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 La Rectoria d’Andorra la Vella 

El Principat d’Andorra es configura administrativament en parròquies. Aquesta 

segmentació té l’origen en la divisió eclesiàstica i va esdevenir la base de l’organització 

de les Valls. D’aquesta manera, la denominació de parròquia i els límits territorials dels 

comuns són els mateixos que els eclesiàstics.  

 

La plaça Príncep Benlloch.1926-1933. A l'esquerra l'edifici de la Rectoria. FGP_ANA 

El rector administra el territori eclesiàstic i normalment es fa amb l’advocació d’un sant 

o de la verge. A Andorra la Vella el patró de la parròquia és Sant Esteve, qui representa 

l’església titular del terme parroquial. També s’inclouen al terme les esglésies de Santa 

Coloma, Santa Maria del Fener i la capella de Sant Andreu. 

EL DOCUMENT DEL MES DE L’ARXIU 

COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA 



La Rectoria és l’edifici en el qual el rector de la parròquia viu i és on es gestionen els 

actes eclesiàstics, com les partides de baptisme, matrimoni o defunció. Era un edifici 

rellevant en la fisonomia dels espais administratius d’Andorra. En el cas d’Andorra la 

Vella s’ha d’afegir un element substancial que també denota la rellevància de la 

capitalitat adquirida des de segles, atès que el rector de la parròquia d’Andorra la Vella 

és alhora l’Arxipreste de les Valls d’Andorra.  

 

 

Històricament ha estat situada prop de l’església amb els altres 

edificis rellevants com la carnisseria, la casa del quart i la presó. 

Les dimensions de la rectoria era considerablement major que la 

dels altres edificis. Al frontó de l’edifici antic hi havia escrita la 

data de 1899, que possiblement faci referència a l’any de la 

reforma d’un edifici anterior (vegeu imatge de la dreta). 

Plaça Príncep Benlloch. L'edifici de la Rectoria a l'esquerra.1910-1914 
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L’antiga plaça d’Andorra, anomenada Príncep Benlloch des del 1913, era un dels llocs 

més emblemàtics i importants d’Andorra. La següent imatge s’hauria fet probablement 

a finals del segle XIX, atès que la fisonomia l’edifici de la Rectoria és diferent. Es pot 

veure un immoble més rústic i a pedra vista, que possiblement fos el reformat al 1899. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estructura de la plaça es va mantenir de forma més o menys similar fins que l’any 

1942 es va inaugurar la nova casa del Quart –edifici de granit- . 

 

La plaça Príncep Benlloch plena de cotxes. Anys 70 del segle XX. A l'esquerra la Rectoria i a la dreta el Quart.    
Fons Peig_ANA 

Fons Brutails. Universitat de Burdeus 



A finals del anys 70 del segle XX es va fer un conveni entre el Comú i la Rectoria per tal 

de modificar i remodelar la plaça Príncep Benlloch: es va enderrocar l’antiga Casa del 

Quart i la Rectoria i es van integrar en un sol edifici –l’actual-. 

Enderrocament de la Rectoria. Any 1980_Fons Peig_ANA 

 

Construcció de la nova Casa Comuna i la Rectoria com a edifici integrat. Fons Peig_ANA 



El nou edifici es va inaugurar el 5 d’agost de 1982 i està dividit en dues parts iguals i 

simètriques. La part que dóna a la plaça príncep Benlloch pertany al Comú i l’altra a la 

Rectoria. 

 

Actualment, a la part del Comú, a banda dels despatxos institucionals, a 

la planta baixa es troba el servei de Tràmits. La Rectoria segueix sent 

residència del rector i despatx, també es desenvolupen les activitats 

pastorals como la catequesi. 

 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 
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