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7. En el cas que no s’hagin destinat els imports,
recaptats i obtinguts, provinents de la cessió
econòmica on s’ha autoritzat la construcció a les
finalitats que preveu la llei, a que s’han destinat; tot
desglossat per: a) anys; b) per parròquies i, dins
d’aquestes, nuclis urbans?
8. En quin nombre de casos els Comuns han cedit,
durant un termini de cinquanta (50) anys, l’ús del sòl
de cessió obligatòria a un particular perquè
construeixi i exploti un equipament d’interès públic,
desglossat per: a) anys; b) parròquia; i c) finalitat?
Consell General, 14 de juliol de 2021
Joan Carles Camp Areny
President suplent
Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 21 de juliol
del 2021, ha examinat les preguntes amb resposta
escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Joan
Carles Camp Areny, president suplent del Grup
Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana +
Independents, per escrit de data 14 de juliol, relatives
a l’habitatge, i d’acord amb els articles 18 i 130 del
Reglament del Consell General ha acordat admetreles a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm.
746).
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 21 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la M. I. Sindicatura
El sotasignat, el M.I. Joan Carles Camp Areny,
conseller general del Grup Parlamentari Terceravia +
Unió Laurediana + Independents, d’acord amb el que
disposen els articles 129 i següents del Reglament del
Consell General, passa a formular les preguntes
següents perquè, en el millor termini, el Govern
presenti, per escrit, les respostes corresponents a:
Les preguntes que es formulen en relació amb
l’habitatge.
Es pregunta al Govern:
1. Quin és el nombre d’habitatges construïts al
Principat d’Andorra, desglossats per:
a) tipus
d’habitatge, és a dir: estudis, apartaments d’un, dos,
tres i quatre o més dormitoris, habitatges unifamiliars,
aïllats i adossats; b) any de construcció: abans del

1975, en conjunt, i després any per any; c) parròquies
i, dins d’aquestes, per nuclis urbans?
2. Quin és el nombre d’habitatges autoritzats al país
durant l’any 2019, 2020 i del que es porta del 2021,
desglossats per tipus d’habitatge, és a dir, estudi,
apartament d’un dormitori, de dos dormitoris, de tres
dormitoris, de quatre o mes, habitatges unifamiliars,
unifamiliars adossats, desglossats
per
any
d’autorització, per parròquies i per nuclis urbans?
3. Quina quantitat d’edificis d’habitatges i, per tant,
quin nombre d’habitatges dins d’aquests edificis estan
en desús per la seva antiguitat, desglossat per
parròquia i, dins d’aquestes, per nucli poblacional?
4. Quina quantitat d’establiments hotelers (hotels,
apart-hotels, apartaments i residències) i, per tant,
quin nombre de places hotelers dins d’aquests estan
en desús per la seva antiguitat, desglossat per
parròquia i, dins d’aquestes, per nucli poblacional?
Consell General, 14 de juliol de 2021
Joan Carles Camp Areny
President suplent
Grup Parlamentari
Terceravia + Unió Laurediana + Independents

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez,
conseller
general
del
Grup
Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del
2021, relatives a la situació de l'atenció domiciliària,
i publicades en el Butlletí del Consell General número
61/2021, del 4 de juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

