Ponència competències comunals
Pere López, Rosa Gili, Judith Salazar, Joan Sans, Dolors Carmona, Rossend Areny,
Cèlia Vendrell
L’equip de treball integrat per la comissió d’afers jurídics i polítics, els consellers electes comunals, el
grup parlamentari i el comitè executiu va concloure amb la proposta de redactat que s’adjunta en
relació a la delimitació de les competències comunals:
(primer text – llei vigent; segon text – proposta Riberaygua; tercer text – proposta PS)

Document de treball ‐ Proposta redactat Lleis de competències comunals
Són competències dels comuns, d'acord amb la normativa legal vigent en cada
moment:
4.1. La conformació, control i manteniment del cens general de població de la
Parròquia, d’acord amb les normes generals de coordinació nacional.
Proposta Riberaygua

4.1. La conformació i manteniment del cens general de població de la Parròquia,
d’acord amb la llei i sota la coordinació de Govern, que pot establir els mecanismes
adients per assegurar la seva adequació permanent a la realitat.
Proposta PS

4.1. La conformació i el manteniment del cens general de població de la parròquia,
d’acord amb la normativa vigent i amb la coordinació i la supervisió del Govern.

4.2. L’elaboració, actualització i publicació del cens electoral, llistes electorals, i totes
aquelles altres funcions que, en matèria electoral, els atribueixi la Llei Qualificada del
Règim Electoral i del Referèndum. Així mateix, correspon als Comuns la convocatòria
de reunions de poble i consultes populars d’abast parroquial.
Proposta Riberaygua

4.2. L’elaboració, actualització i publicació del cens electoral i de les llistes electorals,
en coordinació amb el Govern, i totes aquelles altres funcions que, en matèria
electoral, els atribueix la Llei Qualificada del Règim Electoral i del Referèndum. Així
mateix, correspon als Comuns la convocatòria de reunions de poble i consultes
populars d’abast parroquial.
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Proposta PS

4.2. L'elaboració, l'actualització i la publicació del cens electoral i de les llistes
electorals, en coordinació amb el Govern, i totes aquelles altres funcions que, en
matèria electoral, els atribueix la Llei Qualificada del Règim Electoral i del Referèndum.
Així mateix, correspon als Comuns la convocatòria de reunions de poble i consultes
populars d'abast parroquial.
4.3. L’elaboració del cadastre de la Parròquia en coordinació amb l’activitat registral de
l’Estat.
Proposta Riberaygua

4.3. L’elaboració del cadastre de la Parròquia d’acord amb la legislació nacional i en
coordinació amb l’activitat registral del Govern, assegurant l’actualització continuada
permanent de les dades i de la seva transferència sistemàtica i automatitzada als
organismes nacionals.
Proposta PS

4.3. L’elaboració del cadastre de la parròquia d’acord amb la normativa vigent, en
coordinació amb l’activitat registral del Govern, assegurant l’actualització continuada i
permanent de les dades i la seva transferència sistemàtica i automatitzada als
organismes nacionals competents en aquesta matèria.

4.4. L’ordenació del seu territori en allò que es refereix a la revisió de creus de terme i
d’emprius comunals i a la delimitació de terres comunals amb Quarts i amb particulars.
Proposta Riberaygua

4.4. L’ordenació del seu territori en allò que es refereix a la revisió de creus de terme i
d’emprius comunals i la delimitació de terres comunals amb Quarts i amb particulars.
Proposta PS

4.4. L’ordenació del seu territori en allò que es refereix a la revisió de creus de terme i
d’emprius comunals i la delimitació de terres comunals amb Quarts i amb particulars.

4.5. La regulació, autorització i registre de les condicions d’obertura i establiment
d’activitats comercials, industrials, professionals i de serveis en el terme de la
Parròquia, dins el marc de la legislació nacional.
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Proposta Riberaygua

4.5. El registre de les activitats comercials, industrials, professionals i de serveis
inscrites en el terme de la seva Parròquia, dins el marc de la legislació nacional. El
Govern comunicarà de forma automàtica als Comuns les activitats autoritzades i
inscrites al registre general que estiguin situades en el seu terme parroquial.
La dinamització de les activitats indicades en l’apartat anterior, realitzada mitjançant
projectes que s’aprovaran i s’executaran en coordinació amb l’Administració General.
Proposta PS

4.5.a El registre de les activitats comercials, industrials, professionals i de serveis
inscrites en el terme de la parròquia, dins del marc de la legislació nacional. El Govern
comunicarà de forma automàtica als comuns les activitats autoritzades i inscrites al
registre general que estiguin situades en el seu terme parroquial.
4.5.b La dinamització de les activitats comercials, industrials, professionals i de serveis,
així com la promoció turística de la parròquia.

4.6. La definició de la política urbanística de la Parròquia dins el marc de la general de
l’Estat, gestionant, fixant i aplicant els plans generals i parcials d’urbanització, les
condicions d’edificabilitat i habitabilitat, les infraestructures viàries i de serveis i els
equipaments comunals col∙lectius.
Proposta Riberaygua

4.6. La definició de la política urbanística de la Parròquia dins el marc de la general de
l’Estat, gestionant, fixant i aplicant els plans generals i parcials d’urbanització, les
infraestructures viàries i de serveis i els equipaments comunals col∙lectius.
Els plans generals d’ordenació i urbanisme parroquials hauran de preveure els
percentatges de terreny de cessió obligatòria en funció de les necessitats
d’equipaments col∙lectius i serveis previstes en la planificació parroquial, i també en
funció dels projectes d’interès nacional que s’hagin de realitzar a la Parròquia segons
les previsions del Govern i que estiguin destinats a la construcció d’infraestructures
viàries i de comunicació, a l’execució de la política hidràulica, de sanejament i
energètica, a la lluita contra la contaminació i la protecció de la natura, i també a la
dotació de serveis de caràcter sanitari, assistencial, educatiu, cultural, administratiu,
de seguretat i protecció civil.
El Govern podrà prendre possessió i ocupar gratuïtament, sense cap mena
d’indemnització ni de compensació, els terrenys de cessió obligatòria que s’hagin de
destinar a la realització de projectes d’interès nacional indicats,
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Proposta PS

4.6.a La definició i la gestió de la política urbanística de la parròquia d'acord amb la
normativa vigent, mitjançant els plans d'ordenació i urbanisme i els plans parcials i
especials.
4.6.b La planificació i la gestió de les infraestructures viàries i de serveis i dels
equipaments comunals col∙lectius.

4.7. L’administració, gestió i govern en general dels béns de domini públic comunal i
dels béns de domini privat o patrimonial que hagin adquirit, inclòs l’aprofitament i
l’explotació dels recursos naturals que s’hi trobin, tals com tales de boscos, camps de
neu, aigües o minerals.
Proposta Riberaygua

4.7. L’administració, gestió i govern en general dels béns de domini públic comunal i
dels béns de domini privat o patrimonial que hagin adquirit. L’aprofitament i
explotació dels recursos naturals de la Parròquia s’efectuarà d’acord amb el que
disposi la normativa nacional i en coordinació amb el Govern.
L’aprovació per part del Govern dels projectes d’interès nacional a què ens refereix
l’apartat 6 anterior, comportarà automàticament el dret del Govern a prendre
possessió i ocupar gratuïtament sense indemnització ni compensació de cap mena els
terrenys de domini públic comunal necessaris per a la realització del projecte declarat
d’interès nacional.
Proposta PS

4.7. L’administració, la gestió i el govern dels béns de domini públic comunal i dels
béns de domini privat o patrimonial que hagin adquirit. L’aprofitament i l'explotació
dels recursos naturals de la parròquia s’efectuarà d’acord amb el que disposi la
normativa nacional i en coordinació amb el Govern.

4.8. La definició de les condicions d’instal∙lació i conservació de parcs naturals en el
terme de la respectiva Parròquia.
Proposta Riberaygua

4.8. la declaració, configuració, gestió i manteniment d’espais naturals en el terme de
la respectiva Parròquia, d’acord amb els criteris i els procediments que disposi la
legislació nacional i sota la coordinació amb l’Administració General.

XIIè Congrés Ordinari – Partit Socialdemòcrata – Ponència núm. 9
Pàg. 4

Proposta PS

4.8. La declaració, la configuració, la gestió i el manteniment d’espais naturals en el
terme de la parròquia, d’acord amb els criteris i els procediments que disposi la
legislació nacional i en coordinació amb Govern.

4.9. La construcció i millora de les vies públiques urbanes, carreteres secundàries,
camins comunals i de muntanya, places, jardins, aparcaments i estacionaments. Això
no obstant, l’Estat proveirà l’enquitranament de les vies públiques urbanes i el
manteniment i l’enquitranament de les carreteres secundàries.
Proposta Riberaygua

4.9. En coordinació amb el Govern la construcció i millora de les vies públiques
urbanes, carreteres secundàries, camins comunals i de muntanya, places, jardins,
aparcaments i estacionaments. Això no obstant, l’Estat proveirà l’enquitranament de
les vies públiques urbanes i el manteniment i l’enquitranament de les carreteres
secundàries. Als efectes d’aquest article, s’entén com manteniment, el conjunt
d’accions destinades a conservar específicament la via en estat adequat, tals com
neteja de cunetes o reparacions del paviment i de barreres, però sense incloure‐hi:
-

la senyalització vertical ni horitzontal, excepte aquells trams de la xarxa bàsica
de carreteres, regulats per una llei específica

-

les intervencions derivades d’efectes estructurals propis o sobrevinguts en la
infraestructura que afectin la seva vialitat

-

les reparacions o refeccions de talussos, murs o altres elements assimilables

-

les reparacions o refeccions de canalitzacions d’aigües plujanes, clavegueres,
albellons de competència comunal, ni dels efectes provinents d’aquestes.

Proposta PS

4.9. La construcció i la millora de les vies públiques urbanes, les carreteres
secundàries, els camins comunals i de muntanya, les places, els jardins, els
aparcaments i els estacionaments. No obstant això, l’Estat ha de proveir
l’enquitranament de les vies públiques urbanes i el manteniment i l’enquitranament de
les carreteres secundàries. Als efectes d’aquest apartat, s’entén com manteniment, el
conjunt d’accions destinades a conservar específicament la via pública en estat
adequat, tals com el manteniment de cunetes i de talussos o reparacions del paviment
i de barreres, però sense incloure‐hi:
‐ la senyalització vertical i horitzontal, excepte aquells trams de la xarxa bàsica de vials
‐ les intervencions derivades d’efectes estructurals propis o sobrevinguts en la
infraestructura que afectin la seva vialitat
‐ les refeccions de talussos, murs o altres elements assimilables
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‐ les refeccions de canalitzacions d’aigües pluvials, clavegueres i albellons.
‐ els efectes que es puguin produir ...... en tots aquests casos, derivats

4.10.a) La captació, tractament i distribució pública d’aigües potables i termals i la
construcció de fons públiques.
Proposta Riberaygua

4.10.a) La captació, tractament i distribució d’aigües potables i termals i la construcció
de fons públiques.
Proposta PS

4.10.a) La captació, el tractament i la distribució d’aigües potables i termals i la
construcció de fonts públiques.

4.10.b) Les instal∙lacions de l’enllumenat públic en el terme de la respectiva Parròquia.
Proposta Riberaygua

4.10.b) Les instal∙lacions de l’enllumenat públic en el terme de la respectiva Parròquia.
Proposta PS

4.10.b). Les instal∙lacions de l’enllumenat públic.

4.10.c) les conduccions generals d’aigües residuals, plujanes, clavegueres i albellons.
Proposta Riberaygua

4.10.c) les conduccions generals d’aigües residuals, plujanes, clavegueres i albellons.
Proposta PS

4.10.c) Les conduccions generals d’aigües residuals, pluvials, clavegueres i albellons.
4.10.d) La construcció, conservació i administració de cementiris i sales de vetlles així
com la prestació de serveis funeraris, d’acord amb la normativa específica nacional en
cada matèria.
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Proposta Riberaygua

4.10.d) La construcció, conservació i administració de cementiris i la prestació dels
serveis funeraris.
Proposta PS

4.10.d). La construcció, la conservació i l'administració de cementiris i sales de vetlla,
així com la prestació de serveis funeraris.

4.10.e) La neteja de les vies públiques, recollida d’escombraries i deixalles i la
protecció ambiental i ecològica.
Proposta Riberaygua

4.10.e) La neteja de les vies públiques urbanes, de les vies de les urbanitzacions o
nuclis urbans i de les carreteres secundàries en el terme de la respectiva Parròquia així
com la recollida, trasllat i triatge d’escombraries i deixalles. Els Comuns participaran en
la protecció mediambiental i ecològica de la seva Parròquia adreçant al Govern les
iniciatives que considerin oportunes.
Proposta PS

4.10.e) La neteja de les vies públiques urbanes, de les vies de les urbanitzacions o
nuclis urbans i de les carreteres secundàries, així com la recollida, el trasllat i el triatge
d’escombraries i deixalles.

4.10.f) La inspecció, control i assegurament de la bona convivència ciutadana en les
vies públiques, urbanes i rurals, per mitjà dels agents de circulació i els altres agents i
cossos comunals. A més, en cas de sinistre o necessitat pública, podran convocar el
Sometent.

Proposta Riberaygua

4.10.f) El control de la circulació de vehicles i vianants en les vies públiques mitjançant
els agents de circulació comunals, en coordinació amb els cossos nacionals de
seguretat a fi que aquests puguin assegurar la bona convivència ciutadana. En cas de
sinistre o necessitat pública els Cònsols podran convocar el Sometent, a fi de coadjuvar
amb les labors no armades amb els agents nacionals o comunals, amb la cooperació i
coordinació dels cossos nacionals de seguretat.
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Proposta PS

4.10.f). El control de la circulació de vehicles i vianants en les vies públiques, urbanes i
rurals, per mitjà dels agents de circulació i els altres agents i cossos comunals, en
coordinació amb els cossos nacionals de seguretat. En cas de sinistre o necessitat
pública els Cònsols poden convocar el Sometent.

4.11. La regulació de les condicions de la circulació urbana de vehicles i vianants,
establint i definint les zones i horaris d’estacionament, càrrega i descàrrega amb la
subsegüent senyalització horitzontal i vertical, així com la retolació de carrers, places,
vies públiques i llocs d’interès.
Proposta Riberaygua

4.10.g) La regulació de les condicions de la circulació urbana de vehicles i vianants,
establint i definint les zones i horaris d’estacionament, càrrega i descàrrega amb la
subsegüent senyalització horitzontal i vertical, així com la retolació de carrers, places,
vies públiques i llocs d’interès, en coordinació amb l’organisme nacional competent en
la matèria.
Proposta PS

4.10.g) La regulació de les condicions de la circulació urbana de vehicles i vianants,
establint i definint les zones i horaris d’estacionament, càrrega i descàrrega amb la
subsegüent senyalització horitzontal i vertical, així com la retolació de carrers, places,
vies públiques i llocs d’interès.

4.12. L’organització i promoció d’activitats socials, culturals, esportives i d’educació
física no escolar i de les festes tradicionals.

Proposta Riberaygua

4.11. L’organització i promoció de les seves festes tradicionals. Les activitats de
caràcter cultural, turístic i esportiu no escolar que promoguin i organitzin els Comuns
en aquests àmbits, podran ésser mancomunades entre Comuns i hauran d’ésser
coordinades amb les polítiques nacionals. Totes aquestes activitats s’hauran de
realitzar en condicions igualitàries de preu i prestacions per a tots els ciutadans del
Principat d’Andorra, amb independència de la seva parròquia d’origen o residència.
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Proposta PS

4.11. La promoció i l’organització de les festes tradicionals.

4.13. L’organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d’actuació
dins el marc assenyalat per la Constitució, les lleis generals i els usos i costums.
Proposta Riberaygua

4.12. L’organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d’actuació
dins el marc assenyalat per la Constitució, les lleis generals i els usos i costums.

Proposta PS

4.12. L’organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d’actuació
dins el marc assenyalat per la Constitució, les lleis generals i els usos i costums.

4.14. La realització de qualsevulla activitat i prestació d’altres serveis públics que siguin
adients per a la satisfacció de les necessitats i interessos de la comunitat parroquial.
Proposta Riberaygua

4.13. Els serveis de guarderies o assimilables, destinats a infants que encara no han
accedit al sistema educatiu obligatori. Les cases pairals i centres d’oci per la gent gran.
Aquests serveis podran ser prestats de forma mancomunada entre Comuns.
Els Comuns també podran gestionar els serveis de biblioteca, esplais i punts joves, en
coordinació amb el Govern.
Totes les activitats i serveis dels Comuns contingudes en aquest article, hauran de
prestar‐se per aquests en condicions igualitàries de preu i prestacions per a tots els
ciutadans del Principat d’Andorra, amb independència de la seva parròquia d’origen o
residència.
Proposta PS

4.13. La promoció i l’organització de les activitats de caràcter cultural i esportiu no
escolar, coordinades amb les polítiques nacionals.
Les activitats i els serveis continguts en aquest apartat han de prestar‐se en condicions
igualitàries de preu i prestacions per a tots els ciutadans del Principat d’Andorra, amb
independència de la seva parròquia d’origen o residència.
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Proposta PS

4.14. La promoció i l'organització d'activitats i instal∙lacions de caràcter social com ara
les escoles bressol, els serveis de guarda d’infants, les cases pairals i els centres d’oci
per la gent gran.
S'entén com a escola bressol, aquelles institucions destinades a infants que encara no
han accedit a l’escolarització obligatòria, sota la normativa emesa pel Ministeri
d’Educació.
Els comuns també poden gestionar els serveis de biblioteca, ludoteca, esplais i punts
joves.
Les activitats i els serveis continguts en aquest apartat han de prestar‐se en condicions
igualitàries de preu i prestacions per a tots els ciutadans del Principat d’Andorra, amb
independència de la seva parròquia d’origen o residència.

Proposta de resolució
S’acorda:
1) Encomanar al comitè executiu, al grup parlamentari i als cònsols i/o consellers de
comú que resultin electes que defensin les línies de la present ponència en el
procés de revisió de les competències comunals
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