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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 admetre-

les 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 
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Ministeri d’Afers Socials, Joventut i 

Igualtat 

Preguntes amb resposta escrita del 

Govern (Reg. núm. 579) 

Preguntes amb resposta escrita pel Govern 

formulades pel M. I. Sr. Carles Sánchez 

Rodríguez, conseller general del Grup 

Parlamentari Socialdemòcrata, en relació a 

la situació de l’atenció domiciliària 

Es demana: 

1. Quin és el pressupost específic del Servei 

d'Atenció Domiciliaria (SAD) per aquest 2021? 
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2. Amb quina plantilla compta el SAD actualment? 

(nombre de treballadors, cuidadors, acompanyants, 

etc.) 

Actualment, la plantilla del SAD està integrada pel 

personal següent: 

- Una cap d’àrea (Àrea de Serveis Sociosanitaris) 

- Una coordinadora de la Unitat de Gestió i 

Seguiment del SAD 

- Una coordinadora de la Unitat de Valoració de les 

Necessitats al Domicili  

- 28 treballadores familiars 

- Una administrativa 

3. De quins requisits en matèria de titulació, 

formació i/o experiència han de gaudir els diferents 

treballadors del SAD? 

a) Al responsable del servei i a les coordinadores se’ls 

exigeix una titulació universitària relacionada amb els 

àmbits d’intervenció social o sanitària.  

b) La titulació requerida per accedir a la plaça de 

treballador/a familiar és el diploma d’ensenyament 

professional en professions sanitàries i socials i 

experiència de sis mesos a un any, en el sector 

sociosanitari.  

4. Quin es el nombre d’hores mensuals que està 

duent a terme aquest servei? (mitjanes de 2020 i 

del 2021 a la data) 

Mesos Any 2020 Any 2021 

Gener 2.249,5 h 2.043 h 

Febrer 2.329,5 h 2.278,5 h 

Març 2.325 h 2.423 h 

Abril 1.653 h 2.293,5 h 

Maig 1.564,5 h 2.268 h 

Juny 1.965,5 h 2.325,5 h 

Juliol 2.255 h  

Agost 1.912,5 h  

Setembre 2.367 h  

Octubre 2.182 h  

Novembre 2.252 h  

Desembre 2.290 h  

Total 25.345,5 h 13.631,5 h 

Les hores que figuren en la taula corresponen a les 

hores facturades pel Servei d’Atenció Domiciliària. 

Per tant, no s’han comptabilitzat les hores de 

desplaçaments, seguiment, reunions de coordinació, 

formació i vacances de les treballadores familiars.  

5. Quantes persones han estat ateses i d’aquestes 

quantes paguen el preu íntegre del servei i quantes 

reben la cobertura total del preu? 

L’any 2020 el nombre de persones ateses ha estat de 

327. 

• 245 persones han abonat la totalitat del cost del servei. 

• 68 persones han gaudit de l’exoneració total del cost 

del servei. 

De gener a juny del 2021 s’han atès 224 persones. 

• 162 persones han abonat la totalitat del cost del servei. 

• 51 persones han gaudit de l’exoneració total del cost 

del servei. 

6. Ha contractat el ministeri serveis d'atenció 

domiciliària privats per cobrir les necessitats de 

servei? 

Durant els exercicis pressupostaris dels anys 2020 i 

2021, el Ministeri d’Afers Socials no ha efectuat cap 

contractació de serveis d’atenció domiciliària privats 

per cobrir les necessitats de servei.  

Per contra, el Ministeri ha atorgat, d’acord amb 

l’article 32 del Reglament de les prestacions 

econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, ajuts 

econòmics ocasionals per accedir al Servei d’Atenció 

Domiciliària a famílies que han contractat serveis 

d’atenció domiciliària privats per complementar el 

servei d’atenció domiciliària prestat pel Govern.  

7. Sent així, quina ha estat la modalitat de 

contractació? 

- 

8. Quins han estat els criteris de contractació? 

- 

9. Quantes hores s'han contractat a empreses 

privades des que el ministeri gestiona el SAD i a 

quines empreses? (Indicar hores contractades a 

cada empresa) 

- 

10. Quines empreses u organismes té coneixement 

el ministeri que ofereixen aquest servei a Andorra? 

A banda del Servei d’Atenció Domiciliària del 

Govern, les empreses que ofereixen aquest servei són: 

A Prop Teu, Cuida’m, Som Salut i Sanno Serveis 

Assistencials. 

11. Té coneixement el Ministeri d’altres agents 

privats que exerceixin aquesta activitat? 

El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat no té 

constància d’altres agents privats que facin assistència 

a domicili en les condicions en les quals aquest servei 
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està regulat a la Cartera de serveis socials i 

sociosanitaris.  

12. Com es regula l’activitat de les empreses que 

ofereixen aquest servei? 

Les empreses que ofereixen aquest servei han 

d’obtenir l’autorització administrativa del Govern per 

a l’obertura i el funcionament, i han de complir els 

requisits funcionals i materials, així com els requisits 

legals per poder executar-lo, de conformitat amb el 

Decret del 7-6-2017 d’aprovació del Reglament 

regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques 

de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de 

serveis socials i sociosanitaris, modificat per Decret de 

data 31-10-2017. 

13. Com es regula la concertació entre sector 

públic i sector privat en aquesta matèria? 

Les entitats privades nacionals i estrangeres poden 

col·laborar amb les administracions públiques i formar 

part del sistema de serveis socials i sociosanitaris 

sempre que hagin obtingut l’autorització i 

l’acreditació preceptives per actuar com a entitats 

col·laboradores.  

Pel que fa a la concertació, el Govern pot subscriure 

convenis de concertació amb entitats col·laboradores 

per disposar de l’oferta de serveis necessària per fer 

efectiu l’accés garantit als serveis regulats a la Llei 

6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i 

sociosanitaris.  

14. Com es regula l’activitat de particulars que 

ofereixin aquest servei? 

L’activitat dels assistents domiciliaris (5113) es regula 

mitjançant la legislació laboral i de la seguretat social 

aplicable.  

El Ministeri entén que aquesta activitat s’efectua en 

virtut d’una relació contractual privada, fora de 

l’àmbit competencial del Ministeri. 

Cal tenir  en compte que, d’acord amb el Reglament 

de prestacions tècniques i tecnològiques, un Servei 

d’Atenció Domiciliària ha de disposar de professionals 

de l’àmbit del treball familiar, del treball social, de la 

infermeria i de la medicina. La part sanitària es pot 

prestar a través dels Serveis d’Atenció Primària de 

Salut però, en tot cas, es requereix com a mínim un 

treballador familiar i un treballador social. 

Per tant, el Servei d’Atenció Domiciliària no està 

concebut perquè es dugui a terme per un particular 

(una sola persona).  

15. Ha detectat el ministeri intrusisme o mala praxi 

en aquesta activitat? 

El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat no té 

constància formal de mala praxi o intrusisme al Servei 

d’Atenció Domiciliària.  

16. Quins són els mecanismes del ministeri per 

intervenir en els casos d'intrusisme o de mala praxi 

en el sector? 

En cas que el Servei d’Inspecció Social i Sociosanitari 

constati una infracció d’aquest tipus, ho ha de posar 

en coneixement del titular del ministeri competent 

perquè, si ho considera, incoï un expedient 

sancionador.  

En el moment d’incoar l’expedient sancionador, o 

durant la seva instrucció, el ministre competent pot 

acordar l’establiment de mesures cautelars que poden 

consistir en la clausura provisional o la suspensió de 

la prestació.  

Andorra la Vella, 15 de juliol del 2021 

Judith Pallarés Cortés  

Ministra d’Afers Socials, Habitatge i Joventut 

5- ALTRA INFORMACIÓ 

5.2 Convocatòries 

Avís 

El proper dia 7 de setembre del 2021, dimarts, a les 

11.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de 

la planta -3 del nou edifici del Consell General, una 

sessió informativa pública de la Comissió d’estudi per 

a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la 

CASS, amb l’ordre del dia següent: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 05/21. 

2. Compareixença dels especialistes o tècnics 

designats pels representants del Govern. 

3. Altres qüestions d’interès per a la Comissió. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 15 de juliol del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

https://www.bopa.ad/bopa/029039/Pagines/GR20170608_13_04_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/029039/Pagines/GR20170608_13_04_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/029039/Pagines/GR20170608_13_04_08.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/029039/Pagines/GR20170608_13_04_08.aspx
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