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2. PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 18 de novembre del 2021, exercint les atribucions
que li confereix l’article 80 del Reglament del Consell General, ha acordat a demanda dels
M. I. Srs. Oliver Alís Salguero, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana + Independents i Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei
d'estacions de muntanya. El nou termini finalitza el dia 29 de novembre del 2021, a les
13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 18 de novembre 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 la pregunta formulada pel M. I. Sr. Roger Padreny
Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29
d’octubre, relatives al Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA., i publicades en
el Butlletí del Consell General número 124/2021, del 3 de novembre.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 18 de novembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
Preguntes amb resposta escrita del Govern (Reg. núm. 1028)

Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa al Centre de Tractament de
Residus d’Andorra, SA, formulada pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller
general, Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Es demana:
1. Està previst un increment del volum de residus totals que gestiona el Centre de
Tractament de Residus d’Andorra, SA (CTRASA), fruit de la prevista adaptació de la
societat pública com a instrument de gestió directa i de la prevista venda de les
accions de CTRASA de titularitat del Govern d’Andorra a Forces Elèctriques
d’Andorra (FEDA)? En cas afirmatiu, quin és el volum d’aquest increment?
No està previst un increment del volum de residus que calgui gestionar, al contrari. Les
hipòtesis de treball s’han establert d’acord amb les dades actuals i els objectius establerts
en el Projecte de llei d’economia circular que es troba actualment a tràmit parlamentari.
S’ha tingut en compte que el Govern té la voluntat, a través del Projecte de llei d’economia
circular, de tendir cap a una millora en l’eficiència de la gestió dels residus, amb la prevenció
de residus i l’increment dels percentatges de reciclatge. En aquest sentit, el Projecte de llei
estableix uns objectius bàsics mínims de la política d’economia circular amb l’horitzó 2035
que inclouen la reducció d’un 10% de la generació de residus urbans i l’augment dels
percentatges de reciclatge de residus fins a assolir com a mínim els nivells fixats en les
directives europees, que al 2035 preveuen un 65% de reciclatge.
Per tant, l’objectiu de reducció de residus urbans ja implica per si sol una reducció dels
residus que s’hauran de rebre al centre de valorització. Així mateix, l’augment del
percentatge de reciclatge implica l’increment de la recollida selectiva de les fraccions de
residus reciclables, principalment les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos lleugers i
matèria orgànica, que segueixen una via de gestió més eficient en la jerarquia de gestió de
residus mitjançant el reciclatge, i que és una via diferenciada dels residus que es valoritzen
energèticament.
La quantitat de residus que s’han de tractar al centre de valorització es pot adaptar en funció
de l’evolució de la generació d’aquests materials que es doni en cada moment.
2. En quin grau l’increment d’ingressos per la venda d’energia es relaciona amb una
millora de l’eficiència de CTRASA?
L’increment dels ingressos provinents de la venda d’energia està absolutament lligat a la
millora de l’eficiència de CTRASA. De fet, l’eficiència de CTRASA ja ha millorat gràcies a la
recuperació d’energia tèrmica i al desenvolupament de la xarxa de calor.
Amb les fases següents de desenvolupament de la xarxa de calor es continuarà millorant
l’eficiència de CTRASA, ja que es podrà distribuir més energia aprofitada de la valorització
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dels residus, i alhora això repercutirà en una millora dels ingressos per la venda d’energia
tèrmica.
A més, les inversions previstes en la millora de la turbina de CTRASA també permetran uns
millors resultats d’eficiència que es reflectiran en més venda d’energia.
De fet, els ingressos de CTRASA per la venda d’energia es van situar l’any 2020 en 1,39
milions d’euros. Aquesta xifra anirà augmentant amb el desenvolupament de la xarxa de
calor, i l’any 2025, quan es preveu que ja estigui implementada la renovació de la turbina,
es poden situar entorn dels 2,36 milions d’euros.
3. Quina és la previsió i com s’estructura la millora de l’eficiència energètica de
CTRASA?
La planta de valorització energètica ja disposa d’un certificat d’eficiència energètica segons
una directiva del Parlament Europeu. Tenint en compte els paràmetres d’aquest certificat,
el factor d’eficiència energètica (R1) per al 2019 es va situar en 0,697. Aquest factor
d’eficiència va augmentar del 0,697 al 0,72 al 2020 quan ja incorporava en part la nova
instal·lació de recuperació d’energia per a la xarxa de calor, cosa que demostra que
l’aprofitament de la calor residual augmenta l’eficiència energètica de la instal·lació, sense
cap increment del volum dels residus tractats.
Així doncs, l’eficiència energètica de CTRASA continuarà augmentant, ja que el pla previst
inclou que cada vegada es recuperi més energia tèrmica. De fet, un cop s’hagin efectuat
tots els treballs i les inversions previstes, podrà arribar fins a 27 GWh d’electricitat per any
i fins a 38 GWh tèrmics per any.
Concretament, el certificat d’eficiència energètica de què disposa la planta de valorització
es desprèn de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de
novembre del 2008, sobre els residus, i per la qual es deroguen determinades directives, a
través del càlcul del factor d’eficiència energètica R1, que acredita l’operació de combustió
de residus com a operació de valorització amb el codi R1, “Utilització principal com a
combustible o altres modes de produir energia”, segons el que està establert en l’annex II
d’aquesta Directiva. El darrer certificat emès per TÜV Rheinland en data 15 de juliol del
2020 és vàlid per 5 anys.
4. Es preveu que el procés de valorització energètica de CTRASA pugui funcionar
amb diverses motoritzacions i fonts d’energia?
La font d’energia prevista per al centre de tractament actual són els residus sòlids urbans.
Pel seu disseny difícilment podrà utilitzar una altra font d’energia. La planta disposarà, com
ara, d’un grup turboalternador que transforma l’energia del vapor obtingut de la combustió
dels residus en energia elèctrica i recupera energia calorífica a un nivell de temperatura
aprofitable per a la xarxa de calor.
Tot i això, amb la inversió que s’ha fet des de FEDA Ecoterm en la xarxa de calor, i que
suposa la part d’inversió més important, el centre pot abastir-se amb una altra font de
producció d’energia, quan es deixi de necessitar la valorització de residus. La xarxa de calor
es pot fer servir amb una altra font d’energia, però aprofitar la que es genera a CTRASA
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fins que sigui possible és molt eficient i respectuós amb el medi ambient, i per això s’ha
articulat aquesta xarxa de calor a partir del centre de valorització de residus.
5. Com es concretarà la política de reducció de les emissions?
Actualment CTRASA disposa d’una autorització de posada en funcionament en què es
fixen, entre altres aspectes, els límits de les emissions permeses a l’aire i a l’aigua.
El control en continu de les emissions es publica en temps real i es pot consultar al web:
www.ctra.ad/emisions/.
L’article 30 del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus estableix que
el Govern ha de disposar d’un pla de vigilància de l’impacte ambiental als voltants de la
planta, i facilitar les dades a la Comissió d’Informació i Vigilància del centre de tractament
de residus. Tota la informació sobre la Comissió i els resultats de les campanyes de
vigilància es pot consultar al web: www.vigilanciatractamentresidus.ad/ca.
Els límits d’emissions de la instal·lació han estat sempre fixats en alineació amb els
estàndards de les directives europees. Aquests límits han estat complementats amb la
política de transparència en la comunicació d’aquestes dades d’emissions.
La normativa europea en matèria de protecció del medi ambient va evolucionant al costat
de les millores en la tecnologia, i en aquest sentit la Comissió Europea, en data 12 de
novembre del 2019, va adoptar la Decisió d’execució (UE) 2019/2010 de la Comissió, per
la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD), de
conformitat amb la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, per a la
incineració de residus (l’anomenat document BREF d’incineració).
D’acord amb aquesta Decisió d’execució i la seva relació amb la Directiva 2010/75/UE, les
autoritats competents disposen d’un termini de quatre anys a partir de la publicació de la
Decisió sobre les conclusions sobre les MTD per garantir la revisió i l’actualització, en cas
necessari, de totes les condicions dels permisos d’instal·lacions de valorització o eliminació
de residus mitjançant incineració i per garantir que aquestes instal·lacions compleixin les
condicions dels permisos.
En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat està treballant en l’anàlisi
de les condicions d’autorització i de funcionament de la instal·lació del centre de valorització
de residus; les conclusions sobre les millors tècniques disponibles de la Decisió d’execució;
els nivells d’emissió associats a aquestes millors, i altres aspectes associats a la bona gestió
de la instal·lació. Aquesta fase d’anàlisi ha de permetre al Govern poder actualitzar l’any
2022 el decret relatiu a la posada en funcionament de la instal·lació, per incorporar-hi les
noves concentracions d’emissió alineades amb les millors tècniques disponibles previstes
a la Decisió abans esmentada.
La modificació de la normativa ha de permetre que al desembre del 2023 la instal·lació de
la valorització energètica de residus pugui estar funcionant i donant compliment a nous
límits d’emissió amb unes condicions de monitoratge i control de les emissions més
estrictes.
Per tant, la política d’emissions continuarà fonamentant-se en l’alineament amb la normativa
europea en vigor, aplicant les millores que permetin disminuir les concentracions de les
emissions, i garantint el control i el monitoratge d’aquestes emissions i la informació pública
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dels nivells d’emissions, tal com s’ha anat fent fins ara, d’acord amb el que preveu la Llei
25/2004, de residus.
Andorra la Vella, 16 de novembre del 2021
Sílvia Calvó Armengol
Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

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. Carine Montaner
Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 11 d’octubre, relatives al tema
de l’afer PANDORA i la menció de Grifols en els PANDORA PAPERS, i publicades en
el Butlletí del Consell General número 114/2021, del 13 d’octubre.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 18 de novembre del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Gabinet del cap de Govern (Reg. núm. 944)
Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa al tema de l’afer “Pandora” i la
menció de Grifols en els “Pandora Papers”, formulada per la M. I. Sra. Carine
Montaner Raynaud, consellera general no adscrita.
Es pregunta al M. I. Govern:
Si continua pensant que l'arribada de Grifols és beneficiosa per Andorra? Si no pensa
que l'arribada de Grifols pot contribuir a debilitar encara més la plaça financera
andorrana després de la crisi de la BPA, tacar el nom d'Andorra a nivell internacional
i la reputació del nostre estimat país que ha fet molts esforços per sortir de la llista
de paradisos fiscals?
El Govern, atenent la seva estratègia de diversificació de l’economia, i més concretament
en el sector de la biotecnologia, ha establert una col·laboració amb la prestigiosa empresa
multinacional Grifols per tal de desenvolupar un centre de recerca en immunologia a
Andorra que permeti obrir aquest nou sector d’activitat d’alt valor afegit.
L’Executiu, com ja ha reiterat en diverses ocasions, considera aquesta col·laboració una
bona iniciativa sota diferents punts de vista. En primer lloc, degut al fet que representa una
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oportunitat per tal d’iniciar al país recerca de primer nivell en un àmbit com el de la
immunologia, disciplina que desenvolupa a escala mundial nous tractaments i teràpies per
a malalties cròniques, el càncer o les malalties autoimmunes, entre d’altres. En segon lloc,
implica l’atracció i la implantació d’una empresa internacional de primer nivell que situa el
Principat com un bon lloc per desenvolupar negocis vinculats a la innovació. Així mateix,
contribueix a generar un nou sector d’activitat econòmica que pot suposar noves sortides
professionals al país. Aquesta aliança posiciona Andorra com un país atractiu per a la
indústria lleugera i més concretament per al sector de la recerca i de la biotecnologia.
Aquest nou sector es podrà desenvolupar gràcies a la tasca de modernització de la nostra
economia que el Principat va iniciar fa prop d’una dècada. Al 2012 Andorra regula l’obertura
econòmica que permet la lliure instal·lació d’empreses foranes en territori nacional; de la
mateixa manera, al 2014 el Govern culmina el procés d’homologació fiscal que situa el
Principat com un país alineat amb el seu entorn i amb una fiscalitat moderada. Tot aquest
procés, que ha estat supervisat i avaluat per diversos organismes internacionals com el
Moneyval, el GAFI, l’OCDE i la Unió Europea, entre altres, ha portat Andorra a poder
desplegar un àmbit idoni per a la inversió estrangera. Una inversió que persegueixi
l’excel·lència en un entorn de seguretat ciutadana i jurídica de primer nivell, en un país amb
un sistema d’educació i un marc natural privilegiats. Un entorn que ha de seguir el procés
d’homologació amb la culminació d’un acord d’associació amb la Unió Europea. És en
aquest sentit que el Govern vol posicionar Andorra com un país atractiu per a la creació
d’empreses que ens aportin valor afegit i puguin diversificar la nostra economia. I per aquest
motiu acompanyarem aquest projecte, així com altres de similars, que siguin d’interès per
a l’economia i la societat andorranes, i per vincular el nom d’Andorra a empreses de renom
internacional en el món de la recerca i la innovació. D’altra banda, el Govern, en la seva
tasca executiva, ha valorat i mesurat tots els elements al seu abast relacionats amb la
iniciativa de creació del centre de recerca en immunologia i no considera que la societat
participada pel Govern i per la societat GIANT (Grifols Innovation and New Technology),
que té per missió exclusiva el desenvolupament i la gestió del projecte del centre de recerca
en immunologia, pugui perjudicar de cap manera la reputació del país o la seva plaça
financera.
Andorra la Vella, 17 de novembre del 2021
Guillem Casal Font
Cap de Gabinet del Cap de Govern
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