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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU 

COMÚ 

2.1 Projectes de llei 

Edicte 

La síndica general, vist l’acord de la Junta de 

Presidents de Grup Parlamentari del dia 7 de juliol 

del 2020, determinant la comissió competent per a 

conèixer del Projecte de llei de modificació de la 

Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de 

confiança electrònica, 

Disposa 

D’acord amb el que preveu l’article 45 del 

Reglament del Consell General, trametre l’esmentat 

Projecte de llei, així com les esmenes a l’articulat que 

han estat presentades a la Comissió Legislativa 

d’Economia. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 22 de gener del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Edicte 

La síndica general, vist l’acord de la Junta de 

Presidents de Grup Parlamentari del dia 17 de juny 

del 2020, determinant la comissió competent per a 

conèixer del Projecte de llei d’esports electrònics, 

Disposa 

D’acord amb el que preveu l’article 45 del 

Reglament del Consell General, trametre l’esmentat 

Projecte de llei, així com les esmenes a l’articulat que 

han estat presentades a la Comissió Legislativa 

d’Economia. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 22 de gener del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

 

 

 

 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 22 de gener 

del 2021, exercint les atribucions que li confereix 

l’article 80 del Reglament del Consell General, ha 

acordat a demanda del M. I. Sr. Oliver Alís 

Salguero, conseller general del Grup Parlamentari 

Terceravia + Unió Laurediana + Independents, 

prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al 

Projecte de llei del Codi de la circulació. El nou 

termini finalitza el dia 2 de març del 2021, a les 

13.30h. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 22 de gener del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

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 desembre 

del 2020, relatives a la rehabilitació d’habitatges 

permesa per les lleis de mesures urgents en 

matèria d’arrendament d’habitatges, i publicades en 

el Butlletí del Consell General número 104/2020, del 

4 de desembre. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 21 de gener del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 
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Ministeri d’Ordenament Territorial  

Preguntes amb resposta escrita del 

Govern (reg. núm. 1010) 

Preguntes amb resposta escrita del Govern 

relatives a la rehabilitació d’habitatges permesa 

per les lleis de mesures urgents en matèria 

d’arrendament d’habitatges, formulades pel M.I. 

Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general 

del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.  

Es demana: 

1. Quina és la superfície mitjana en metres 

quadrats dels habitatges rehabilitats o reformats 

durant la vigència de la disposició? (Especificar 

també la mediana i els quartils) 

Veure document número 1 

2. Quina ha estat la zonificació d’aquesta 

habitatges? (És a dir, la seva distribució per 

parròquies i la seva ubicació o no en centres 

històrics) 

Veure document número 2 

(Els habitatges marcats en vermell son els que es 

troben en centres històrics) 

3. Amb quantes estances compta cada habitatge? 

(Agrupant-los per nombre d’estances) 

Veure document número 3 

4. De quins anys són les finques d’aquests 174 

habitatges rehabilitats o reformats? (Agrupant-los 

per anys) 

Veure document número 4 

5. Quina ha estat la casuística en l’exempció? 

(Finques fora d’ordenament, manca de requisits 

en zones comunes, etc. Agrupar de major a menor 

en funció de la freqüència) 

Veure document número 5 

(S’adjunta Annex I: Requisits d’habitabilitat. Nivells 

A – B – C del Reglament de construcció, publicat al 

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 69 de 

data 20 de maig del 2020). 

 

 

 

 

6. Quin és el preu de lloguer aproximat per metre 

quadrat d’aquests habitatges? 

Atès que el preu del lloguer forma part dels pactes 

continguts en els contractes d’arrendament signats 

entre particulars, l’Administració no disposa 

d’aquesta informació. 

Andorra la Vella, 15 de gener del 2021 

Jordi Torres Falcó  

Ministre d’Ordenament Territorial 
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