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5. ALTRA INFORMACIÓ
5.3 Altres
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 6 de juliol del 2022, ha examinat el document que li
ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern en data 30 de juny del 2022, sota el títol Expedient
relatiu a la desafectació per a l’ús públic de l’edifici abans destinat a Ambaixada
d’Andorra a Brussel·les i, exercint les competències que li atribueix el Reglament del
Consell General en els articles que es citaran, ha acordat:
1. D’acord amb els articles 18.1.d) i 136.5 del Reglament, admetre a tràmit aquest escrit i
procedir a la seva tramitació d’acord amb el procediment legislatiu comú.
2. D’acord amb l’article 136.5, ordenar la seva publicació i obrir un període de quinze dies
per a la presentació d’esmenes, que només podran ésser de devolució. Aquest termini
finalitza el dia 13 de setembre del 2022, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 6 de juliol del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Acord de desafectar a l’ús públic l’edifici abans destinat a Ambaixada
d’Andorra a Brussel·les, situat a la rue de la Montagne, 10, propietat del
Govern d’Andorra
Vist que l’edifici propietat del Govern situat a la rue de la Montagne, 10, de la ciutat de
Brussel·les, que havia estat destinat a Oficina de Turisme d’Andorra a Bèlgica, i a
Ambaixada d’Andorra a Brussel·les, es troba actualment sense cap ús,
Atès que no és previsible a curt i mig termini que l’edifici esmentat sigui destinat a cap
activitat,
Vist l’article 92 del Codi de l’Administració, que estipula que els béns patrimonials de les
persones públiques andorranes han de ser explotats cercant la millor rendibilitat i mitjançant
les formes usuals de la pràctica civil i mercantil,
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Atès que el referit edifici, per la seva ubicació a la ciutat de Brussel·les, pot gaudir d’atractiu
immobiliari per a diferents usos,
Vist que l’article 92 del Codi de l’Administració permet l’arrendament dels béns patrimonials
de les persones públiques andorranes; i que la desafectació a l’ús públic és un requisit
necessari per poder dur a terme posteriorment el procediment destinat a arrendar l’edifici,
Vist l’article 78 del Codi de l’Administració, que estableix el procediment per tal que els béns
de domini públic perdin aquesta qualitat i passin a integrar-se en el patrimoni privat de les
persones públiques, i que en tractar-se d’un immoble del Govern cal la decisió expressa del
Consell General i l’elaboració d’un expedient que estableixi que el bé ha deixat de ser
necessari per a l’ús públic, per al servei públic o per al foment de la riquesa nacional, el qual
ha de ser sotmès a informació pública,
Vist que durant el període d’informació pública no s’han rebut al·legacions,
Acorda
Desafectar a l’ús públic l’edifici abans destinat a ambaixada d’Andorra a Brussel·les, situat
a la rue de la Montagne, 10, propietat del Govern d’Andorra, per tal de poder procedir a
l’arrendament mitjançant subhasta internacional en pública concurrència.

Expedient relatiu a la desafectació a l’ús públic de l’edifici abans destinat
a Ambaixada d’Andorra a Brussel·les
1.- Antecedents
L’any 1999 el Govern d’Andorra adquirí de forma onerosa l’edifici situat a la rue de la
Montagne, núm. 10, de Brussel·les (d’ara endavant, “l’edifici”), per tal de destinar-lo a
ambaixada i l’Oficina de Turisme d’Andorra a Bèlgica.
L’edifici havia estat propietat de la societat de dret belga PANCA SA, la qual comptava amb
aquest immoble com a únic patrimoni i actiu social. A l’efecte d’adquirir l’edifici, l’any 1999
el Govern d’Andorra comprà la totalitat de les accions de la societat PANCA SA. La societat
fou dissolta a l’any 2004, adjudicant-se els actius -l’edifici- a l’únic accionista -Govern-.
El Govern d’Andorra és l’únic propietari de la integritat de l’edifici.
Durant uns anys l’edifici compaginà la doble funció d’Oficina de Turisme d’Andorra a
Bèlgica, i de seu diplomàtica. Més tard desaparegué l’Oficina de Turisme d’Andorra a
Bèlgica i l’edifici fou ocupat, íntegrament, per les dependències de l’ambaixada.
Recentment, fa un parell d’anys, l’ambaixada d’Andorra a Brussel·les ha estat traslladada
a unes oficines en règim de lloguer, en una ubicació més propera a altres seus
diplomàtiques i als edificis oficials de la Unió Europea i del Govern Belga.
Actualment l’edifici està buit, i sense cap activitat.
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2.- Descripció de l’edifici
L’edifici es troba prop de la “Grand Place”, al centre històric de la ciutat, en un entorn urbà
de marcat caràcter turístic i comercial.
Es tracta d’un edifici històric-monumental (un palauet de mitjans del segle XVIII), inclòs a
l’inventari de béns d’interès cultural de la ciutat de Brussel·les. Per aquest motiu, l’immoble
és objecte de protecció cultural, fet que restringeix molt les possibilitats d’intervenció o
reforma.
L’edifici consta de planta baixa, dos plantes i una planta sotacoberta, i a més un soterrani
(“cave”) que pot ser emprat com a magatzem.
Les superfícies útils aproximades de cada planta són les següents:
Soterrani =

98 m2

Planta baixa =

186 m2

Primera planta =

126 m2

Segona planta =

114 m2

Sotacoberta =

TOTAL =

58 m2

582 m2

S’adjunta croquis d’emplaçament de l’edifici, plànols, fotografies i còpia de dades
cadastrals.
3.- Edifici poc apropiat per a una ambaixada
A partir de l’historial, les dades, les informacions, i de l’àmplia experiència contrastada que
disposa el Ministeri d’Afers Exteriors, així com també de les observacions directes que han
pogut copsar responsables del Ministeri d’Ordenament Territorial que en diferents ocasions
s’han desplaçat a Brussel·les, es conclou que l’edifici ha esdevingut del tot inadequat per a
l’activitat diplomàtica, a causa de l’estat de conservació, la distribució interna, la normativa
de protecció del patrimoni cultural, l’emplaçament i la seguretat.
Aquestes raons es desglossen a continuació:
Estat de conservació:
L’estat de conservació de l’edifici és molt precari.
Com a exemple: a la primavera del 2019 es produí una avaria important de la
instal·lació d’aigua calenta i calefacció, a causa de l’estat de greu deteriorament dels
tubs. L’avaria fou arreglada, però posteriorment s’han produït nous incidents amb
aquesta instal·lació (goteja en diferents punts, etc). L’elevada corrosió de tots els
tubs comporta un risc molt considerable de noves avaries en un futur immediat, les
quals poden ser successives i de forma continuada. La solució definitiva requeriria la
substitució integral de tota la instal·lació d’aigua calenta i calefacció. El cost
d’aquesta actuació resultaria molt elevat.
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Igualment és necessari dur a terme una intervenció de magnitud considerable per
refer la totalitat de la instal·lació elèctrica, als efectes d’actualitzar-la amb la
normativa tècnica actualment vigent.
També cal reparar la pràctica totalitat de la impermeabilització de la coberta, perquè
s’hi produeixen humitats i filtracions d’aigua pluvial en diversos punts.
Igualment cal posar de relleu que la combinació de la morfologia de l’edifici amb la
normativa de protecció del patrimoni cultural, fa impossible transformar l’edifici en un
espai adaptat per a la persones amb mobilitat reduïda.
En definitiva: es tracta d’una construcció antiga, amb instal·lacions velles, en gran
part obsoletes i que no compleixen les normatives actuals. Actualitzar les
instal·lacions resultaria molt car. D’altra banda, és impossible transformar l’immoble
en un espai adaptat per a la persones amb mobilitat reduïda.
Distribució interna:
La distribució interna és molt poc funcional.
El rendiment de “nombre de llocs de treball/superfície total” és summament baix És
a dir: es tracta d’un edifici poc aprofitable per ubicar-hi persones de perfil professional
d’oficina.
És difícil poder augmentar la capacitat de treballadors (augmentant el nombre de
llocs de treball) a causa de la distribució interior poc racional de l’edifici (la qual
exigeix una obra de reforma considerable per incrementar el nombre de llocs de
treball). El fet de tractar-se d’un bé immoble protegit per patrimoni cultural de la ciutat
de Brussel·les complica encara més les possibilitats de modificar l’edifici. Aquestes
possibilitats són incertes, cares i complexes.
A més, la distribució interior de l’edifici correspon a un habitatge de fa tres segles. No
està adaptada a les necessitats d’unes oficines actuals. Per aquest motiu, els
itineraris interiors entre despatxos i dependències són llargs, incòmodes i fins i tot
una mica laberíntics.
Protecció de patrimoni cultural:
El Govern d’Andorra està compromès amb la conservació i la valorització del
patrimoni cultural, tant dins Andorra com fronteres enllà. Tot i això, forçós és
reconèixer que els requisits normatius de protecció del patrimoni cultural comporten
inconvenients, des de l’òptica de la funcionalitat, per a la utilització de l’edifici per a
finalitats administratives, com poden ser les diplomàtiques, consulars o de promoció
turística del nostre país.
L’edifici està inclòs en l’inventari de béns immobles protegits, d’acord amb la
regulació de patrimoni cultural de la ciutat de Brussel·les. Aquesta normativa
impedeix absolutament reformar l’aspecte extern, però a la vegada també dificulta
molt poder escometre modificacions importants de la distribució interior o alterar
molts elements interiors, perquè alguns d’ells també protegits per la normativa de
protecció del patrimoni.
En definitiva, el caràcter històric-monumental de l’edifici impedeix dur-hi a terme les
intervencions necessàries per transformar-lo en una construcció funcionalment
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adequada per contenir una legació diplomàtica, consular o destinada a la promoció
turística.
Emplaçament:
L’emplaçament de l’edifici no és l’òptim per a una ambaixada.
L’edifici es troba situat al bell mig del nucli històric de la ciutat (al costat de la “Grand
Place”), en un barri netament urbà i cèntric, caracteritzat per la nombrosa presència
d’hotels, restaurants i comerços orientats cap al turisme, però amb molt escassa
activitat d’oficines dedicades al sector serveis, i nul·la presència d’institucions de la
Unió Europea o del Govern belga, això com de legacions diplomàtiques. Les seus
polítiques i administratives tant de la Unió Europea com del Govern belga es troben
molt lluny de l’edifici on, fins fa poc, s’ubicava l’ambaixada d’Andorra. No existeix cap
altre legació diplomàtica en proximitat de l’ambaixada andorrana. La majoria es
troben al “quartier europeen” de la ciutat, prop dels edificis de les institucions
europees.
Aquesta posició perifèrica respecte als centres diplomàtics i oficials provocava que
tant l’ambaixadora com la resta de personal s’haguessin de desplaçar habitualment
per a reunions, visites, gestions, etc.
Potser l’entorn turístic i comercial de l’edifici podien haver propiciat, en el passat, que
aquest fos un emplaçament convenient per a l’antiga Oficina de Turisme d’Andorra.
Però un cop desapareguda aquesta, l’indret resultava inapropiat per a activitats
diplomàtiques.
Seguretat:
La ubicació de l’edifici provoca que es trobi en una situació exposada des del punt
de vista de la seguretat.
En efecte, l’edifici està emplaçat en un carrer de molt elevada intensitat de vianants,
els quals discorren a milers, diàriament, per davant de l’edifici. L’alta intensitat de
vianants que cada dia caminen a tocar de la façana dificulta extraordinàriament la
possible vigilància mitjançant càmeres. A més, el fet de tractar-se d’un edifici integral
(la planta baixa es troba situada a peu de carrer) augmenta el risc enfront atacs o
intrusions. Les particularitats de la façana (amples finestrals tant en planta baixa com
a les plantes superiors) incrementen encara més la vulnerabilitat de l’edifici
(recordem que la façana no pot ser alterada, a causa de la normativa de protecció
del patrimoni cultural).
En resum: mentre l’edifici allotjava l’ambaixada, patia una situació no menyspreable
d’exposició al risc per atacs terroristes o d’altre tipus. Aquest perill ha minvat
considerablement un cop la legació ha estat traslladada a unes oficines situades en
un planta pis (no en planta baixa), i ubicat en un barri menys freqüentat.
El conjunt de consideracions exposades han motivat la decisió de traslladar l’ambaixada a
uns locals d’oficines, de moment en règim de lloguer, en proximitat del “quarter europeen”
(concretament, a la rue Froissart, 95).
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4.- Possibilitat d’arrendar l’edifici
Ateses les consideracions exposades a l’apartat 3.- precedent, la possibilitat de tornar a
destinar l’edifici novament a missions diplomàtiques sembla altament remota, si més a curt
i llarg termini.
Tal com ja s’ha explicitat, actualment l’edifici no està destinat a cap activitat. No es preveu
la seva utilització per a finalitats pròpies de l’Administració General.
El primer paràgraf de l’article 92 del Codi de l’Administració fixa l’obligació de les persones
públiques andorranes d’explotar els béns públics que no es trobin assignats a un servei
públic, tot cercant la millor rendibilitat, i d’acord amb les pràctiques civils i mercantils:
“Article 92
Els béns patrimonials seran explotats tot recercant la millor rendibilitat i mitjançant les
formes usuals de la pràctica civil i mercantil.
....”
Atès que no es preveu cap utilitat d’interès públic per a l’edifici de la rue de la Montagne,
núm. 10 (si més no a curt i mig termini), sembla recomanable arrendar l’edifici, per tal de
donar compliment a l’article 92 del Codi de l’Administració.
La ubicació de l’edifici que havia estat ocupat per l’ambaixada, al centre històric i comercial,
pot resultar atractiva per a certs arrendadors, en tant que l’edifici podria ser ocupat per un
establiment comercial o de restauració (com la majoria dels edificis de la vora, de fet).
Immobles de l’entorn de l’ambaixada, de característiques i antiguitat similars, estan
destinats a activitat comercial (roba, complements, souvenirs, etc) o de restauració
(cerveseries, etc), fet que demostra que és factible adaptar aquesta activitat a la construcció
històrica, de forma respectuosa amb les regles de conservació del patrimoni.
Tal com s’ha exposat a l’apartat 3.- del present expedient, l’estat de conservació de l’edifici
és precari. Cal renovar en profunditat la instal·lació elèctrica, d’aigua, calefacció, etc. Ara
bé, atès que amb tota probabilitat l’arrendatari que llogui l’edifici no el destinarà a una
activitat administrativa (com ha estat fins ara), sinó a un ús comercial o de restauració, unes
hipotètiques obres de reforma de les instal·lacions per part del Govern, prèvies a
l’arrendament, resultarien improductives i inadequades per a les noves activitats que s’hi
desenvoluparan, en tant que l’arrendatari haurà d’executar una completa intervenció de
reforma interior, per adaptar aquest a les seves necessitats concretes i determinades (les
quals són desconegudes per al Govern).
Per aquesta mateixa raó, es considera que el Govern, prèviament a arrendar l’edifici i tot
cas tan aviat com sigui possible, ha d’executar aquelles obres destinades a garantit la
integritat i la seguretat de l’edifici, les quals són reparar la coberta, i dur a terme les
intervencions mínimes sobre la instal·lació elèctrica per adequar-la a la normativa vigent. El
fet de no executar la resta d’obres de rehabilitació que l’edifici requereix (principalment,
d’instal·lacions) no hauria de redundar en una disminució del preu comercial del lloguer,
perquè l’arrendatari igualment hauria de realitzar, fos com fos l’estat de l’edifici, una obra
de reforma per adaptar-lo a les necessitats específiques del seu projecte de negoci de
concurrència pública.
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5.- Tramitació per poder arrendar l’edifici
L’arrendament de béns de propietat pública requereix que aquests deixin d’estar oficialment
assignats a un servei públic. És a dir, que es transformin de béns de de domini públic a
béns patrimonials. Veure els articles 76 i 77 del Codi de l’Administració:
“Article 76
Els béns de les persones públiques andorranes, general i locals, es classifiquen en béns
de domini públic o béns públics, i béns de domini privat o patrimonials.
Són béns de domini públic els béns de les persones públiques andorranes afectats a
l'ús públic, almenys tàcitament, o a un servei públic com a element essencial d'aquest,
o al foment de la riquesa nacional, i aquells als quals una llei atribueixi expressament
aquest caràcter.
Pertanyen també al domini públic els béns mobles que integren el patrimoni artístic,
històric o documental en possessió de l'Administració pública.
Les disposicions del present capítol no són aplicables als béns pertanyents als
Coprínceps o a l'Església.”
“Article 77
1. Són béns patrimonials:
a) els béns pertanyents a les persones públiques i que no formen part del domini públic
.....”
La transformació d’un bé de domini públic a bé patrimonial requereix aprovació del Consell
General, prèvia exposició pública. Veure article 78 del Codi de l’Administració:
“Article 78
Els béns de domini públic perdran aquesta qualitat i seran integrats en el patrimoni privat
de les persones públiques de què es tracti:
a) per decisió expressa del Consell General, dels Comuns o dels Quarts, previ expedient
amb informació pública que estableixi que el bé ha deixat d'ésser necessari per a l'ús
públic, el servei públic o el foment de la riquesa nacional;
....”
Un cop desafectat a l’ús públic (és a dir, un cop l’edifici s’hagi transformat en un bé
patrimonial), es podrà arrendar, mitjançant subhasta en règim de pública concurrència.
Veure el segon paràgraf de l’article 92 del Codi de l’Administració:
“Tanmateix els arrendaments a particulars i qualsevol altra forma de cessió se sotmetran
als procediments de publicitat i concurrència i s'atorgaran mitjançant subhasta pública.”
El Codi de l’Administració no estipula cap excepció ni cap regulació específica ni singular
per als béns públics de les persones públiques andorranes, que es trobin situats a
l’estranger. Estan regulats idènticament, doncs, que els béns públics situats a Andorra.
No cal declaració d’alienabilitat de béns públics, en tant que la propietat de l’edifici romandrà
del Govern d’Andorra.
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Atès que les persones interessades a adquirir l’immoble seran probablement belgues, a
més del BOPA escaurà donar publicitat a la subhasta mitjançant mitjans de comunicació
d’aquell país.
6.- Conclusió
El present expedient justifica la motivació d’interès públic general per desafectar a l’ús públic
l’edifici propietat del Govern d’Andorra situat a la rue de la Montagne, 10, de Brussel·les, i
a la vegada estableix que l’edifici ha deixat de ser necessari per l’ús públic, per al servei
públic o per al foment de la riquesa nacional. Per aquests motius li correspon ser sotmès a
exposició pública, juntament amb els seus annexos, per tal de donar compliment al
procediment establert per l’article 78.a.- del Codi de l’Administració.
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