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Poble
Andorra la Vella
Parròquia
Andorra la Vella
Adreça
Carrer de la Vall, s/n
Tipus de bé:
Antiga seu del Consell General
Estil
Arquitectura popular
Datació
1580
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Monument
Data protecció
2003-07-16
Descripció
Edifici que acollia tradicionalment la seu del Consell General. Està situat al centre d’Andorra la Vella, sobre un penya-segat; va ser construït
com una casa privada per la família Busquets al darrer quart del segle XVI (la data 1580, el símbol de la família i el nom Anto.B. figuren en l’escut que hi ha la
porta d’entrada), i va ser adquirit pel Consell General el 1702.
Es tracta d’un edifici de tres crugies i planta quadrangular. La coberta és de dues vessants i la façana principal està orientada a l’est, paral·lela al carener i de
cara al carrer que la comunica amb la resta de la vila; en ella s’obre la porta d’entrada, rematada per un arc de mig punt, per sobre del qual hi ha col·locat un
escut que data de 1763, i al costat n’hi ha un altre de més antic, que data de l’alta edat mitjana. Originalment tot l’exterior estava arrebossat. Hi destaquen
diferents elements defensius: un matacà sobre la porta d’entrada, més uns altres dos en la façana posterior, un parell de torretes sobresortint dels angles
(abans només n’hi havia una), diverses espitlleres i una torre de defensa amb coberta de quatre vessants.
A l’interior, a planta baixa, hi ha l'antiga sala del Tribunal de Corts, més diversos despatxos, si bé originalment hi havia hagut una cort per a les cavalcadures
dels consellers, la presó i l’arxiu de la notaria. Al primer pis hi ha la que havia estat sala de reunions del Consell General, amb l’armari original de l’arxiu de les
Sis Claus (actualment Set), un gran soler, conegut com a sala dels passos perduts; el despatx del síndic, que havia estat sala de reunions del Comú d’Andorra i
que era on originàriament hi havia les pintures que ara es troben al soler (ja que havia estat una capella), i finalment la cuina, presidida per una gran campana
piramidal. Al segon pis, que s'havia utilitzat fins fa poc com a lloc de reunió de les comissions del Consell General, hi havia els dormitoris antigament emprats
pels consellers quan les reunions s’allargaven més d’un dia.
El 1962 l’edifici va ser sotmès a una profunda restauració, en la qual es va treure l’arrebossat exterior, es va afegir una torreta, es va situar la sala del Tribunal
de Corts a planta baixa, es canvià el mobiliari principal i es modificaren la coberta i la xemeneia, entre altres coses.
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