nacionals oficials de 
la temporada 2022.  

• ACLO 2022/42835 per un import de 1.797,24 € pel lloguer de Prada Secador de 
la Cortinada (5 mesos).  

• ACLO 2022/42836 per un import de 2.516,14 € pel lloguer de Prada Secador de 
la Cortinada (7 mesos 2021).  

• ACLO 2022/42837 per un import de 914,96 € pel lloguer de l’Era de la Cortinada 
(7 mesos 2021).  

• ACLO 2022/42838 per un import de 653,54 € pel lloguer de l’Era de la Cortinada 
(5 mesos).  

• ACLO 2022/43215 per un import de 50.000 € en concepte de subvenció per a 
l’any 2022.  

 
Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a la Comissió de Turisme, Esports i Dinamització per un 

import de 2.000 €, pel finançament dels subministraments de material de 
funcionament del Centre Esportiu. 
 

• Transferència de crèdit a la Comissió de Gestió i Desenvolupament Humà, 
Comunicació i Sistemes d’Informació per un import de 7.410 €, per afegir al contracte 
pel transport públic parroquial un vehicle de 19 places per reforçar els horaris de 
major afluència  

 
Actualització preu calefacció 
 
S’acorda actualitzar el preu per Kw del consum de calefacció de les dependències 
comunals llogades o en cessió, passant del preu de 0,24 a 0,32 €/Kw, a partir de l’1 de 
novembre de 2022.  
 
Central de contractació 
 
S’acorda incloure una addenda al contracte 2019/31, per a la concessió de la gestió del 
servei de transport públic parroquial, per incorporar una nova línia de transport entre 
Ordino i l’estació d’esquí Ordino-Arcalís. 
Resolució de subvencions 
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S’acorda denegar la subvenció sol·licitada mitjançant l’expedient 12302/2021, atès que 
no s’organitzarà la prova esportiva. 
 
El Sr. Dolsa felicita el Comú per haver resolt desfavorablement la sol·licitud 
3051156 per utilitzar el topònim Ordino, i el logotip Ordino Reserva de la Biosfera 
per comercialitzar ampolles d’aire d’Ordino. 
 
 
3. Lliurament, per informació, del pressupost per a l’exercici 

2023 de la Mancomunitat de serveis d’Ordino. 
 

Es lliura als membres del Consell de Comú, per a la seva informació, l’informe que 
la Comissió gestora de la Mancomunitat de serveis d’Ordino ha aprovat 
definitivament en relació al pressupost econòmic per a l’exercici 2023, que 
s’adjunta com a document annex CC_document número 1. 
D’acord amb la normativa vigent, el pressupost s’ha publicat al BOPA i s’ha enviat 
al Tribunal de comptes. 
 
El cònsol major cita que la part més important d’aquest pressupost són les 
inversions que s’han de fer, que venen marcades per les conclusions de l’estudi 
de l’aigua que s’ha fet.   

 
 

4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió 
permanent de Gestió i Desenvolupament Humà, 
Comunicació i Sistemes d’Informació.   
 

El cònsol major explica que aquest crèdit extraordinari és per pagar la inscripció al 
registre de marques de vàries marques i imatges corporatives. 
 
El Ple aprova per unanimitat un crèdit extraordinari a la Comissió de Gestió i 
Desenvolupament Humà, Comunicació i Sistemes d’Informació, per un import de 
5.280 €, segons l’informe d’Intervenció següent:  
 
Des de la Comissió de Gestió i Desenvolupament Humà, Comunicació i Sistemes 
d’Informació s’informa de la voluntat d’enregistrar diverses marques de la imatge 
corporativa amb el resultat d’una necessitat de despesa de 5.280 €. 
 
Al pressupost 2022 no es va dotar cap partida per aquest concepte. 
 
Atesa la possibilitat de transferir fons de la partida 1401/92030000/606001 destinada al 
finançament d’aplicacions informàtiques. 
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Atesa la voluntat d’assumir aquestes despeses i davant la impossibilitat d’ajornar-les a 
l’exercici següent. 
 
Atès l’article 6, apartat 5 de l’Ordinació pressupostària per a l’exercici que estableix que 
els crèdits extraordinaris els acorda el Consell de Comú en forma d’Ordinació, previ 
informe d’Intervenció. 
 
En mèrits a l’establert a l’article 79 de la Llei 36/2021 de les Finances comunals i l’article 
6 de l’Ordinació pressupostària, se sotmet al Consell de Comú, en la sessió reunió del 24 
de novembre de 2022, l’aprovació del crèdit extraordinari següent: 
 

1401 49100000 609008 Registre de marques 5.280 
 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb transferència de dotació de la partida següent: 
 

1401 92030000 606001 Aplicacions informàtiques 5.280 
 
 

5. Proposta d’aprovació d’un conveni d’acord de resolució 
contractual, recepció definitiva d’obres i liquidació de deute, 
del projecte d’ampliació de l’aparcament sobre el riu 
d’Arcalís al Camp de neu Ordino-Arcalís. 
 

El cònsol major explica que es tracta de la regularització del contracte de les 
obres de l’aparcament que hi ha sortint del túnel, a mà dreta, abans d’arribar a 
l’estació d’esquí d’Arcalís.  
 
El Sr. Dolsa manifesta que li sobta aquesta proposta d’acord perquè recorda que 
el contracte és de fa molt de temps, i demana si no està prescrit.  

 
El cònsol major respon que no s’havia tancat el projecte perquè no estava acabat, 
es va asfaltar l’aparcament i va quedar així. A més, entremig hi va haver canvis en 
l’empresa adjudicatària. Afegeix que no sap molt bé perquè han tardat tant a 
reclamar-ho i que ha estat l’empresa TP Unitas qui ho ha fet.  
 
El cònsol major explica que els tècnics del Comú, juntament amb l’enginyer que 
es va ocupar en el seu dia de l’obra i els responsables de SECNOA han 
encarregat un informe per valorar l’estat de l’obra. Segons aquest informe, només 
s’han de fer petits treballs que ja han estat inclosos en els pressupostos de l’any 
vinent i així es podrà tancar definitivament. 
 
Segons es constata en l’informe encarregat, l’estat de les obres és acceptable i 
els riscos que es puguin derivar són assumibles pel Comú d’Ordino, i, queda 
pendent de tancar el contracte signat l’any 1995 per a l’execució del projecte 
d’ampliació de l’aparcament sobre el riu d’Arcalís, al Camp de neu Ordino-Arcalís, 
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amb l’empresa T.P. Montané, avui absorbida per l’empresa T.P. Unitas, i un cop 
executats els treballs, entre els anys 1996 i 2000, mai van ser recepcionats, ni 
liquidats en la seva totalitat per part del Comú. 

 
El Ple aprova, per unanimitat un conveni d’acord de resolució contractual, 
recepció definitiva d’obres i liquidació de deute amb l’empresa TP. Unitas, així 
com dels pagaments que se’n deriven del mateix, segons l’informe de l’empresa 
Euroconsult, del setembre de 2022, de diagnosi de l’estat actual de l’aparcament 
d’Arcalís enfront a riscos naturals. 

 
 

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació reguladora de l’accés al 
medi rural i natural, mitjançant la xarxa de camins i senders, 
a la parròquia d’Ordino.  

 
El cònsol major explica que en aquesta Ordinació s’ha afegit la regulació pel que 
fa la circulació de les bicicletes de muntanya i elèctriques, i també els camins de 
muntanya que no tenien prohibida la circulació, que no estaven inclosos en 
l’Ordinació anterior.   
 
El Ple aprova, per unanimitat, l’Ordinació reguladora de l’accés al medi rural i 
natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la parròquia d’Ordino que 
s’annexa com a document CC_document número 2. 
 
 
7. Proposta d’aprovació de la baixa definitiva del registre 

d’immobilitzat de material divers. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, la baixa definitiva del registre d’immobilitzat dels 
actius següents: 

 
Núm. Descripció Quantitat Import Pendent amort. 
 SHARP Vision 1   
11236-2156 Televisor DAEWWOO 1   
11236-2266 Reproductor DVD 340 Pioneer 1   
 Reproductor Samsung DVD P-360 1   

 Comandament DVD Video 1   

 Comandament TV Samsung 1   

 Amplificador Marantz 1   

 Altaveus Martin Audio 2   

 Altaveus petits model HY 07601 4   

 Altaveu gran model HY 07601 1   

 Router Philips 1   

11231/5211 AcerAL 1713 17” 1   
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 Fujitsu Fi-4640S 1   

 Ricoh Aficio 2035e/2045e 1   

11231-5276 Assus Inter Core (TM) i3 540,3,07Gh 1   

 
Aquest material es dona de baixa per la seva obsolescència i el seu destí és la 
deixalleria. 

 
 

8. Proposta d’aprovació de modificació de la durada del 
contracte per la concessió administrativa i explotació dels 
béns i drets que integren el camp de neu d’Ordino Arcalís. 

 
El cònsol major explica que aquesta proposta respon al Decret aprovat pel 
Govern que permet ampliar les concessions per fer front a les pèrdues 
ocasionades per la pandèmia. En aquest cas, Ski Andorra va encarregar un estudi 
i la conclusió és que es podia ampliar en un 20% el termini inicial de la concessió 
per recuperar els anys de la pandèmia.   
 
El Sr. Armengol demana aclariments en relació al termini màxim permès, atès que 
ha llegit a l’informe que es recomanaven més anys per amortitzar les pèrdues. 
 
El cònsol major precisa que la Llei estipula un màxim del 20% d’increment sobre 
els anys de concessió, en el cas d’Arcalís eren 50 anys inicials i s’incrementa en  
10 anys la concessió. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, la modificació de la durada del contracte per a la 
concessió administrativa i explotació dels béns i drets que integren el camp de 
neu d’Ordino Arcalís, ampliant el termini en 10 anys addicionals, i establint com a 
data d’acabament del contracte la temporada 2077-2078, en resposta a la 
sol·licitud núm. 3060249, de data 28 d’octubre de 2022, formulada per SECNOA, 
SA.  
 
Atès l’establert en la Llei 4/2022, apartat 5 de la disposició addicional segona, que 
atorga la possibilitat d’ampliar fins un màxim d’un 20 % de la seva durada inicial 
les concessions administratives de béns de domini comunal per tal de restablir 
l’equilibri econòmic del contracte, vist que SECNOA ha exposat i acreditat 
l’impacte provocat per la pandèmia, segons queda reflectit en l’informe elaborat 
per Deloitte per a Ski Andorra i concretament en l’informe específic de SECNOA, 
SA elaborat per la mateixa consultora, i segons l’informe de l’interventor comunal, 
de data 2 de novembre de 2022. 
 
 
 
 



                     
                                             

CC/2022-11-24                                                                                                                                    23/23 

 
Un cop tractats els punts inclosos a l’Ordre del dia, el Sr. Armengol explica que ha 
demanat tractar aquest tema avui donada la seva urgència. 
Exposa que el comissari de l’Art Camp ha sol·licitat al Comú poder accedir a la 
sala de l’ACCO per poder tractar les obres d’art recuperades de l’incendi del 
Centre de Congressos de Sant Julià, el més aviat possible.  
El Sr. Armengol precisa que les peces no han estat afectades pel foc sinó per 
l’aigua, que estan mullades i s’han de tractar amb rapidesa.  
 
El cònsol major apunta que mentre no tenen l’acord de la Junta de Govern, com a 
òrgan competent per acordar-ho, no veu inconvenient en què puguin començar a 
treballar i per tal que les obres d’art no es facin malbé. 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   
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La Comissió gestora de la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia 
d’Ordino (Mancomunitat de serveis ), en la sessió de data 225 d’octubre del 2022 ha 
aprovat el següent pressupost econòmic per a l’exercici 2023 i el text articulat que 
l’acompanya. 

L’execució del pressupost de la Mancomunitat de serveis es regeix per la Llei General 
de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996 i les seves modificacions 
i  la Llei 36/2021 de les Finances comunals que va entrar en vigor l’1 de gener del 2022 
i va substituir la Llei 10/2003, del 27 de juny del 2003. Així com, pel seu reglament de 
funcionament i les ordinacions tributàries, de preus públics i altres, aprovades pel 
Consell del Comú d’Ordino, i per les bases d’execució detallades en el següent articulat. 

La representació comunal en la Mancomunitat correspon al titular del càrrec de 
president de la Mancomunitat en la figura del Cònsol major i acompanyat per un 
representant del Comú que està expressament delegat.  

El finançament del present pressupost depèn de manera important de les quantitats a 
rebre del Comú d’Ordino per destinar-les a inversions de l’entitat, en aquest sentit 
l’execució de les inversions previstes queden condicionades a l’aprovació de la revisió 
del proper marc pressupostari del Comú d’Ordino pel mandat 2020/2023 i del 
pressupost econòmic del Comú per a l’exercici 2023, que incloguin les aportacions 
corresponents.  

En data 1 de setembre del 2022 ha entrat en vigor la nova Llei 14/2022 de contractació 
pública, que substitueix l’anterior llei del 9 de desembre del 2000.  S’ha adaptat 
l’articulat corresponent a contractació pública d’aquesta ordinació a la nova norma. 

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions. 

Article 1. Àmbit del pressupost 

En el pressupost de la Mancomunitat de serveis, per al període comprés entre l’u de 
gener i el 31 de desembre del 2023, s’integren: 

a) Les obligacions que es poden contreure,
b) La previsió d’ingressos que les financen,

I que estan relacionades amb l’organització de les diferents unitats que formen part de 
l’estructura de la Mancomunitat de serveis per a la realització de les activitats objecte 
d’aquesta entitat. 

Article 2. Estat d’ingressos i despeses 

El pressupost econòmic per a l’exercici 2022 és de 2.071.430,67 € i es resumeix per 
capítols de la següent manera: 
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Resum del pressupost 

2023 

OPERACIONS CORRENTS: 
Despeses corrents 554.296,67 

1 Despeses de personal 53.968,37 
2 Consums de béns corrents i serveis 498.928,30 
3 Despeses financeres 1.400,00 

Ingressos corrents 470.408,00 
3 Taxes i altres ingressos 469.658,00 
5 Ingressos patrimonials 750,00 

Resultat de les operacions corrents -83.888,67

OPERACIONS DE CAPITAL: 
Despeses de capital 1.517.134,00 

6 Inversions reals 1.517.134,00 
Ingressos de capital 1.466.158,23 

8 Aportació Comú d'Ordino 1.466.158,23 
Resultat de les operacions de capital -50.975,77

Romanent de tresoreria 134.864,44 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 0,00 

Despeses 2.071.430,67 

Ingressos 1.936.566,23 

Resultat pressupostari sense romanents -134.864,44

Article 3. Finançament 

La Mancomunitat es finança especialment per l’aplicació dels preus públics per consum 
d’aigua potable i per l’aplicació de les taxes per embrancament a les xarxes d’aigua i 
clavegueram. Ambdues tarifes es publiquen a l’Ordinació de preus públics i l’Ordinació 
tributària corresponent del Comú d’Ordino.  

Com és habitual, es destaca la manca de superàvit corrent suficient per a cobrir tota la 
despesa d’inversió prevista, per la qual cosa, es fa necessari el finançament per part 
del Comú d’Ordino mitjançant una aportació al fons patrimonial, que per aquest exercici 
es preveu en 1.466.158,23 €. 
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Excepcionalment per aquest exercici, es preveu produir dèficit corrent, el que 
representa que els ingressos propis corrents de la Mancomunitat no cobriran la totalitat 
de la despesa corrent. Aquest dèficit, per aquest exercici es preveu cobrir-lo amb el 
romanent de tresoreria acumulat al tancament de l’exercici 2022. 

L’exercici es preveu en equilibri pressupostari, consumint 134.864,44 € de romanent 
de tresoreria disponible. 

Article 4. Estructura pressupostària 

Donada la poca complexitat operativa de l’entitat s’utilitza la classificació econòmica 
pressupostària agrupades en un sol programa funcional pressupostari. 

Es presenten les despeses corrents (personal, consum de béns i serveis, despeses 
financeres i transferències corrents), les despeses de capital  (inversions i transferències 
de capital), i les variacions d’actius i passius financers. 

Article 5. Vinculació dels crèdits pressupostaris  

Als efectes de l’article 72 de la Llei 36/2021 de les Finances comunals, els crèdits 
especificats en l’estat de despeses tenen un abast limitatiu i  vinculant a nivell de 
concepte per a la generalitat de les despeses corrents, i per la totalitat de les despeses 
d’inversió detallades al capítol 6 del pressupost. 

Article 6. Modificacions de crèdits. 

1. Als efectes dels articles 79 i 80 de la Llei 36/2021 de les finances Comunals, no es
consideren crèdits extraordinaris, ni suplements de crèdit, les transferències de
crèdit de les despeses corrents a partides també de despesa corrent no dotades
inicialment en el pressupost, però previstes en quant a concepte

2. A l’efecte de l’article 82 de la Llei 36/2021 de les finances Comunals les
transferències de crèdit relatives a despeses corrents seran acordades per la
Comissió gestora de la Mancomunitat, previ informe d’Intervenció, amb les
limitacions següents:

a) No poden afectar els crèdits per a remuneracions de personal, ni les despeses
financeres, ni els crèdits dotats amb crèdits extraordinaris o suplements de
crèdit.

b) No poden reduir crèdits per suplements o transferències de crèdit.

c) No poden minorar crèdits ampliables.

3. Les transferències de crèdit relatives a despeses de capital o despesa corrent seran
acordades per la Comissió gestora de la Mancomunitat, previ informe d’Intervenció.
Les relatives a despesa de capital s’acordaran en format d’Ordinació.
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4. Les transferències de crèdit que redueixin partides del capítol 1 de personal, del
capítol 4 de transferències corrents o del capítol 6 d’inversions seran acordades en
forma d’Ordinació per la Comissió gestora de la Mancomunitat, previ informe
d’Intervenció.

5. Els crèdits extraordinaris els acorda la Comissió gestora de la Mancomunitat en
forma d’Ordinació, previ informe d’Intervenció.

6. Els suplements de crèdit els acorda la Comissió gestora de la Mancomunitat en
forma d’Ordinació, previ informe d’Intervenció.

Article 7. Crèdits ampliables  

En aplicació de l’article 81 de la Llei 36/2021 de les Finances Comunals, tenen caràcter 
d’ampliables, per acord de la Comissió gestora de la Mancomunitat, fins a una suma 
igual a les obligacions que calgui comprometre, els crèdits següents: 

1. Els que es destinin al pagament d’interessos i amortitzacions de préstecs.
2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant sentència judicial ferma, les

responsabilitats pecuniàries i aquelles altres despeses derivades de preceptes
legals.

3. El capítol 1 del pressupost “Despeses de personal“, excepte les noves
contractacions de personal indefinit, que es sotmetran a l’acord de la Comissió
gestora de la Mancomunitat, mitjançant l’aprovació del crèdit extraordinari o
suplement de crèdit corresponent.

4. Les despeses finançades amb afectació d’ingressos determinats, d’acord amb
l’article 73 de la Llei 36/2021.

Article 8. Avenços de fons  

1. D’acord amb l’article 84 de la Llei 36/2021, en cas d’urgència s’autoritza al President
de la Mancomunitat, o al Vicepresident, per absència del primer, per a l’atorgament
d’avenços de fons per obligacions no consignades al pressupost o amb dotació
pressupostària insuficient, amb un límit màxim del 5% dels crèdits autoritzats a
l’estat de despeses de l’exercici.

2. Aquests avenços han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació per part
de la Comissió gestora de la Mancomunitat de la modificació del pressupost
escaient.

3. Si la Comissió gestora no aprova els crèdits extraordinaris o suplements de crèdit,
els avenços de fons es cancel·len a càrrec dels crèdits del pressupost, atenent que
ocasioni el menor trasbals al servei.
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Article 9. Despeses pluriennals. 
Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos 

D’acord amb l’article 85 “Extensió temporal dels crèdits ( despeses pluriennals)” de la 
Llei 36/2021 de les finances comunals: 

1. Les despeses pluriennals són acordades per la Comissió gestora de la
Mancomunitat i es publiquen al BOPA en forma d’Ordinació.

2. La Comissió gestora pot aprovar despeses pluriennals corrents per a
subministraments, prestació de serveis i arrendaments. L’import dels compromisos
corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents:

- En l’exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos reals de l’exercici.
- En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l’exercici.
- En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l’exercici.

En l’exercici 2023 és consideren els següents expedients plurianuals: 

L’expedient M13/2018 per a la gestió de les estacions d’aforament de cabdals amb el 
següent desglossament anual: 

Partida 
227408 

2018 2019 2020 2021 2022 Fins 
octubre/2023 

Previst 5.000,30 5.000,30 5.000,30 5.000,30 5.000,30 
Liquidat 3.202,64 1.647,20 3.230,60 2.117,00 2.668,00 

Per l’inici d’un expedient al 2023 per la realització de la xarxa de transport d’aigua 
potable des d’Arans a l’arqueta principal d’Ordino i renovació de canonades. 

Partida 
617602 

2023 2024 

Previst 720.720 720.720 
Liquidat 

Capítol segon. De la gestió pressupostària i la despesa         

Article 10. Fases d’execució pressupostària. 

La gestió del pressupost es realitza en les següents fases: 

1. Proposta de despesa

Acte intern de l’Administració de caràcter preparatori que manifesta el propòsit de 
realitzar una determinada despesa. La fiscalització de conformitat produeix una reserva 
condicional de crèdit per l’import proposat. 
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2. Autorització de despesa

Autorització en virtut de la qual l’òrgan competent acorda o decideix la realització de la 
despesa objecte de la proposta.  

3. Compromís

Que es el reflex pressupostari de l’acord o la decisió de complir una obligació voluntària. 
El Compromís es refereix, si és el cas, a l’adjudicació definitiva o comanda al tercer. La 
fiscalització de la conformitat produeix una reserva ferma i definitiva del crèdit per 
l’import compromès. 

4. Liquidació

Té per objecte verificar la realitat de l’obligació econòmica i la fixació de l’import definitiu 
de la despesa. La liquidació es practicada pel corresponent òrgan gestor en compliment 
d’una obligació legal, o en els casos d’obligacions voluntàries, quan el creditor de 
l’Administració ha complert o garantit la seva obligació correlativa. La fiscalització de 
conformitat produeix la contracció del crèdit per l’import liquidat. 

5. Proposta i Ordenació del pagament

En virtut de la qual es disposa el pagament material o efectiu d’una obligació liquidada, 
d’acord amb les disponibilitats de tresoreria. 

L’ordenació del pagament correspon a la Comissió gestora de la Mancomunitat. 

D’acord amb l’article 89 de la Llei 36/2021 de les finances comunals s’exceptuen, del 
requisit previ de liquidació i de l’acord de la Comissió gestora previ a l’ordenació del 
pagament, els pagaments urgents i pagaments a justificar autoritzats per la presidència 
de la Mancomunitat, així com: 

• Els pagaments de nòmines que, amb el vistiplau de la responsable del
departament de gestió i desenvolupament humà del Comú d’Ordino, es
realitzaran mitjançant la signatura dels membres de la comissió designats.

• Els pagament de rebuts domiciliats corresponents al subministrament d’energia
elèctrica per Nord Andorrà, SA, el subministrament del servei de telefonia per
Andorra Telecom, i els impostos emesos per Govern.

Tots aquests pagaments es sotmetran a la fiscalització per part d’Intervenció. 

Els pagaments a justificar son aquells que no es poden acompanyar de la documentació 
justificativa en el moment de la seva emissió, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 89 de 
la Llei 36/2021, són admissibles els pagaments a justificar en els supòsits de despeses 
no superiors a 2.000 euros i que corresponguin a despeses per desplaçaments, 
atencions protocol·làries o subministraments menors. 
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D’acord amb l’apartat 5 del mateix article, els perceptors dels pagaments a justificar 
resten obligats a presentar la liquidació, amb els comprovants documentals oportuns, 
de les quantitats percebudes, en el termini màxim de tres mesos des de la data en què 
es van rebre els fons, i en tot cas, abans del 15 de gener de l’exercici següent.  

6. Pagament material o efectiu

Per acord de la Comissió gestora de la Mancomunitat s’estableix les persones 
delegades per a la signatura del pagament ferm de les despeses que com a mínim 
seran tres de manera mancomunada. El pagament requerirà dues de les tres signatures 
autoritzades. 

Atès l’article 87 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, es pot agrupar en un sol 
acte administratiu dues o més de les fases d’execució enumerades en aquest article, 
en aquelles operacions en què així es cregui convenient per a l’agilització i simplificació 
dels tràmits, sense perjudici dels controls escaients. 

Les despeses del capítol 1 “Despeses de personal” en concepte de retribucions del 
personal previstes en el pressupost inicial, es comptabilitzen: 

- A inicis de l’exercici imputant l’autorització i compromís de despesa anual d’acord
amb les contractacions vigents.

- Durant l’exercici imputant les autoritzacions i compromisos de despesa que
correspongui a les noves contractacions que es realitzin.

- En el moment del pagament en un sol acte que agrupa les diverses fases
d’execució pressupostària anomenat LOP (Liquidació, ordenament del pagament
i pagament efectiu) i que estan sotmeses a les comprovacions de control
oportunes, per part del departament de gestió i desenvolupament humà i
l’intervenció del Comú d’Ordino.

Tanmateix, es podran incloure en un sol acte administratiu (ACLOP) totes les fases 
d’execució de les despeses següents: 

- Despeses financeres o comissions bancàries per càrrec domiciliat.
- Despeses realitzades per transaccions electròniques ( Compres per internet

)
- Rebuts domiciliats de pagament periòdic, com els de les comunicacions i

energia elèctrica.
- Quotes tributàries domiciliades d’administracions de l’estat.

Atès l’article 67 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, si l’Administració comunal 
no paga al creditor de les finances comunals en el termini de dos mesos a partir del 
reconeixement de l’obligació o de la notificació a l’interessat de la sentència judicial o 
de la resolució administrativa ferma, ha d’abonar-li l’interès legal sobre la quantitat 
deguda, des del dia en què hauria d’haver fet efectiu el pagament, amb la reclamació 
prèvia per escrit del creditor. 
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Article 11. Contractació pública: Autoritzacions de contractacions i òrgans de 
contractació. 

En data 1 de setembre del 2022 ha entrat en vigor la nova Llei 14/2022 de contractació 
pública, que substitueix l’anterior llei del 9 de desembre del 2000.  S’ha adaptat el 
present article a la nova norma.  

Tanmateix, la Llei 36/2021 de les Finances comunals va entrar en vigor l’1 de gener del 
2022 i va substituir la Llei 10/2003, del 27 de juny del 2003. 

En compliment del que estableix la legislació vigent en matèria de contractació pública 
i en concret la Llei 14/2022 de contractació pública del 12 de maig del 2022, i per 
complementar l’article 88 de la Llei 36/2021 de les finances comunals, s’estableix el 
següent: 

1. Mesa de contractació: D’acord amb l’article 125 de la Llei 14/2022, la Mesa de
Contractació assisteix als òrgans de contractació i es composa per, un president, un
secretari i un vocal, tots designats per l’òrgan de contractació. Addicionalment, i
únicament en l’acte de qualificació de la documentació acreditativa del compliment de
requisits assistirà un representant de la intervenció comunal.

La composició de la mesa es publicarà en el perfil del contractant. 

La Mesa de contractació actuarà com a taula especial de diàleg competitiu, si escau. 

En cap cas, no poden formar part de la mesa càrrecs públics representatius ni càrrecs 
de relació especial, i prèviament a la constitució de la mesa es verificarà que cap dels 
seus components incorrin en les causes d’abstenció previstes en l’article 115 del Codi 
de l’administració, ni de l’article 10 de conflicte d’interessos de la llei 14/2022; en el cas 
que es doni un motiu d’abstenció d’un dels seus membres aquest serà substituït. De la 
mateixa manera s’actua amb els membres de l’òrgan de contractació. 

2. Procediments de contractació: D’acord amb la subsecció segona de la secció
segona del capítol segon de la Llei 14/2022, els procediments de contractació poden
ser:

- Article 43 Procediment obert
- Article 44 Procediment restringit
- Article 45 Procediment negociat
- Article 46 Diàleg competitiu
- Article 47 Associació per a la innovació
- Article 48 Concurs de projectes

3. Tipus de contractes administratius: Els procediments de contractació es
refereixen als següents tipus de contractes administratius, d’acord amb el Títol III de la
Llei 14/2022:

a. Article 70 Contractes mixtos
b. Capítol I Contractes d’obres.

Tipus de projectes:
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b.1. Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació
o gran reparació
b.2. Obres de reparació simple
b.3. Obres de conservació i manteniment
b.4. Obres de demolició

c. Capítol II Contractes de concessió d’obres
d. Capítol III Contractes de concessió de serveis
e. Capítol IV Contractes de subministrament
f. Capítol V Contractes de serveis

- Contractes de serveis en benefici directe de la ciutadania

4. Formes d’adjudicació: Les formes d’adjudicació de tots els tipus de contracte
poden ser: 

a. Concurs
b. Subhasta
c. Adjudicació directa

En supòsit de contractació directa, i sempre que sigui possible, l’òrgan contractant ha 
de demanar pressupost o oferta per escrit a 3 empreses, a excepció dels supòsits 
previstos en la Llei 14/2022. 

Es consideren contractes menors les contractacions per una quantia igual o inferior a: 
- Contractes d’Obres: 24.000 €
- Contractes de subministraments i serveis: 15.000 €

Els contractes menors per un import igual o inferior a 600 € es tramitaran amb aplicació 
de l’article 45.10 mitjançant procediment negociat sense publicitat, per la qual cosa no 
requeriran la presentació de pressupostos alternatius, ni plec de bases, ni la constitució 
de la mesa de contractació. 

No es poden desagregar els compromisos de despesa que, sent de la mateixa 
naturalesa, s’adquireixen en el mateix trimestre de l’exercici. Es consideren 
subministraments o serveis d’una mateixa naturalesa aquells que podrien ser 
susceptibles de licitar-se de forma conjunta amb un mateix procediment de publicitat i 
concurrència i subministrats o prestat per un mateix proveïdor.  

En aquells contractes inferiors a 600 euros, la fiscalització comença en la fase de 
liquidació, sense perjudici de la realització de la reserva de crèdit pressupostària 
corresponent. 

5. Òrgans de contractació: D’acord amb l’article 8 de la Llei 14/2022, per a
qualsevol tipus de contractació les delegacions per a contractar i per l’autorització i
compromís de les despeses amb càrrec al pressupost de la Mancomunitat són:



MANCOMUNITAT DEL COMÚ I DELS QUARTS DE LA PARRÒQUIA D’ORDINO 
Pressupost 2023 

Pàgina 11 de 17

5.1 Per supòsits d’adjudicació directa: 

5.1.1 Article 30,1,d. Contractes menors 
5.1.2 Article 107.a Subministraments per renovació o ampliació d’instal·lacions 

existents. 
5.1.3 Article 107.b Subministraments d’uniformitat declarada. 
5.1.4 Articles 30,1,a i 30,1,f, de despesa ordinària amb impossibilitat o limitació de 
concurrència 

• Responsable de la gerència de la Mancomunitat, o persones amb la gestió
de contractació delegada de forma expressa,  per despeses inferiors o igual
a 1.000 €

• President o vicepresident de la Mancomunitat per a despeses inferiors o igual
a 24.000 €

• Qualsevol altre supòsit requereix l’aprovació de la Comissió gestora.

5.1.5 Article 30,1,e Notori caràcter artístic 

• Comissió gestora

5.1.6 Article 30,1,g Encàrrecs per objectius estratègics 

• President de la Mancomunitat

5.1.7 Article 30,1,j Imprevistos que no superin el 20% del preu del contracte 

• Comissió gestora

5.1.8 Article 30,1,c Despeses excepcionals de reconeguda urgència 

• Contractes d’obres fins a 24.000 €, President o vicepresident de la
Mancomunitat

• Contractes d’obres superiors a 24.000 €, Comissió gestora
• Contractes de subministraments fins a 15.000 €, President o vicepresident

de la Mancomunitat.
• Qualsevol altre supòsit requereix l’aprovació de la Comissió gestora.

5.1.9 Article 30,1,b Despeses en tramitació d’emergència 

• President, Vicepresident o Comissió gestora

5.2 Per supòsits de concurs i subhasta: 

D’acord amb l’article 29 de la Llei 14/2022 de la contractació pública, en el cas dels 
contractes d’obres, la subhasta pot aplicar-se per imports inferiors a 180.000 € 
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Els articles 31 a 48 de la Llei 14/2022 regulen les contractacions mitjançant concurs 
públics i l’òrgan de contractació és la Comissió gestora. 

6. Formalització dels contractes: D’acord amb l’article 41 de la Llei 14/2022, tota
contractació s’haurà de formalitzar dins del termini establert en la resolució
d’adjudicació, que en tot cas no pot ser inferior a quinze dies i amb un màxim de trenta
dies, amb la signatura del corresponent contracte que defineixi els drets i obligacions
d’ambdues parts.

D’acord amb l’article 30, apartat 4 de la Llei 14/2022, per a les contractacions menors 
no es obligatori la formalització de contracte, la factura substitueix el document 
contractual i l’acta de conformitat. En aquests casos i sempre que sigui possible, es 
disposarà del document de pressupost acceptat o de comanda realitzada, 
especialment si la tramitació no ha pogut realitzar-se mitjançant la plataforma de 
licitació.  

Els contractes considerats “menors” no poden tenir una durada superior a un any, ni 
ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus, si en el total del seu període superen les 
quanties per considerar-los menors. En aquest cas deixen de considerar-se contractes 
menors, no poden adjudicar-se de forma directa i s’han de licitar mitjançant concurs o 
subhasta. 

Els contractes de subministrament no podran tenir una durada superior als quatre anys, 
amb possibilitat de pròrroga fins a sis anys, d’acord amb l’article 105 de la Llei 14/2022. 

Els contractes de serveis no podran tenir una durada superior als quatre anys, amb 
possibilitat de pròrroga fins a sis anys, d’acord amb l’article 114, apartat 5 de la Llei 
14/2022. 

Els contractes es poden modificar en els supòsits i els límits previstos a l’article 50 de 
la Llei 14/2022. Aquestes modificacions són objecte de formalització mitjançant 
l’addenda al contracte corresponent sempre i quan no siguin contractes menors. 

7. D’acord amb l’article 15 de la Llei 14/2022 de la contractació pública, per
contractar amb la Mancomunitat, és requisit indispensable disposar de la classificació
administrativa d’empresa contractista inscrita en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del Govern d’Andorra, per l’execució d’obres de pressupost
superior a 150.000 € i pel subministrament de béns de pressupost superior a 60.000
€.

Article 12. Publicació de les adjudicacions  

D’acord amb l’article 41 de la Llei 14/2022 de la contractació pública, la resolució 
d’adjudicació es publica sempre en el perfil del contractant en el termini màxim de 
quinze dies a comptar de la data el que l’òrgan competent hagi resolt, i s’ha de publicar 
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al Butlletí oficial del Principat d’Andorra quan l’import del contracte o de les seves 
modificacions sigui superior als imports establerts per als contractes menors, és a dir, 
contractes d’obres a partir de 24.000 € i contractes de serveis o de subministraments 
a partir dels 15.000 €.  

Es publicaran també aquelles contractacions amb una durada superior a un any, que 
en la totalitat del període superin aquests imports. 

A la resolució publicada s’hi ha d’especificar la forma d’adjudicació, la modalitat de 
contractació, la identitat de l’adjudicatari, la denominació i localització del contracte, la 
partida pressupostària, el preu cert del contracte, impostos inclosos, i el termini 
d’execució. 

Les modificacions de contractes que no siguin menors, un cop formalitzada l’addenda 
al contracte, es publiquen al BOPA d’acord amb l’article 50 apartat 3 de la Llei 14/2022. 

Article 13 Control pressupostari i Control financer 

Control pressupostari 

D’acord amb l’article 93 de la Llei de finances Comunals, en referència a les funcions 
de control pressupostari que recau en la Intervenció comunal, tots els elements no 
regulats en la present Ordinació es regulen per l’Ordinació específica de regulació de 
les funcions de control del Comú d’Ordino. 

La intervenció comunal dirigirà els treballs d’auditoria a la que es sotmetrà 
obligatòriament la Mancomunitat de serveis. 

Article 14. Retribucions del personal i gratificacions 

D’acord amb l’establert a l’apartat 3 de la Disposició addicional cinquena “ Retribució” 
de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Ordino del 19/2/2020, els augments de 
tots els conceptes retributius de la Mancomunitat, seran el resultat d’aplicar la variació 
de l’IPC interanual de l’any anterior. 

En cas que, al final de l’any, l’índex de preus de consum (IPC) fos negatiu, s’hauria de 
prendre com a valor de referència per a l’any següent el 0% pel que fa a l’aplicació dels 
articles d’aquesta Llei. 

Article 15. Actualització tipus de gravamen dels tributs i preus públics 

Els tipus de gravamen dels tributs i dels diferents preus públics per a l’exercici queden 
actualitzats mitjançant la publicació de les oordinacions tributària i de preus públics 
corresponents. 
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Capítol  tercer. De les operacions financeres     

Article 16. Operacions d’endeutament. 

No es preveu la necessitat de contractar operacions d’endeutament derivades de 
l’execució del pressupost per a l’exercici 2023. 

Disposició final. 

Aquest pressupost entra en vigor el primer dia de gener del 2023. 

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES 
Any: 2023

CLASSIFICACIO ECONÒMICA 
Econòm. Programa Org Descripció aplicació pressupostària Import Total per 

Conceptes 
Total per 
Articles 

Total Capítol 

120000 16100000 4 Salaris personal fix 38.340,58 

120010 16100000 4 Hores Extres personal fix 3.000,00 

Total Concepte 120 Remuneracions bàsiques personal 
indefinit 

41.340,58 

Total Article 12 Personal indefinit 41.340,58 

160000 16100000 4 Cass d'empresa 6.407,79 

Total Concepte 160 Quotes seguretat social 6.407,79 

163001 16100000 4 Formació del personal 5.000,00 

163002 16100000 4 Mutualitats 1.220,00 

Total Concepte 163 Despeses socials 6.220,00 

Total Article 16 Quotes, prestacions, despeses socials c/ 
empleador 

12.627,79 

Total Capítol 1 Despeses de personal 53.968,37 

213000 16100000 4 Reparació i conservació equipaments 3.200,00 

Total Concepte 213 Reparació i conservació maquinària 
instal·lacions i equips 

3.200,00 

214000 16100000 4 
 

Reparació i conserv. vehicles 2.000,00 

Total Concepte 214 Reparació i conservació elements de 
transport 

2.000,00 

216000 16100000 4 
 

Rep. i conserv. equips informàtics 500,00 

Total Concepte 216 Reparació i conservació equipaments 
informàtics 

500,00 

217400 16100000 4 
 

Materials de Manteniment 30.000,00 

217401 16100000 4 Fuites i reventons 20.000,00 

217402 16100000 4 Conservació dipòsits 12.840,00 

217403 16100000 4 Conservació clavegueres 90.000,00 

217404 16100000 4 Conservació xarxa general 80.000,00 

217405 16100000 4 Conservació captacions 16.050,00 

217407 16100000 4 Conservació xarxa Ordino-Arcalís 9.000,00 

Total Concepte 217 Reparació i conservació béns 
destinats a l'ús públic 

257.890,00 

Total Article 21 Reparacions, manteniment i conservació 263.590,00 

221002 16100000 4 Electricitat 7.600,00 

221004 16100000 4 Carburants locomoció 4.000,00 

221008 16100000 4 Vestuari 3.210,00 

Total Concepte 221 Subministraments 14.810,00 
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222000 16100000 4 Telèfon i mòdems 1.850,00 

Total Concepte 222 Comunicacions 1.850,00 

224000 16100000 4 Primes d´assegurances 5.350,00 

Total Concepte 224 Primes d'assegurances 5.350,00 

225000 16100000 4 Taxa tinença vehicles 214,00 

Total Concepte 225 Tributs 214,00 

226004 16100000 4 Atencions protocol·làries i de recepcions 500,00 

Total Concepte 226 Altres serveis 500,00 

227000 16100000 4 Assessoraments tècnics 28.000,00 

227001 16100000 4 Assessoraments jurídics 1.500,00 

227401 16100000 4 Serveis Comú d´Ordino 132.099,00 

227402 16100000 4 Anàlisis d´aigua- Reglament Govern 21.400,00 

227403 16100000 4 Manteniment telegestió 5.000,00 

227404 16100000 4 Manteniment Ultraviolats 10.000,00 

227406 16100000 4 Anàlisis d´aigua Ordino-Arcalís 5.350,00 

227407 16100000 4 Manteniment Ultraviolats Ordino-Arcalís 2.140,00 

227408 16100000 4 Gestió estacions hidrològiques 5.125,30 

Total Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses 210.614,30 

Total Article 22 Material, subministraments i altres 233.338,30 

231000 16100000 4 Locomoció i desplaçaments 2.000,00 

Total Concepte 231 Locomoció 2.000,00 

Total Article 23 Indemnitzacions per serveis 2.000,00 

Total Capítol 2 Consums de béns corrents i serveis 498.928,30 

330000 16100000 4 Interessos de comptes corrents 0,00 

Total Concepte 330 Interessos 0,00 

Total Article 33 De comptes corrents 0,00 

349000 16100000 4 Comissions serveis bancaris 1.400,00 

Total Concepte 349 Altres despeses financeres 1.400,00 

Total Article 34 De dipòsits, fiances i altres 1.400,00 

Total Capítol 3 Despeses financeres 1.400,00 

603000 16100000 4 Maquinaria i equipaments 10.000,00 

603400 16100000 4 Sistema automàtic de lectures 50.100,00 

603402 16100000 4 Arqueta d'aigua potable 47.700,00 

Total Concepte 603 Maquinària, instal·lacions i 
equipaments 

107.800,00 

604000 16100000 4 
 

Vehicles 0,00 

Total Concepte 604 Materials de transport 0,00 

606001 16100000 4 Aplicacions informàtiques 0,00 

606002 16100000 4 Digitalitzacions cartogràfiques 12.000,00 

Total Concepte 606 Equips per processament 
d'informació 

12.000,00 

607500 16100000 4 
 

Dipòsits 167.200,00 

607603 16100000 4 Xarxa captació aigua 63.600,00 

Total Concepte 607 Béns destinats a l'ús general 230.800,00 

Total Article 60 Inversions noves 350.600,00 

612002 16100000 4 Edifici Aparcament Vertical - Vestuaris 25.000,00 

Total Concepte 612 Edificis i altres construccions 25.000,00 

617030 16100000 4 Arqueta entrada Ordino 0,00 

617400 16100000 4 Protecció de captacions 42.400,00 

617600 16100000 4 Instal·lacions Interiors 105.160,00 

617601 16100000 4 Xarxes de clavegueres 83.500,00 

617602 16100000 4 Xarxa d'aigua potable 787.474,00 

617700 16100000 4 Boques d'incendi 43.000,00 

617702 16100000 4 Esterilitzadors ultraviolats 80.000,00 
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617703 16100000 4 Telegestió 0,00 

Total Concepte 617 Béns destinats a l'ús general 1.141.534,00 

Total Article 61 Inversions de reposició 1.166.534,00 

Total Capítol 6 Inversions reals 1.517.134,00 

Total pressupost de despeses: 2.071.430,67 2.071.430,67 2.071.430,67 2.071.430,67 

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS

Any: 2023

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Orgànic Programa Econòmic Descripció Import 

CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos 

4 16100000 300000 Venda de material 0,00 

4 16100000 310003 Taxa per embrancaments a la xarxa 44.100,00 

4 16100000 310010 Servei d´aigua potable 409.068,00 

4 16100000 310011 Facturació costos aigua 0,00 

4 16100000 340500 PAT - Serveis d´aigua potable 0,00 

4 16100000 340501 PAT - Facturació costos 0,00 

4 16100000 360000 Contribució de Secnoa,S.A. 16.490,00 

4 16100000 392000 Recàrrecs de demora 0,00 

4 16100000 399002 Reintegraments Mútua 0,00 

Total Capítol: 3 Taxes i altres ingressos 469.658,00 

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 

4 16100000 540000 Arrendaments 750,00 

Total Capítol: 5 Ingressos patrimonials 750,00 

CAPÍTOL 8 Actius financers 

4 16100000 870000 Romanent de tresoreria 134.864,44 

4 16100000 880000 Aportacions Comú d'Ordino 1.466.158,23 

Total Capítol: 8 Actius financers 1.601.022,67 

Total pressupost d'ingressos: 2.071.430,67 
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En Josep Àngel MORTÉS PONS, en qualitat de president de la Mancomunitat del Comú 
i dels Quarts de la parròquia d’Ordino, per la present, 

CERTIFICO: 

Que en l’acta corresponent a la reunió de la Comissió gestora de la Mancomunitat del 
Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino del dia 25 d’octubre del 2022 consta 
l’acord pel qual queda aprovat el pressupost econòmic d’aquesta entitat per a l’exercici 
2023, amb el següent resum: 

2023 

OPERACIONS CORRENTS: 
Despeses corrents 554.296,67 

1 Despeses de personal 53.968,37 
2 Consums de béns corrents i serveis 498.928,30 
3 Despeses financeres 1.400,00 

Ingressos corrents 470.408,00 
3 Taxes i altres ingressos 469.658,00 
5 Ingressos patrimonials 750,00 

Resultat de les operacions corrents -83.888,67

OPERACIONS DE CAPITAL: 
Despeses de capital 1.517.134,00 

6 Inversions reals 1.517.134,00 
Ingressos de capital 1.466.158,23 

8 Aportació Comú d'Ordino 1.466.158,23 
Resultat de les operacions de capital -50.975,77

Romanent de tresoreria 134.864,44 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 0,00 

I per a què així consti, signo la present a Ordino, el 28 d’octubre del 2022. 

Josep Àngel MORTÉS PONS              Joaquim ANGLADA TORM 

President   Interventor del Comú d’Ordino 
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CONSELL DE COMÚ 
CC_document annex 2 

Ordinació reguladora de l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de 
camins i senders a la parròquia d’Ordino  

El territori rural és un espai multifuncional on es combinen diferents usos 
tant d’interès social com econòmic: agropecuaris, forestals, residencials, 
industrials, de protecció civil, turístics i de lleure etc. I de la mateixa manera els 
camins assumeixen una o més funcions d’acord amb la naturalesa del territori al 
qual donen servitud.  

L’increment de la societat del lleure i la popularització dels vehicles tot 
terreny genera conflictes entre els diferents usuaris del medi natural i rural i entre 
el lleure i la protecció del medi ambient. Ens trobem doncs davant una 
problemàtica de naturalesa social i ambiental. El tràfic indiscriminat de 
vehicles motoritzats per camins rurals o camp a través genera soroll, pot 
representar un perill per excursionistes i senderistes, pertorba la fauna i 
malmet el paisatge, els hàbitats, la flora, les aigües i el sòl. A més, els danys per 
erosió que els vehicles motoritzats causen als camins comporta uns costos en 
concepte de manteniment i restauració importants.  

Amb l’esperança i la intenció de conciliar en un mateix territori la protecció 
dels entorns naturals i dels nostres paratges, la qualitat de vida dels nostres 
habitants i el desenvolupament econòmic de la Parròquia, i amb l’esperit 
d’evitar eventuals conflictes que oposen els habitants enfront d’interessos 
divergents o bé d’usuaris de la natura amb opinions diferents pel que fa a l’ús 
dels camins públics.  

Tenint en compte que la Constitució andorrana recull dos drets fonamentals que es 
relacionen de forma directa amb el camins. El primer és el que recull l’article 21, 
que especifica que “tothom té dret a circular lliurement pel territori nacional i a entrar 
i sortir del país d’acord amb les lleis”. El segon és el que recull l’article 31, en el qual 
s’especifica que “és funció de l’Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots 
els recursos naturals amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna 
i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional 
en l’atmosfera, l’aigua i la terra, i de defensar la flora i la fauna autòctones”.  
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Tenint en compte que Andorra ha signat entre d’altres el conveni relatiu a la 
conservació de la vida salvatge i del medi natural d’Europa fet a Berna el 19 de 
setembre de 1979, el qual va entrar en vigor el dia 1 de febrer de 2001.  

Vistos els articles 4, 5 i 6 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels 
comuns del 4 de novembre de 1993, en les seves versions actualitzades;  

Vista la Llei 12/2021, del 13 de maig, del  Codi de circulació;  

Vista la Llei 28/2021, del 25 d’octubre, del text consolidat del Cos de Banders.  

Vista la Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la 
biodiversitat i del paisatge. 

Vist el Decret 317/2021, del 29 d’octubre, d’aprovació del Reglament de grans 
esdeveniments en el medi natural.  

Vista l’Ordinació del 24 d’abril del 2014  de modificació de l’Ordinació reguladora 
de l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la 
parròquia d’Ordino; 

Amb la intenció d’unificar tota la legislació pel que fa a l’accés al medi rural i natural 
mitjançant la xarxa de camins i per tal de facilitar als ciutadans la informació relativa 
a tot el territori de la parròquia, s’ha considerat oportú aprovar un nou text que 
inclogui les disposicions vigents en l’actualitat i incorpori noves disposicions 
adaptades al context actual i a la necessitat de protegir el medi natural i rural.  

El Comú d’Ordino, reunit en sessió de Consell del dia ..... de......... de 2022, ha 
aprovat la següent: 

Ordinació  
 
Capítol primer. Disposicions generals  

Article 1  

Objecte  

Aquesta Ordinació té per objecte regular l’accés al medi rural i natural de la 
parròquia d’Ordino, mitjançant l’ús de la xarxa de camins amb l’objectiu de garantir 
la conservació del patrimoni natural i cultural i assegurar alhora, el respecte a la 
població i a la propietat pública i privada del món rural.  

Article 2  
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Definicions  

Als efectes d’aquesta Ordinació, s’entén per:  

a) Veïns: els propietaris de terrenys o immobles, els arrendadors o masovers de 
propietats, els treballadors de les explotacions agràries o d’empreses que realitzin 
qualsevol tasca autoritzada pel Comú i que accedeixen als terrenys i les finques 
pels camins en qüestió.  

b) Camí: és una infraestructura lineal territorial que dóna accés al territori. Són 
camins tots els vials no pavimentats i que no estiguin classificats com a carreteres, 
segons el que estableix la Llei 7/2005, del 21 de febrer de 2005, de designació de 
carreteres i que no estiguin classificats com a carrers en el carrer comunal.  

Camí Ral: camí que s’inicia a la Farga Rossell d’Ordino i finalitza al port de Rat i el 
tram de camí comprès entre les Subiranes i el port de Siguer. 

c) Vehicle motoritzat: és tot aparell guiat per l’home, dotat de mitjans de propulsió 
mecànica propis i independents de l’exterior, que permet fer desplaçaments d’un 
lloc a un altre.  

d) Motocicletes de trial: són vehicles motoritzats de dues rodes, proveïts de motor 
de combustió interna, d’un pes inferior a 85 kg, que poden transportar un sol 
passatger i amb una alçada del seient a terra inferior a 75 cm.  

e) BTT : bicicleta tot terreny 

f) BTT elèctrica : bicicleta tot terreny amb assistència elèctrica 

g) Cicle: vehicle de dues o més rodes accionat exclusivament per l’esforç muscular 
de qui l’ocupa, en especial mitjançant pedals i manetes. 

Article 3  

Àmbit d’aplicació  

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordinació el constitueixen la xarxa de camins i els 
espais naturals de domini públic de la parròquia d’Ordino.  

Article 4  

Respecte al medi, als béns i als drets  
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1. El trànsit d’usuaris de la xarxa de camins ha de respectar el medi, els béns i els 
drets dels titulars dels terrenys, els excursionistes o senderistes i la resta d’usuaris. 
D’altra banda, no ha de causar perill, perjudicis ni molèsties innecessàries a les 
persones, a la ramaderia i als ecosistemes naturals.  

2. Per evitar que el bestiar que pugui estar peixent s’escapi i pugui causar danys a 
tercers, qualsevol usuari que circuli per camins de muntanya ha de tancar els 
portells o altres elements similars després d’haver-los traspassat.  

3. Queda prohibit per part dels propietaris dels terrenys o dels masovers que 
tanquin la propietat en la part que limita amb qualsevol tipus de camí amb filferro 
espinós o amb qualsevol altre material de rebuig com poden ser portes, persianes, 
somiers, pneumàtics, etc.  

4. Queda prohibit tancar els camins públics amb finalitats ramaderes o amb altres 
finalitats sense el permís explícit del Comú. En cas de disposar del permís 
corresponent, la tanca utilitzada ha de ser visible i fàcilment superable tant pels 
usuaris com pels vehicles motoritzats que estiguin autoritzats a circular-hi. Els 
materials utilitzats per fer les tanques han de ser respectuosos amb el medi 
ambient.  

Els materials que s’utilitzin per a les tanques amb autorització temporal s’han de 
retirar de l’indret a la fi del termini concedit, ja que no es poden emmagatzemar in 
situ.  

Capítol segon. Condicions per circular pels camins  

Article 5  

Condicions generals  

1. Es permet la lliure circulació de vehicles motoritzats pels camins d’amplades 
superiors als 2,5 metres (de mitjana), excepte els camins on està expressament 
prohibit circular-hi.  

2. Es permet únicament la circulació de motos de trial i en un grup de màxim 3 
motos pels camins inferiors als 2,5 metres d’amplada, excepte en els camins on 
està expressament prohibit circular-hi.  

Cada grup d’un màxim de 3 motos de trial ha de mantenir una distància de més de 
200 metres respecte a la resta de grups que estiguin circulant pel camí en el mateix 
sentit. És responsabilitat del grup que es troba més endarrerit respectar la distància 
esmentada.  
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3. Es permet únicament la circulació de cicles, BTT i/o BTT elèctriques, en un grup 
igual o inferior a cinc (5) cicles pels camins inferiors als 2,5 metres d’amplada, 
excepte en els camins on està expressament prohibit circular-hi.  

Cada grup d’un màxim de cinc (5) cicles, BTT i/o BTT elèctriques ha de mantenir 
una distància de més de cent (100) metres entre la resta de grups que estiguin 
circulant pel camí en el mateix sentit. És responsabilitat del grup que es troba més 
endarrerit el fet de respectar la distància esmentada. 

4. Els veïns que vulguin accedir a una propietat privada poden circular, únicament 
pels camins que donin accés a la dita propietat, amb qualsevol tipus de vehicle 
motoritzat. Aquests veïns poden accedir-hi de forma individual o en grup, sempre 
que el grup sigui de màxim 3 vehicles.  

No obstant això, s’ha de tenir en compte que el vehicle, per les característiques de 
pes i d’amplada, no pugui causar danys als camins per on passa.  

Quan se sobrepassi el límit de la propietat privada, els usuaris han de respectar les 
disposicions dels punts 1 i 2 d’aquest article.  

Article 6  

Requisits per circular amb vehicles motoritzats pels camins de la parròquia d’Ordino  

1. Les persones que tenen dret a circular amb vehicles motoritzats pels camins de 
la parròquia estan obligats a dur el permís de conduir i l’assegurança segons el que 
fixa la Llei del Codi de circulació.  

2. Els vehicles motoritzats han d’anar sempre identificats amb plaques de matrícula 
reglamentàries, segons el que estableix el Codi de la circulació.  

Article 7  

Velocitat màxima  

En absència de senyals que estableixin limitacions específiques de velocitat màxima 
de circulació pels camins, l’accés rodat es limita a una velocitat màxima de 20 km/h 
per tot tipus de cicles, BTT i BTT elèctriques.  

Article 8  

Circulació camps a través  
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Queda totalment prohibit circular camps a través amb vehicles motoritzats, amb 
bicicletes i bicicletes elèctriques o a cavall (fent equitació). Solament es pot circular 
seguint els camins  

Article 9  

Camins prohibits  

Queda prohibida la circulació de vehicles motoritzats en els camins següents:  

- Camí del Bony de les Neres; 
- Camí interparroquial del Tomb de les Neres; 
- Camí de Casamanya, en els límits parroquials; 
- Camí vell del Coll d’Ordino, a partir del planell de la Creueta fins al coll 

d’Ordino 
- Camí Ral des del pont del Prat de la Farga fins al Serrat i de les Sobiranes 

fins a l’aparcament de la Canya de la Rabassa; entre el mas d’en Soler de la 
Cortinada i les Mines de Llorts; s’autoritza el pas de motos de trial pel pont 
d’Arans fins al camí de l’Ensegur; 

- Tram de camí Ral situat entre la cruïlla amb C.G. núm.3 a nivell de la rotonda 
del Grau Sobirà fins a l’asserradora de cal Nicolau; 

- Tots els camins de Tristaina; 
- Camí de Creussans; 
- Camí de la creu de Noral de Segudet als Aubells; 
- Camins del Comís Vell des del Castellar, Coma de Varilles i Coma del Mig 
- Camí GR des d’Arans fins al coll de les Cases;  
- Camí des de l’estany de més avall de l’Angonella fins a la Serra de l’Avier; 
- Pistes del Camp de Neu d’Ordino-Arcalís, durant la temporada d’estiu. 

Es permet l’accés motoritzat als ramaders, als camins on queda prohibida la 
circulació, exclusivament quan tinguin el seu bestiar peixant a les pastures de la 
parròquia, pel control del mateix, amb compliment dels límits de velocitat establerts 
en la present Ordinació.  

Excepcionalment hi poden circular els veïns que vulguin accedir a una propietat 
privada, respectant les disposicions de l’article 5.4 d’aquesta Ordinació.  

Excepcionalment en el marc de la caça del porc fer, hi poden circular els vehicles 
de caçadors que transportin persones en acció de caça i els remolcs per traslladar 
el gossos. 

Es permet la circulació motoritzada al Camp de Neu d’Ordino-Arcalís, als 
treballadors i a les empreses degudament autoritzades per la societat explotadora.  
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Queda prohibida també la circulació de vehicles motoritzats pels camins ubicats 
dins del Parc natural de la vall de Sorteny.   

Es permet la circulació motoritzada des de l’aparcament de la canya de la Rabassa 
fins al Cap del Grau, llevat els mesos de juny, juliol, agost i setembre de les 10 a les 
18 hores. A aquest efecte, es permet el descens a qualsevol hora dels vehicles 
motoritzats que hagin pujat en l’horari permès.  

Es permet la circulació amb cicles, BTT i BTT elèctriques des de la Canya de la 
Rabassa fins al refugi guardat Borda de Sorteny. L’òrgan de gestió del parc natural 
pot regular-ne l’accés en qualsevol moment, del cap dels Graus al refugi guardat. 
Es prohibeix la circulació amb cicles, BTT i BTT elèctriques a tots els altres camins 
del parc natural.  

Article 10  

Drets d’accés  

Disposen del dret de circular per la xarxa de camins de la parròquia d’Ordino els 
vehicles següents:  

-Els de serveis de seguretat, sanitaris i de prevenció i extinció d’incendis. 

-Els vehicles de servei oficial degudament identificats, adscrits a les administracions 
general o locals, que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació 
dels serveis públics de la seva competència, quan duguin a terme aquests serveis. 
 
-Els vehicles nacionals de companyies de serveis generals o 
concessionaris/contractistes de serveis públics quan duguin a terme treballs o 
serveis en aquests camins. 
 
-Els vehicles locals que per al desenvolupament de les activitats definides a l’article 
12 o per a usos agrícoles, ramaders o forestals, requereixin la circulació per 
aquestes zones. 
 
-Amb caràcter excepcional i en casos de reconeguda urgència, els vehicles que en 
tinguin necessitat justificada, amb autorització prèvia lliurada pel Comú d’Ordino o 
per l’òrgan de gestió del Parc natural de la vall de Sorteny.  

Article 11  

Marcatge de camins i d’itineraris  
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La competència de la senyalització horitzontal i vertical dels camins pertany al 
Comú, a excepció de la senyalització dels GR i dels GRP, que és competència del 
Govern.  

S’utilitzen marques amb pintura només per als camins que integren el protocol de 
senyalització vigent: camins parroquials, camins interparroquials, GR i GRP i a 
Ordino, excepcionalment, la ruta Verdaguer.  

La senyalització d’itineraris d’iniciativa privada (nacionals o internacionals) es pot 
autoritzar únicament amb senyalització vertical, mitjançant plaques aplicades al 
suport del senyal existent o a la fita homologada. 

La senyalització es posa exclusivament a l’inici del camí i, si és necessari, en algun 
encreuament.  

El Comú defineix el tipus de placa, el contingut i la fita homologada que s’ha 
d’utilitzar si no es pot aprofitar el senyal existent.  

Aquests itineraris es poden recórrer amb el suport de mapes, GPS o altres mitjans 
de difusió que es creguin oportuns.  

Capítol tercer. Activitats organitzades i competicions esportives  

Article 12  

Activitats organitzades i àrees de pràctica  

Les empreses o particulars inscrits al registre de comerç que organitzin o duguin a 
terme activitats o sortides amb vehicles motoritzats, cicles, BTT i/o BTT elèctriques 
a la xarxa de camins i senders de la parròquia han d’obtenir una autorització del 
Comú.  

La sol·licitud s’ha de formalitzar al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino i s’hi ha 
d’indicar:  

- Els itineraris i els recorreguts. 
- El nombre màxim de persones que hi poden prendre part. 
- La documentació i l’assegurança de tots els vehicles i els documents que acreditin 
que el vehicle ha passat la inspecció tècnica.  
- Nom, cognoms, adreça i telèfon de la/es persona/es de contacte.  
 
Les dades personals que es facilitin al Comú seran tractades de conformitat amb 
les disposicions de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de 
dades personals.  
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Abans de cada sortida s’ha de notificar l’activitat prevista, l’itinerari que es farà, el 
nombre de persones i el tipus de giny amb el qual es farà la cursa, mitjançant un 
correu electrònic a l’adreça agrimediambient@ordino.ad.  

Les empreses tindran l’obligació de dipositar una fiança que s’executarà en cas de 
no procedir a la correcta restauració del medi i l’import el determinarà en cada cas 
el Comú, segons l’abast del projecte presentat i en base als següents paràmetres: 

<10 motos trial 
<20 BTT i/o BTT 

elèctriques 

10-20 motos trial 
20-50 BTT i/o 

BTT elèctriques 

20-50 motos trial 
50 BTT i/o 

BTT 
elèctriques 

50-100 motos trial >100 motos de trial 

De 100€ a 300€ De 300€ a 600€ De 600€ a 1.500€ De 1.500€ a 2.500€ 3.000€ 

Fins a 5 
km 1 o 
2 zones 

De 5 a 10 km 
Menys de 5 zones 

De 10 a 20 km 
De 5 a 10 zones 

De 20 a 25 km 
De 10 a 15 zones 

> de 25 km 
> de 15 zones 

De 100€ a 300€ De 300€ a 600€ De 600€ a 1.500€ De 1.500€ a 2.500€ 3.000€ 

En cas de modificacions de l’activitat prevista, s’haurà de notificar per escrit de 
forma prèvia al Comú, amb una antelació mínima de dos (2) dies.  

El Comú pot suspendre provisionalment les autoritzacions per circumstàncies 
meteorològiques, per incendis, per a la preservació del medi o per altres supòsits 
justificats. La suspensió pot ser definitiva si per causes imprevisibles s’ha modificat 
l’estat del terreny objecte de l’autorització i el desenvolupament de la cursa pot 
comportar alteracions en el medi natural de difícil o impossible reparació.  

El Comú es reserva la facultat de revocar l’autorització si es constata que l’activitat 
que s’està duent a terme comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil 
o impossible. 

En tots aquests supòsits, el Comú no assumirà cap responsabilitat envers els 
participants o l’empresa o els particulars que han organitzat l’activitat. 

Article 13  

Competicions esportives  

Totes les competicions esportives nacionals o internacionals, ja sigui amb vehicles 
motoritzats o no, han de tenir l’autorització comunal expressa.  

Els recorreguts s’han de senyalitzar amb banderes, cintes o altres elements que no 
siguin definitius o permanents, i que siguin de materials preferiblement 
biodegradables o fotodegradables, suficientment resistents i col·locats de tal 
manera que el vent no els pugui arrossegar.  
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Un cop finalitzada la competició esportiva, l’entitat organitzadora té l’obligació de 
retirar en un termini màxim de dos (2) dies tot el material de senyalització i de 
protecció que s’hagi instal·lat per fer la prova i tornar a l’estat inicial les 
característiques físiques dels camins que s’hagin utilitzat per a la competició. En el 
cas contrari es facturaran a l’organització les despeses de condicionament i de 
neteja desemborsades  pel Comú i l’import s’executarà sobre la fiança dipositada.  

Les empreses tindran l’obligació de dipositar una fiança que s’executarà en cas de 
no procedir a la correcta restauració del medi i l’import el determinarà en cada cas 
el Comú, segons l’abast del projecte presentat i en base als següents paràmetres: 

<10 motos trial 
<20 BTT i/o BTT 

elèctriques 

10-20 motos trial 
20-50 BTT i/o 

BTT elèctriques 

20-50 motos trial 
50 BTT i/o 

BTT 
elèctriques 

50-100 motos trial 

50-100 BTT i/o BTT 
elèctriques 

>100 motos de trial 

> 100  BTT i/o BTT 
elèctriques 

De 100€ a 300€ De 300€ a 600€ De 600€ a 1.500€ De 1.500€ a 2.500€ 3.000€ 

Fins a 5 
km 1 o 
2 zones 

De 5 a 10 km 
Menys de 5 zones 

De 10 a 20 km 
De 5 a 10 zones 

De 20 a 25 km 
De 10 a 15 zones 

> de 25 km 
> de 15 zones 

De 100€ a 300€ De 300€ a 600€ De 600€ a 1.500€ De 1.500€ a 2.500€ 3.000€ 

En cas de modificacions de l’activitat prevista, s’haurà de notificar per escrit de 
forma prèvia al Comú.  

El Comú pot suspendre provisionalment les autoritzacions per circumstàncies 
meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la preservació 
del medi. La suspensió pot ser definitiva si per causes imprevisibles s’ha modificat 
l’estat del terreny objecte de l’autorització i el desenvolupament de l’activitat 
comporta alteracions en el medi natural de reparació difícil o impossible o bé 
l’activitat esportiva no compleix les condicions de seguretat que la normativa 
exigeix. El Comú es reserva la facultat de revocar l’autorització si es constata que 
l’activitat que s’està duent a terme comporta alteracions en el medi natural de 
reparació difícil o impossible o bé l’activitat esportiva es desenvolupa amb 
incompliment de les normes de seguretat. 

En tots aquests supòsits, el Comú no assumirà cap responsabilitat envers els 
participants o l’empresa o els particulars que han organitzat l’esdeveniment 
esportiu. 

Capítol quart. De la disciplina  

Article 14  

Limitacions i prohibicions  

1. El Comú d’Ordino pot, reglamentàriament:  
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a) Establir limitacions específiques pel que fa a la velocitat màxima, les 
característiques dels vehicles,  cicles, BTT i BTT elèctriques i qualsevol altra limitació 
que es consideri necessària per preservar els espais naturals.  

b) Prohibir la circulació motoritzada en camins de muntanya per preservar els valors 
naturals i culturals dels espais afectats.  

2. En compliment d’aquesta Ordinació es prohibeix:  

a) Circular amb vehicles motoritzats, cicles, BTT i/o BTT elèctriques camps a través 
o fora dels camins de muntanya, tal com s’indica a l’article 8.  

b) Circular amb vehicles motoritzats, cicles, BTT i/o BTT elèctriques no autoritzats 
segons els criteris fixats a l’article 5.  

c) Organitzar o dur a terme sortides o competicions sense respectar el que 
s’estableix als articles 12 i 13.  

d) Deteriorar, destruir, sostreure o retirar elements de senyalització dels camins de 
muntanya.  

e) Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.  

f) Fer córrer el bestiar i generar un efecte de pànic en massa.  

g) Ocasionar danys a elements arquitectònics com ara camins empedrats, parets 
de pedra seca, orris, cabanes i altres béns culturals.  

h) En general, qualsevol incompliment de les disposicions contingudes en aquesta 
Ordinació.  

Article 15  

Control de la circulació  

Els agents de medi ambient, els agents de circulació, amb la col·laboració del Cos 
de Policia i els agents del Cos de Banders, actuen com a servei de control de la 
circulació de vehicles motoritzats pels espais naturals de la parròquia d’Ordino, 
d’acord amb aquesta Ordinació, les lleis i els reglaments que la desenvolupin i les 
normes complementàries.  

Article 16  

Tipificació de les infraccions  
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1. La vulneració de les prescripcions d’aquesta Ordinació té la consideració 
d’infracció administrativa.  

2. Les infraccions d’aquesta Ordinació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  

3. Són infraccions lleus:  

a) Circular en grups superiors a tres motos de trial o 5 cicles, BTT i/o BTT 
elèctriques, pels camins d’una amplada inferior a 2,5 m.  

b) Circular a menys de 200 metres de distància entre grups motoritzats.  

c) Circular a menys de 100 metres de distància entre grups de cicles, BTT i/o BTT 
elèctriques.  

d) Tancar camins o senders sense autorització.  

4. Són infraccions greus:  

a) Superar els límits de velocitat establerts per aquesta Ordinació o per la normativa 
que la desenvolupi.  

b) No tancar els portells o elements similars.  

c) Circular sense causa justificada per camins on està expressament prohibit fer-
ho.  

d) Circular amb vehicles motoritzats per camins de muntanya sense el permís de 
conduir vigent.  

e) Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.  

f) Pertorbar greument el bestiar.   

g) Estacionar vehicles que impedeixen l’accés a camins forestals d’ús exclusiu per 
a vehicles de serveis d’extinció d’incendis, de vigilància i oficials, degudament 
senyalitzats, en l’època i en zones d’alt risc d’incendi.  

h) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus. 

i) Circular amb cicles, BTT o BTT elèctriques en zones prohibides. 

5. Són infraccions molt greus:  
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a) Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements de senyalització de la 
circulació motoritzada.  

b) Fer anuncis publicitaris en qualsevol mitjà de difusió que incitin a no respectar la 
legislació vigent en matèria de circulació motoritzada en el medi natural o contraris 
als principis que la inspiren.  

c) Circular camps a través o fora de camins aptes per a la circulació. 

d) Circular amb vehicles motoritzats no autoritzats segons els criteris fixats a l’article 
5.  

e) Organitzar sortides o fer competicions esportives sense autorització o incomplint 
les condicions que el Comú determini, d’acord amb els articles 12 i 13 de la present 
ordinació.  

f) Negar-se a mostrar els documents que se sol·licitin en un control de circulació. 

g) Fugir o intentar fugir d’un control de circulació. 

h) Reincidir en la comissió d’infraccions greus.   

i) Ocasionar danys a elements arquitectònics com camins empedrats, parets de 
pedra seca, orris, etc.  

j) Circular amb vehicle motoritzat o amb cicles a la zona de reserva del Parc natural 
de la vall de Sorteny. 

Article 17  

Graduació de les sancions  

1. Sense perjudici de la imposició de les sancions establertes pel Codi de la 
circulació i les normes que la desenvolupen, les infraccions previstes en aquesta 
Ordinació són sancionades amb les multes següents:  

a) Les infraccions lleus, amb una multa de 50 a 150 euros.  

b) Les infraccions greus, amb una multa de 151 a 300 euros. 

c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 301 a 3.000 euros.  

2. En cas de reincidència, s’imposa la sanció màxima del nivell que correspongui. 
A l’efecte d’aquesta Ordinació, s’entén per reincidència el fet que hi hagi dues 
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resolucions fermes per infraccions diferents o de la mateixa naturalesa en el període 
de dos anys.  

3. Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de la 
infracció, tenint en compte els danys i els perjudicis produïts, si hi havia 
intencionalitat, la reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions i la dificultat 
en la identificació de l’infractor.  

4. La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta Ordinació no exclou la 
responsabilitat civil o penal i la indemnització per danys i perjudicis eventual que 
puguin correspondre a la persona sancionada. Si hi ha un procés penal en curs se 
suspèn la tramitació del procediment administratiu fins que es dicti sentència ferma 
en la via penal.  

Article 18  

Prescripció  

Els terminis de prescripció de les infraccions és de tres anys per a les infraccions 
molt greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, a comptar de la 
data de comissió de la infracció i, si és continuada, des de la data en què es comet 
la darrera acció constitutiva d’infracció.  

Article 19  

Tramitació  

La instrucció d’expedients i la imposició de sancions per infracció a les disposicions 
d’aquesta Ordinació s’efectua de conformitat amb el procediment administratiu 
sancionador vigent.  

Article 20  

Competència  

Segons les respectives competències d’inspecció i de control dels agents que 
efectuïn una constatació d’infracció, correspon al Comú d’Ordino la incoació, la 
tramitació i la resolució dels expedients sancionadors.  

Article 21  

Restitució del medi a l’estat anterior  
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1. La imposició de sancions és independent de l’obligació, exigible en qualsevol 
moment, de restituir el medi físic a l’estat que tenia abans de la comissió de la 
infracció i de l’obligació d’indemnitzar pels danys i els perjudicis ocasionats.  

2. Correspon al Comú fixar, mitjançant la resolució corresponent, el termini en què 
l’infractor ha de restituir els béns a l’estat que tenien abans de la comissió de la 
infracció i l’import de la indemnització pels danys i els perjudicis ocasionats.  

Article 22  

Exigibilitat  

L’import de les multes i de les despeses ocasionades per l’execució subsidiària de 
les actuacions de restitució dels béns a l’estat que tenien abans de la comissió de 
la infracció es pot exigir per la via administrativa de constrenyiment.  

Disposició derogatòria  

Es deroga la Ordinació de modificació de l’ordinació reguladora de l’accés al medi 
rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la parròquia d’Ordino, i les 
seves posteriors modificacions.  

Aquesta Ordinació deroga la normativa d’igual o inferior rang d’aquest Comú que 
s’hi contradigui.  

Disposició final  

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.  
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