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l civisme i el
bon compor-
tament als es-
pais públics
està regulat
per la Llei de
seguretat pú-

blica, que és molt clara en aspec-
tes com el dret al descans dels
veïns, el consum de begudes al-
cohòliques al carrer o els deures
i obligacions dels establiments
–tant de restauració com d’oci
nocturn–, per garantir l’ordre
públic. Si bé la major part de co-
muns disposen de normatives
específiques en la matèria,
aquestes no difereixen, a grans
trets, de les línies mestres que
marca el text legal.

La contaminació acústica és
una de les qüestions en què es fa
més èmfasi. En aquest sentit,
tots els ciutadans estan obligats
a respectar la tranquil·litat públi-
ca i el dret al descans dels altres
ciutadans, evitant fer sorolls que

puguin alterar la convivència.
Això inclou tant el soroll que es
pugui fer al carrer –crits, bara-
lles, cants, música, vehicles...–,
com al domicili, amb aparells de
televisió, ràdio o altres. La legis-
lació fixa el període del dret al
descans entre les deu de la nit i
les vuit del matí les jornades la-
borables, i entre les deu de la nit
i les nou de matí els caps de set-
mana i dies festius.

Es prohibeix així mateix el
consum d’alcohol a les vies, els
espais i els transports públics.
Una prohibició que no és aplica-

ble, però, en zones o esdeveni-
ments que han estat deguda-
ment autoritzats: terrasses i al-
tres zones similars, llocs públics
destinats al lleure, o festes ma-
jors i altres celebracions popu-
lars que comptin amb el permís
corresponent.

En relació amb aquest tema,
l’auge del fenomen del botellón
ha portat a endurir les sancions
a la venda d’alcohol a menors,
tal com es reflecteix en la modifi-
cació de la Llei de seguretat pú-
blica, aprovada l’octubre passat.
El text ressalta que “per evitar
aquestes conductes i dissuadir
els joves i menors cal més vigi-
lància i mesures contra el bote-
llón, però també cal ser molt vi-
gilants amb la venda de begudes
alcohòliques, i sobretot, sancio-
nar severament la venda o la
cessió d’alcohol a menors”. Així,
el que fins aleshores era una in-
fracció administrativa va passar
a ser delicte, amb penes que po-

den arribar fins als 12 mesos de
presó i els 6.000 euros de multa.

D’altra banda, els establiments
com ara restaurants, bars, pubs o
discoteques tenen una respon-
sabilitat rellevant en el manteni-
ment de l’ordre. La llei fixa que
els titulars o encarregats d’a-
quests negocis “han de vetllar
perquè el soroll que prové dels
establiments no transcendeixi a
l’exterior”. També han d’evitar
“que els seus clients pertorbin la
tranquil·litat pública i, en con-
cret, el descans dels veïns, tant si
es troben dins com fora de l’esta-
bliment”. 

Comuns com  Ordino, Sant Ju-
lià de Lòria, Andorra la Vella o
Escaldes-Engordany destaquen
a les ordinacions respectives que
els propietaris de bars i restau-
rants tenen l’obligació de vetllar
pel control de les molèsties ge-
nerades per l’activitat a la terras-
sa, especialment pel que fa al so-
roll. Així mateix, tenen prohibit
instal·lar qualsevol tipus de fo-
cus acústic –és a dir, música am-
biental–, ni tampoc efectuar ac-
tuacions en directe, sense la
pertinent autorització per part
del comú.

En qualsevol cas, quan els res-
ponsables dels locals no puguin
evitar les conductes incíviques o
si es produeix qualsevol situació
que pugui implicar una pertor-
bació de la tranquil·litat veïnal,
aquests han de comunicar-ho
“immediatament” al cos de poli-
cia i han de “col·laborar en tot
moment amb els agents que in-
tervinguin”.

E ELS LOCALS ESTAN
OBLIGATS A VETLLAR
PER GARANTIR
L’ORDRE PÚBLIC

LA VENDA O CESSIÓ
D’ALCOHOL A
MENORS HA PASSAT
A SER DELICTE

ACTITUDS
CÍVIQUES

Comportament al carrer
PCAL EVITAR SOROLLS MOLESTOS PER ALS
VEÏNS A PARTIR DE LES DEU DE LA NIT

PES PROHIBEIX EL CONSUM D’ALCOHOL A
TOTS ELS ESPAIS PÚBLICS NO AUTORITZATS
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Alguns comuns, com Canillo, Encamp, Or-
dino, Sant Julià de Lòria i Andorra la Ve-
lla, faciliten als particulars –segons el
preu públic establert– diferents productes
per al desglaç o altres productes per ga-
rantir la circulació per la via pública.

PRODUCTES A L’ABAST
Els reglaments de Canillo i Encamp deta-
llen a quines sancions s’enfronten els ciu-
tadans que no retirin la neu de la vorera:
151 i 149 euros respectivament, per cada
vegada que es produeixi la infracció, po-
dent-se doblar l’import si hi ha reiteració.

POSSIBLES SANCIONS
El comú d’Encamp ha posat en marxa
aquesta temporada la campanya Entre
tots, surt millor!, on s’expliquen els dife-
rents protocols referents a la treta de
neu per tal d’agilitzar les actuacions en
cas de precipitacions importants.

CAMPANYA INFORMATIVA

Qui ha de treure la neu?

ACTITUDS CÍVIQUES

algrat que tots
els comuns
disposen de
serveis que
s’encarreguen
de la treta de
neu –tant pro-

pis com a càrrec d’empreses ex-
ternes–, els propietaris i veïns es-
tan obligats, en tots els casos, a
retirar-la de la part de la voravia
que confronta amb el seu immo-
ble o establiment. Només En-
camp fixa un termini específic
per fer-ho: “El titular d’un immo-
ble, comerç, hotel o altre, està
obligat a retirar la neu de la vora-
via i les terrasses en el termini
màxim de 12 hores posteriors a la
nevada i abans que els serveis del
comú facin la treta de neu de la
via pública.” Aquesta obligatorie-

tat es fa extensiva al conjunt de la
parròquia, també al Pas de la Ca-
sa.

En la majoria d’ordinacions, la
neu que no pugui ser liquada ha
de ser amuntegada damunt la vo-
rera, sense llençar-la al mig de la
calçada, i de manera que quedi
expedit l’accés a l’embornal de la
claveguera. Entre les façanes dels
edificis i la neu amuntegada cal
deixar, net i en bones condicions,

l’espai suficient per al pas còmo-
de dels vianants. 

Cal ressaltar que a la Massana,
tot i que sempre ha existit l’obli-
gatorietat de cada propietari de
treure la neu del seu tram de vo-
rera, s’ha volgut posar èmfasi en
aquest aspecte en la redacció de
l’ordinació de Via Pública apro-
vada el desembre passat. També
es va enviar una carta informati-
va a les comunitats de propieta-
ris. 

En la major part de reglaments
en què es regula aquesta qüestió
es detalla que els comuns assu-
meixen la neteja dels diferents
espais públics –les calçades, els
parcs, les places i les voreres de
competència comunal–, i d’aque-
lles voreres que no confrontin
amb un terreny edificat o que no

sigui explotat per comerços, em-
preses o indústries. Les corpora-
cions assumeixen, igualment, la
retirada de la neu amuntegada
per part dels propietaris d’edifi-
cis, establiments o comerços a les
voreres. Aquesta neteja es durà a
terme un cop finalitzi la nevada,
prioritzant sempre la retirada de
neu dels diferents espais públics
citats.

D’altra banda, les ordinacions
de Canillo, Encamp, Ordino i An-
dorra la Vella posen en relleu l’o-
bligatorietat dels propietaris de
retirar la neu amuntegada a les
teulades i els llosats per evitar
possibles danys als vianants. A
Encamp, a més, es marca un ter-
mini de 48 hores per realitzar
aquesta tasca. La normativa de la
capital ressalta que “excepcional-

ment, en els casos en què la treta
de neu sigui complicada, es po-
drà senyalitzar aquest risc. En cas
que, per incompliment de l’esta-
blert en aquest apartat, es cau-
sessin danys o lesions a tercers,
en seran responsables els propie-
taris d’edificis o comunitat de
propietaris corresponents”.

En un altre ordre de coses, els
comuns de Canillo, Encamp, Or-
dino i Andorra la Vella es reser-
ven explícitament el dret de pro-
hibir l’estacionament de vehicles,
tant a la via pública com als apar-
caments, per tal de procedir a la
neteja, treta de neu o altres tre-
balls. La decisió es donarà a co-
nèixer amb marge suficient, i els
vehicles estacionats podran ser
retirats pel servei de circulació
corresponent. 

M
PELS PROPIETARIS ESTAN OBLIGATS 
A RETIRAR-LA DE LES VORERES

PELS COMUNS ES FAN CÀRREC DE LA NETEJA
A LES CALÇADES, ELS PARCS O LES PLACES

LA NEU DE LES
TEULADES TAMBÉ ÉS
RESPONSABILITAT
DEL PROPIETARI
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La Massana ha aprovat recentment la
nova ordinació de Via Pública, per tal de
clarificar i agrupar en un sol text tots els
comportaments als espais públics. La
normativa inclou tant les obligacions ciu-
tadanes com les sancions previstes.

NOVA ORDINACIÓ
Les diferents infraccions relacionades
amb la tinença d’animals de companyia
comporten sancions que poden arribar
fins als 300 euros. Aquestes sancions no
exclouen la responsabilitat civil o penal,
així com possibles indemnitzacions. 

RÈGIM SANCIONADOR
Si es localitza un animal de companyia
errant pel carrer, les despeses ocasiona-
des de la seva captura, trasllat i manu-
tenció hauran d’anar sempre a càrrec
del propietari. Les diferents ordinacions
de preus públics fixen les tarifes.

CAPTURA I TRASLLAT

IDENTIFICACIÓ AL CARRER ACCESSOS

Obligació
de tenir els
animals
registrats
Tots els animals de companyia
han d’estar inscrits al Registre
d’Animals de Companyia en un
termini màxim de quatre me-
sos des del moment del seu
naixement o adopció (en el cas
de Canillo, també s’han de re-
gistrar al cens comunal). El pro-
cés s’ha de dur a terme mitjan-
çant els sistemes oficials
previstos a la llei: un tatuatge a
la pell o la implantació d’un mi-
croxip. El propietari que circuli
amb la seva mascota per la via
pública ha de mostrar, en un
termini màxim de 24 hores, el
document oficial d’identificació
de l’animal a qualsevol agent
de circulació, banders o agents
que li’n demani la seva exhibi-
ció. Fins a disposar del DOI de
l’animal, es pot presentar en
un termini de 24 hores un altre
document que acrediti el pro-
pietari (per exemple el carnet
de veterinari). A més, el Regla-
ment relatiu a la identificació i
el registre d’animals del Go-
vern obliga els propietaris de
gossos a identificar-los, ara
també, mitjançant el genotipat-
ge o anàlisi d’ADN. La data lí-
mit per a la identificació mitjan-
çant aquest sistema és l’1 de
gener del 2022. Tots els co-
muns, excepte Escaldes-Engor-
dany, financen el cost de la pro-
va d’ADN per a totes les
sol·licituds rebudes fins al 31
d’agost vinent. 

Els animals de companyia po-
den circular per pràcticament
tots els espais públics –sem-
pre que vagin degudament sub-
jectes, com s’ha vist al punt
anterior–, però tot i així tenen
vetat l’accés a determinades
àrees.  D’aquesta manera, les
mascotes tenen expressament
prohibida la circulació per zo-
nes enjardinades, així com àre-
es de jocs infantils, zones es-
portives i altres espais públics
en què se’n prohibeixi expres-
sament l’accés. Estan exempts
del compliment d’aquesta obli-
gació els posseïdors de gossos
d’assistència –gossos pigall–,
quan l’animal circuli per la via
pública desenvolupant aquesta
funció d’acompanyament. Els
propietaris, així mateix, han
d’abstenir-se de lligar l’animal
a qualsevol element propi del
mobiliari urbà, per exemple fa-
nals, senyals de trànsit, bancs,
papereres, etc. Tota persona
ha d’abstenir-se igualment de
donar de menjar als animals a
la via pública.

Portar
collar i
corretja 
als espais
públics

Prohibit
entrar a
zones
enjardinades
i similars

En la circulació per espais, es-
tabliments i transport públics
–excepte en aquells on s’indica
clarament el contrari– els pro-
pietaris s’han d’assegurar que
l’animal porta collar i va sub-
jecte amb una corretja o cade-
na, adoptant les mesures que
siguin necessàries amb la fina-
litat d’evitar que es pugui cau-
sar qualsevol molèstia o dany a
persones i béns. A més, els
gossos potencialment perillo-
sos tenen l’obligació de circular
amb morrió, i no podent ser
conduïts per menors d’edat. La
persona posseïdora d’un ani-
mal és responsable dels danys,
els perjudicis i les molèsties
que aquest pugui ocasionar a
les altres persones, i als béns

ja siguin públics o privats. Cal
respectar en tot moment les in-
dicacions que hi ha contingu-
des als rètols informatius que
estiguin col·locats als diferents
espais públics i als espais ha-
bilitats especialment per als
gossos.

Els propietaris han de seguir
totes les mesures que es tro-
bin al seu abast per tal d’evitar
que l’animal embruti les vies i
els espais públics, procedint a
la retirada immediata de les se-
ves matèries fecals. Aquesta
obligació comporta una sèrie
de deures específics: prendre
les mesures que siguin es-
caients per tal que l’animal no
embruti la via pública; recollir i
retirar els excrements de l’ani-
mal immediatament i de forma
convenient i netejar, si és ne-
cessari, la part de la via o el
mobiliari públic que en resulti
afectat; i dipositar higiènica-
ment les deposicions fecals re-
collides dins de bosses o al-

tres embolcalls impermeables,
que haurà de dur el posseïdor
del gos, i que s’hauran de llan-
çar en papereres, bosses d’es-
combraries o contenidors habi-
litats a tal efecte. La majoria
de comuns obliguen a portar
una ampolla d’aigua (mínim 50
cl) per diluir l’orina de l’animal,
especialment si micciona en fa-
çanes o mobiliari urbà.

DEPOSICIONS

Garantir la
neteja dels
excrements
i els orins
de l’animal

REGLAMENTS SOBRE TINENÇA D’ANIMALS



RESIDUS

DEIXALLERIES
COMUNALS

Andorra té cinc deixalle-
ries comunals:
Canillo/Encamp, Pas de
la Casa, Ordino/la Mas-
sana, Sant Julià de Lòria
(que també té una mini-
deixalleria per a objectes
com piles o bombetes, a
l’igual que Ordino i En-
camp), i Escaldes-Engor-
dany. Andorra la Vella té
tres minideixalleries i la
deixalleria del Centre de
Tractament de Residus.
Les deixalleries accepten
material d’ús domèstic
que no té cabuda a la tria
selectiva. També hi ha
deixalleries mòbils a to-
tes les parròquies.

RESIDUS QUE NO
S’ACCEPTEN

Hi ha determinats tipus
de residus que no són
objecte de recollida per
part dels serveis comu-
nals i que tampoc són
acceptats a les diferents
deixalleries. Entre
aquests hi ha, per exem-
ple, elements industrials
provinents de fàbriques,
tallers, magatzems i si-
milars, que puguin ser
considerats com a mate-
rials contaminants, cor-
rosius o perillosos; ter-
res de desmunts, runes i
enderrocs; fems i restes
d’explotacions agrícoles;
animals morts; residus
sanitaris...

Separació i
recollida de les
escombraries
PCIUTADANS I PROPIETARIS D’ESTABLIMENTS ESTAN
OBLIGATS A DUR A TERME LA TRIA SELECTIVA DE RESIDUS

a recollida selec-
tiva d’escombra-
ries és un dels as-
pectes en què
més incideix el
Pla Nacional de

Residus, del qual es deriven les
diferents ordinacions comunals
en la matèria. Tant els ciutadans
com els propietaris de locals i es-
tabliments tenen l’obligació de
separar les deixalles en funció de
la seva composició: vidre (només
envasos), paper/cartró, envasos
lleugers (de plàstic, brics o me-
tàl·lics), i el rebuig. Cadascun d’a-
quests residus s’ha de dipositar al
contenidor corresponent: 

–Contenidor blau: papers i
cartrons degudament plegats. No
s’han de dipositar en aquests
contenidors tovallons ni paper de
cuina usat, fotografies ni papers
encerats.

–Contenidor verd: ampolles i
pots de vidre, sense tap. No es pot
llençar en aquests contenidors
porcellana, bombetes, fluores-

cents, miralls o altres objectes de
vidre que no siguin pròpiament
envasos.

–Contenidor groc: envasos
lleugers. És a dir, envasos de plàs-
tic (d’aigua, de llet, de detergent,
de iogurts…), els brics (de llet, de
vi, de suc…), els envasos d’alumi-
ni o de llauna (de begudes, de
conserves…), les bosses de plàs-
tic, el paper d’alumini o les safa-
tes de poliestirè i similars.

–Altres contenidors: els resi-
dus sòlids urbans tipus rebuig
s’han de deixar als contenidors
habilitats a l’efecte, separada-
ment de la resta de residus i en
bosses de plàstic. També hi ha

contenidors d’oli vegetal o de re-
sidus tèxtils i roba per reutilitzar.

Pel que fa a deixalles volumi-
noses d’origen domèstic, com ara
mobles, matalassos, electrodo-
mèstics i similars, la recollida l’e-
fectua cada comú de forma con-
certada amb els interessats. Així,
prèvia demanda de la persona in-
teressada i en funció del volum i
naturalesa dels residus, el comú i
el particular pacten el dia i hora
de recollida. 

Aquests residus voluminosos
poden dipositar-se el més a prop
possible dels contenidors d’es-
combraries o reciclatge, la nit
abans de la data de recollida. En
cap cas, però, es poden deixar al
carrer si no s’ha concertat prèvia-
ment. Alguns comuns establei-
xen uns dies i unes hores especí-
fics per efectuar la recollida. 

Així mateix, hi ha l’opció de di-
positar aquests residus a les dei-
xalleries comunals, juntament
amb altres materials que s’espe-
cifiquen al requadre adjunt.

L

LA RECOLLIDA DE
RESIDUS DE GRAN
VOLUM S’HA DE
PACTAR AMB EL COMÚ

4 ACTITUDS CÍVIQUES
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IMMOBLES I CARRERS

a neteja i con-
servació dels
espais de ca-
ràcter privat
en condicions
d’higiene i sa-
lubritat és

sempre responsabilitat dels pro-
pietaris o dels usuaris dels habi-
tatges o immobles. A més, les
persones titulars d’autoritzacions
de comerç, indústria o serveis
són responsables solidàries amb
el propietari del compliment de
les diverses obligacions.

Totes les ordinacions comunals
recullen, amb major o menor
precisió, quins són els deures
dels particulars en aquest sentit,
especialment pel que fa a aque-
lles parts de l’edifici que són visi-
bles des de la via pública o des
dels espais públics.

Les diferents ordinacions pro-
hibeixen expressament llençar o
abandonar a les vies i espais pú-
blics qualsevol mena de deixa-
lles, d’objectes, productes, o

substàncies, i dur-hi a terme acti-
vitats que els embrutin o degra-
din. En particular, els comuns de
Canillo, Ordino, la Massana, An-
dorra la Vella i Escaldes-Engor-
dany posen èmfasi en diverses
accions que estan terminant-
ment vetades, com per exemple: 

–Regar plantes a balcons, fines-
tres i obertures dels edificis, si
provoquen caiguda d’aigua a la
via pública (en alguns casos es
pot fer entre les 23 i les 8 h).

–Buidar o abocar aigua bruta,
olis, greixos o altres líquids sobre
les calçades, voreres, voravies o
qualsevol altre element que formi
part de la via pública. Aquest
punt també serveix a Encamp.

–Espolsar catifes, tapissos i al-
tres robes i paraments d’ús do-
mèstic, des de portes, balcons,
obertures o finestres.

–En els casos d’Ordino i Andor -
ra la Vella, hi ha la prohibició ex-
pressa d’estendre roba o col·locar
jardineres en façanes que donin
al carrer. A Encamp, en canvi, es

permet la col·locació de jardine-
res en terrasses i finestres, sem-
pre que es tinguin en compte “les
òptimes condicions de seguretat
per tal que no puguin causar mo-
lèsties ni danys a tercers”.

Pel que fa a Sant Julià de Lòria,
la parròquia es regeix per una or-

dinació comunal del 1991, on si
bé no es detallen accions concre-
tes, sí que es recull que “tot pro-
pietari d’un edifici o propietat ra-
dicada dins el nucli urbà, haurà
de mantenir en bon estat i perfec-
tes condicions de netedat els
trams de voravia que envolten la
seva propietat”. 

L
ELS CARRERS HAN
DE QUEDAR LLIURES
DE DEIXALLES I
PRODUCTES

PELS PARTICULARS S’HAN DE FER CÀRREC DE
LA NETEJA I CONSERVACIÓ DELS SEUS ESPAIS

PALGUNS COMUNS PROHIBEIXEN ESTENDRE
ROBA, REGAR PLANTES O ESPOLSAR CATIFES

Obligacions dels propietaris

QUÈ S’ENTÉN PER
ESPAI PRIVAT?

HAIG D’ADMETRE
UN FANAL?

EVITAR L’IMPACTE
VISUAL

La normativa de la capital
posa en relleu que cal
evitar instal·lar mobiliari o
antenes a finestres, bal-
coneres o terrats, que
causin impacte visual o
trenquin l’homogeneïtat
de la façana.

NUMERACIÓ 
I RETOLACIÓ

Canillo, Encamp i Escal-
des tenen ordinacions
específiques pel que fa
a numeració dels immo-
bles i la retolació dels
carrers. Els números són
lliurats pel comú i tenen
un disseny estàndard.

Es consideren espais pri-
vats indrets com immo-
bles, locals oberts al pú-
blic, urbanitzacions,
passatges privats, patis
interiors, galeries comer-
cials o jardins de titulari-
tat privada, entre d’al-
tres.

El comú de la Massana
especifica que els pro-
pietaris de les finques li-
mítrofs amb la via públi-
ca tenen l’obligació
d’admetre a la façana la
instal·lació de fanals,
senyals de circulació o
altres elements.



Per evitar el llançament de cigarretes a
la via publica, tots els propietaris dels
bars, restaurants, pubs i discoteques es-
tan obligats a instal·lar cendrers a l’entra-
da del local. També seran responsables
de la seva neteja i manteniment.

CENDRERS ALS LOCALS
La neteja de vehicles a la via pública o
als aparcaments comunals està prohibi-
da. Així mateix, la reparació o la instal·la-
ció d’accessoris de vehicles s’ha de fer
sempre en un taller, excepte quan es
tracta d’una actuació d’emergència.

NETEJA DE VEHICLES
En el cas del grafits, les parròquies de
Canillo, Ordino, Andorra la Vella i Escal-
des-Engordany permeten algunes excep-
cions. Per exemple, es poden realitzar
murals artístics sempre que hi hagi la
corresponent autorització comunal.

MURALS ARTÍSTICS

Garantir la
neteja dels
espais públics

ot i que la ne-
teja i conser-
vació de les
vies i espais
públics en
c o n d i c i o n s
d’higiene i sa-

lubritat correspon als diferents
comuns, els ciutadans tenen l’o-
bligació de contribuir, en la me-
sura de les seves possibilitats, a
fer que els carrers, la resta de zo-
nes públiques d’ús comú i el
conjunt del mobiliari urbà es
mantinguin en un estat òptim de
conservació. 

Això no només inclou la pro-
hibició de llençar, per exemple,
brossa fora dels llocs habilitats a
tal efecte, o d’abocar productes
químics, substàncies, residus o
altres materials que puguin em-
brutar el carrer o els espais pú-
blics. Les diferents ordinacions
comunals regulen aspectes que
van des de les pintades sobre les
parets fins al llançament d’ob-
jectes des dels vehicles. 

–Grafits: tots els comuns pro-
hibeixent la realització de grafits,
pintades o similars al carrer i als
seus elements estructurals, en
mobiliari urbà i en murs i parets.
A la Massana, en cas de pintades
o trencament de mobiliari urbà
per part de menors, es pot pactar
amb els pares o tutors legals que
els joves reparin els danys fent
treballs per a la comunitat.

–Cartells: la col·locació de rè-
tols i cartells i altres elements
semblants (com ara adhesius)
–siguin o no publicitaris–, sense

el consentiment de la corporació
i fora dels espais habilitats, tam-
bé està vetada. Si es tracta de pu-
blicitat, s’ha de demanar l’auto-
rització i pagar la taxa
corresponent. 

–Distribució de fulls volants:
amb relació a la qüestió anterior,
es prohibeix també a la majoria
de parròquies (només Sant Julià
de Lòria i Escaldes-Engordany
no ho recullen explícitament) la
distribució de fulls volants a la
via pública sense prèvia autorit-
zació. Això inclou tant l’entrega
en mà com el llançament dels
papers sobre la via pública. La
Massana prohibeix de manera
expressa “la distribució de publi-
citat il·legal” en qualsevol va-
riant o format.

–Escopir o fer necessitats fi-
siològiques al carrer: compor-
taments com defecar, orinar o
escopir al carrer o a la resta d’es-
pais públics estan prohibits i po-
den ser objecte de sanció. A En-
camp, si bé aquestes conductes
estan qualificades com a infrac-
cions lleus, quan es duguin a ter-
me en espais de gran afluència,
freqüentats per menors d’edat, o
bé en monuments i edificis cata-

logats o protegits, seran conside-
rades una infracció greu.

–Llençar burilles o xiclets:
també queda prohibit el llança-
ment a la via pública xiclets, pa-
pers, cigarretes, cigars i les seves
burilles, així com bosses d’es-
combraries. La definició a l’ordi-
nació d’Escaldes-Engordany és
més genèrica, però destaca que
no es poden llençar “deixalles de
qualsevol matèria” o “efectuar
qualsevol actuació que desmi-
llori la neteja i la higiene pública
tant de la calçada com de les vo-
ravies, parcs o solars no edifi-
cats”.

–Llençar objectes des dels
vehicles: la Massana fa menció
expressa a la prohibició de llen-
çar a la via pública qualsevol
mena d’objecte des de l’interior
d’un vehicle. Segons l’ordinació
d’Escaldes-Engordany, es prohi-
beix “llençar, dipositar o aban-
donar sobre la via objectes o ma-
tèries que puguin entorpir la
lliure circulació, la parada o l’es-
tacionament, deteriorar la via o
les seves instal·lacions, o produir
efectes que modifiquin les con-
dicions apropiades per circular,
parar o estacionar”.

T
PELS CIUTADANS HAN DE CONTRIBUIR AL MANTENIMENT
EN ÒPTIMES CONDICIONS DE LES ZONES COMUNES

NO ES PODEN
DISTRIBUIR FULLS
VOLANTS SI NO ÉS
AMB AUTORITZACIÓ

ES PROHIBEIXEN
ELS GRAFITS I
PINTADES A LES
ÀREES PÚBLIQUES

6 ACTITUDS CÍVIQUES
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Andorra la Vella ha aprovat recentment
una ordinació que prohibeix l’ús de pati-
nets i monopatins a les voravies i àrees
per a vianants de la parròquia. Escaldes-
Engordany també restringeix la seva cir-
culació a l’eix de Vivand.

ÚS DE PATINETS
La capital regula mitjançant un regla-
ment específic l’adequació a l’entorn pai-
satgístic dels coberts d’horticultura pe-
riurbans, per tal de minimitzar l’impacte
visual que puguin provocar, i per afavorir
la salubritat en aquests espais.

COBERTES DELS HORTS
La senyalització d’itineraris d’iniciativa pri-
vada –ja siguin temporals o permanents–,
per a rutes turístiques d’excursionisme,
eqüestres, BTT, etcètera, ha d’estar auto-
ritzada pel comú corresponent, a qui se li
ha de fer arribar un projecte detallat. 

ITINERARIS PRIVATS

PERMISOS COMERÇ PROMOCIONS

Demanda
per escrit
amb plànol
i altres
documents
La celebració de proves espor-
tives, actes culturals o activi-
tats de lleure, així com la ven-
da ambulant o qualsevol altra
activitat comercial o promocio-
nal que requereixi l’ocupació
de la via pública, s’ha de dur a
terme amb l’autorització prèvia
del comú. Tot i que la normati-
va varia força en funció de la
corporació, la sol·licitud s’ha
de presentar per escrit en tots
els casos. Habitualment és
obligatori adjuntar un plànol a
escala on es faci constar la
superfície exacta que es vol
ocupar, així com un document
que detalli les mesures que
s’adoptaran per garantir la se-
guretat durant l’esdeveniment.
Eventualment, també és ne-
cessari acreditar la comunica-
ció realitzada al cos de policia
o a Protecció Civil, com a la
Massana, així com la contrac-
tació d’una pòlissa d’assegu-
rances, quan l’activitat ho re-
quereixi. Alguns comuns, com
Canillo o Ordino, es reserven
el dret de cobrar una fiança,
en funció de quin sigui el pro-
jecte i el seu abast. A Encamp
només si hi ha accés motorit-
zat.

En constituir un important focus
d’atracció turística, l’eix comer-
cial d’Andorra la Vella i Escal-
des-Engordany permet l’ocupa-
ció temporal de la via pública
amb finalitats promocionals ex-
cepcionals, ja sigui per a la pre-
sentació de nous productes o
amb motiu de la inauguració de
nous establiments. La capital
delimita sis zones amb espais
susceptibles de ser ocupats
amb aquesta finalitat, mentre
que Escaldes, de la seva ban-
da, compta amb una ordinació
específica per a l’ocupació de
Vivand. En tots dos casos, no-
més poden demanar l’autoritza-
ció els establiments comercials
de la zona situats en planta bai-
xa i amb façana i accés princi-
pal a l’espai públic. Aquests, a
més, hauran d’ocupar l’àrea im-
mediatament frontal a la botiga,
i la instal·lació haurà de complir
criteris estètics respectuosos
amb l’entorn. El desmuntatge
ha de tenir lloc després de fina-
litzat l’horari comercial del dia
autoritzat i l’espai públic ha de
quedar totalment lliure abans
de les dotze de la nit en el cas
d’Andorra la Vella i de les sis
del matí a Escaldes.

Autorització
per a les
parades de
venda
ambulant

Ocupació de
l’eix central
per realitzar
accions
puntuals

Es considera venda ambulant o
no sedentària la que es realit-
za fora d’un establiment co-
mercial permanent, a la via pú-
blica, en llocs i dates
variables. L’autorització per ex-
plotar parades, taules i case-
tes per a la venda ambulant
amb motiu d’esdeveniments,
festes populars, fires o mer-
cats l’ha d’emetre sempre el
comú. La sol·licitud ha d’anar
acompanyada  d’una sèrie de
documentació: memòria des-
criptiva del tipus d’ocupació
que es vol realitzar, plànol o
croquis de situació, autoritza-
ció sanitària si és necessari, i
pòlissa d’assegurança. La ven-
da ambulant es realitzarà en
instal·lacions desmuntables
que únicament s’ubicaran en
els llocs que s’especifiquin en
l’autorització. També es pot au-

toritzar la venda ambulant en
vehicles que compleixin la nor-
mativa d’aplicació per realitzar
l’activitat. Quan els productes
a la venda siguin aliments, a
més, han de complir les condi-
cions establertes en la norma-
tiva específica.

USOS ESPECIALS DE LA VIA PÚBLICA
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