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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 per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, 
consellera general del Grup Parlamentari 
Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de desembre 
del 2020, relatives als terrenys de Casa Rossell a 
Ordino, i publicades en el Butlletí del Consell 
General número 105/2020, del 9 de desembre. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 26 de gener del 2021 

Roser Suñé Pascuet  
Síndica General 

Ministeri d’Ordenament Territorial 
Preguntes amb resposta escrita del 
Govern (reg. núm. 1013) 

Preguntes amb resposta escrita del Govern 
relatives als terrenys de Casa Rossell a 
Ordino, formulades per la M. I. Sra. 
Susanna Vela Palomares, consellera general 
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.  

Preguntes que es formulen en relació als terrenys 
de casa Rossell a Ordino. 
El Govern compta amb un conjunt d’actius, 
concretament el patrimoni de Casa Rossell, 
classificats com a bens patrimonials i que fan 
l’objecte de les següents respostes. 

Al respecte de l’exposat es formulen les preguntes 
següents: 

Es demana: 

1. Quin és el nombre de parcel·les que conformen 
la propietat de Govern i que va obtenir via 
herència de la casa Rossell d’Ordino? 
S’adjunta el document “Relació de finques de la 
Casa Rossell d’Ordino any 2020”. En el citat 
document es detallen les propietats del Govern que 
conformen l’herència de Casa Rossell, el nom de les 
parcel·les, els metres quadrats i l’estat actualitzat a 
data 31 de desembre del 2020 de cada parcel·la. 

2. Quin és el nombre de parcel·les que estan 
llogades i quin és el termini de durada dels 
contractes? 
En primer lloc, cal esmentar que des de fa més de 20 
anys el Govern ha procedit periòdicament a 
subhastar per mitjà de concurs públic el lloguer de 
determinades finques rústiques de Casa Rossell que 
són de la seva propietat, permetent únicament el seu 
aprofitament per a determinats usos agraris i 
ramaders. La finalitat d’aquests lloguers no és altra 
que la d’assegurar que les finques subhastades es 
puguin mantenir adequadament i evitar que es 
quedin a l’erm. 

Així doncs, donant continuïtat a aquesta pràctica, el 
Govern va procedir -a la vista que el 13 de maig del 
2020 finalitzava el termini de 5 anys de l’adjudicació 
del lloguer dels lots de determinades finques 
rústiques de Casa Rossell que s’havia aprovat en data 
13 de maig del 2015 (veure BOPA Núm. 40 del 20 
de maig del 2015)- a aprovar, en data 8 d’abril del 
2020 (veure BOPA Núm. 49 del 15 d’abril del 
2020), un nou concurs per procedir a licitar per mitjà 
de subhasta publica el lloguer de determinades 
finques de Casa Rossell i el respectiu plec de bases en 
el qual es detallaven els lots respectius. 
Posteriorment, en data 17 de juny del 2020 (veure 
BOPA Núm. 84 del 25 de juny del 2020), el Govern 
aprovava l’adjudicació dels lots subhastats per una 
durada de com a màxim 5 anys. 

Els lots que es van licitar i adjudicar estan formats 
per les parcel·les que es detallen en la taula següent: 

 

Lot Parcel·les Superfície 
aproximada (m2) 

1 Terra del Barre 10.756,92 

 Terra del Boix 4.798,31 

  15.555,23 

2 Cap de l'Escala 1.046,63 

 Terra Batallats/Ceró 25.577,67 

 Terra Coma Fregona 3.267,29 

 L'Hortal 2.497,26 

 Terra Pollastre 2.926,24 

  35.315,09 

3 Camp de baix / dalt 22.688,44 

 Bordes (El Serrat)* - 

  22.688,44 

4 Farga / Terra Rodona / Prat Nou 35.910,78 

 Prat del Tornall 671,14 

  36.581,92 

5 Prada del Vilaró 20.907,68 

 Borda* - 

  20.907,68 

6 Prat de la Covanella 5.121,21 

 Fangots de la Covanella 558,93 

  5.680,14 
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D’acord amb aquesta adjudicació, en data 1 de juliol 
del 2020 es procedia a signar els contractes 
respectius amb els arrendataris. En aquest sentit, el 
Govern es reserva determinades prerrogatives tal 
com ja s’havia previst en els contractes anteriors, 
d’acord amb les clàusules que ja figuraven al plec de 
bases de la subhasta en qüestió. Aquestes són el fet 
de que el Govern, sempre que ho necessiti, pugui 
recuperar les bordes que formen part del conjunt 
dels bens adjudicats de determinats lots. Aquest 
acabament anticipat del lloguer haurà d’efectuar-se 
amb un previ avís per escrit adreçat a l’adjudicatari 
per mitjà de carta certificada amb una antelació de 
com a mínim 15 dies a la data en la que el Govern 
tingués previst de fer efectiva aquesta recuperació. 

Altrament, en els contractes també es preveia que la 
seva durada s’establia per períodes anuals que es 
renoven tàcitament fins a un màxim de cinc anys, 
tot precisant que aquesta quedava però limitada, 
atenent el calendari agrari, fins al darrer dia del mes 
de març del darrer any natural fins al qual aquest es 
pot prorrogar. 

3. Govern està treballant sobre alguna idea o pla 
sobre un nou ús per algunes d’aquestes parcel·les i 
terrenys? 
El Govern treballa per desenvolupar i implantar el 
pla Horitzó 23 aprovat al mes de juliol del 2020, i 
amb aquest objectiu analitza constantment les 
iniciatives del pla i la millor manera de portar-les a 
terme, prioritzant l’optimització dels recursos a 
l’abast del Govern. En el marc de l’anàlisi, es tenen 
en compte les magnituds econòmiques però també la 
seva conciliació amb les línies mestres del pla 
Horitzó 23, com ara l’assoliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible i l’alineament amb el 
marc normatiu europeu tot dinamitzant la recerca i 
la innovació en els sectors prioritaris del país. 
L’impuls de les iniciatives vinculades a la recerca, la 
innovació, la digitalització i la salut són algunes de 
les iniciatives més importants que han de permetre la 
diversificació de l’economia, una necessitat 
clarament evidenciada per la situació derivada de la 
crisi sanitària ocasionada pel SARS-COV-2. 

Atenent l’exposat, el Govern ha pres en consideració 
el conjunt d’actius de què disposa, inclosos els que 
conformen el patrimoni de Casa Rossell, com a 
possibles alternatives d’emplaçaments per a algunes 
de les iniciatives del pla H23. 

4. S’està valorant destinar aquests terrenys per 
construir i ubicar habitatges d’ús social, un centre 
assistencial per a gent gran o laboratoris 
farmacèutics o similars? 
En l’actualitat els terrenys de Casa Rossell han estat 
analitzats com a possibles emplaçaments per a 
diverses iniciatives. Cada iniciativa té unes 
necessitats concretes i s’analitzen per determinar la 
seva idoneïtat, tant tècnica com econòmica o social. 
El Govern està impulsant diversos projectes d’àmbit 
social, sanitari i educatiu embrionària i que com que 
conformen el conjunt del pla H23 i aquests poden 
requerir un emplaçament físic on desenvolupar la 
infraestructura necessària. 

5. Si la contesta és afirmativa, quin és el calendari 
o les previsions amb les que Govern treballa? 
Les iniciatives actualment en fase d’anàlisi no 
permeten concretar un calendari detallat d’execució, 
ja que es troben en període de definició. 

Andorra la Vella, 22 de gener del 2021 

Jordi Torres Falcó  
Ministre d’Ordenament Territorial 
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5- ALTRA INFORMACIÓ 

5.2 Convocatòries 

Avís 

El proper dia 3 de març del 2021, dimecres, a les 
17.30h, se celebrarà a la sala de reunions públiques 
de la planta -3 del nou edifici del Consell General, 
una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia 
Calvó Armengol, ministra de Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenibilitat, davant de la Comissió 
Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi 
Ambient, amb l’ordre del dia següent: 

PUNT ÚNIC: Compareixença, a iniciativa pròpia, 
de la M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol, ministra de 
Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, per fer la 
presentació del seguiment de les actuacions previstes 
a l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de 
declaració de l’estat d’emergència climàtica i 
ecològica del Ministeri de Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenibilitat. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 
efectes. 

Casa de la Vall, 25 de gener del 2021 

Roser Suñé Pascuet  
Síndica General 
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