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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 30 de juny del
2021, ha examinat el document que li ha tramès el
M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 18 de juny
del 2021, sota el títol Projecte de llei per a
l’adaptació de la societat pública Centre de
Tractament de Residus d’Andorra, SA com a
instrument de gestió directa i, exercint les
competències que li atribueix el Reglament del
Consell General en els articles que es citaran, ha
acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
aquest escrit, sota la qualificació de Projecte de llei i
procedir a la seva tramitació com a tal.
2. D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de quinze dies per a la
presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia
6 de setembre del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Projecte de llei per a l’adaptació de la
societat pública Centre de Tractament
de Residus d’Andorra, SA com a
instrument de gestió directa
Exposició de motius
La Llei del 31 d’octubre del 2002, relativa a la
construcció i l’explotació del Centre de Tractament
de Residus d’Andorra mitjançant concessió
administrativa, va aprovar la creació de la societat
concessionària Centre de Tractament de Residus
d'Andorra, SA (CTRASA) sota la forma de societat
anònima participada per l'Administració general, per
tal de fer possible l'adjudicació del concurs que havia
convocat per edicte del 25 de juliol del 2001. La
societat esmentada va constituir-se en escriptura
pública del 3 de febrer del 2003, i va signar el
contracte de concessió el dia 6 de febrer del 2003, en
qualitat de concessionària.
En el moment de constituir-se, el 80% del capital de
CTRASA va ser subscrit i desemborsat per socis
privats, mentre que el Govern en va subscriure i

desemborsar un 15% i l’ens públic Forces Elèctriques
d’Andorra (FEDA), el 5% restant. Entre els anys 2005
i 2013, però, la participació dels socis privats a
CTRASA va anar disminuint progressivament, fins
que el Govern i l’ens públic FEDA van esdevenir-ne
els accionistes únics, d’acord amb l’autorització
atorgada per la Llei 22/2007, del 22 de novembre, per
a l’adquisició per part de l’Administració pública del
control en la societat concessionària. Aquesta Llei
pretén completar la reorganització accionarial de
CTRASA i facilitar que tot el seu capital pugui
quedar concentrat en mans de FEDA, en un procés
de filialització que converteixi CTRASA en una de
les societats dependents de FEDA que preveu la Llei
5-2016, del 10 de març, que regula l’ens públic Forces
Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les
activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor.
Atesa aquesta evolució de la composició accionarial
de la societat, en l’actualitat ha deixat de ser necessari
articular les relacions entre l’Administració pública i
CTRASA a través d’una relació de concessió com la
que es va establir inicialment. Per això el Tribunal de
Comptes va recomanar d’impulsar un canvi normatiu
per adaptar la situació de CTRASA, i això porta a
configurar la societat com a instrument de gestió
directa en mans del sector públic.
Aquesta Llei té per objectiu dur a terme l'adaptació
del règim de concessió sota el qual va ser constituïda
CTRASA, i transformar-lo per tal que es reconegui la
condició instrumental de la societat, com a mitjà
propi del Govern per a la gestió dels seus serveis de
tractament de residus i de valorització i distribució
energètica.
La transformació de CTRASA, de societat
concessionària a societat pública instrumental i mitjà
propi del Govern, comporta reconèixer la seva posició
dins del sector públic: d’una banda, com a
organització especialitzada que rep l’encàrrec de
gestionar uns serveis de titularitat pública que li són
encomanats, amb personalitat jurídica i patrimoni
propis, i, d’altra banda, subjecta a les directrius i a la
tutela de l’Administració general, que és la titular del
servei.
En conseqüència, els termes i les condicions de la seva
relació amb l’Administració deixen d'estar fixats en
un instrument bilateral de naturalesa típicament
contractual –com era el contracte de concessió
existent, propi d’una relació entre parts
independents–, que és desplaçat per un altre
instrument, denominat en aquesta Llei encàrrecprograma, que obeeix a la relació vertical que realment
existeix entre l’Administració i CTRASA, i a la
potestat de direcció de què gaudeix la primera.
Amb independència de la transformació del règim
jurídic, cal garantir la continuïtat de la societat en tots
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els aspectes de la seva operativa ordinària que fins ara
s’han demostrat satisfactoris. Alhora, cal tenir
presents, impulsar i afavorir les actuals possibilitats de
reconversió del servei tradicional, per passar d’una
activitat centrada en el tractament dels residus urbans
a una nova visió en què aquests residus esdevenen un
recurs, a través de la utilització per a la producció i la
venda d’energia elèctrica i tèrmica, i per tant una
forma de contribuir a la satisfacció de les necessitats
energètiques
del
país
econòmicament
i
ambientalment més sostenible.
Article 1. Designació com a instrument de gestió
directa
La societat pública Centre de Tractament de Residus
d’Andorra, SA (CTRASA) té la consideració
d’instrument de gestió directa per a la prestació del
servei públic de tractament de residus, mitjançant el
desenvolupament i l’explotació del Centre de
Tractament de Residus de la Comella, i tota classe
d’activitats relatives al tractament de residus i la seva
valorització energètica mitjançant la producció i la
venda d’energia elèctrica i d’energia tèrmica (fred o
calor útil).
Article 2. Règim jurídic
CTRASA resta sotmesa a aquesta Llei i a la resta de
disposicions que li siguin aplicables com a societat
pública.
Article 3. Substitució del règim de concessió
1. Sens perjudici del que estableix la disposició final
primera, aquesta Llei i els instruments jurídics que
s’adoptin per aplicar-la desplacen i substitueixen el
règim de concessió derivat de la Llei del 31 d’octubre
del 2002, relativa a la construcció i l’explotació del
Centre de Tractament de Residus d’Andorra, així
com el contracte de concessió de data 6 de febrer del
2003 signat entre el Govern, com a Administració
concedent, i el Centre de Tractament de Residus
d’Andorra, SA, com a concessionari.
2. Les referències que altres lleis o disposicions facin a
la societat Centre de Tractament de Residus
d’Andorra, SA en la seva condició de societat
concessionària, així com les que apareguin en
contractes i altres relacions jurídiques en què sigui
part la societat, s'han d'entendre fetes, en endavant, a
aquesta societat pública en la seva condició
d’instrument de gestió directa, sense que aquest canvi
de condició de la societat doni lloc a l’extinció dels
contractes i les relacions preexistents ni a cap altra
modificació, tret del que disposa aquesta Llei.
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Article 4. Titularitat pública
La totalitat del capital de la societat ha de ser de
titularitat pública, directament o indirectament a
través d’entitats parapúbliques o de dret públic.
Article 5. Tutela
Atesa la condició de CTRASA d'instrument de gestió
directa, aquesta societat ha de sotmetre la seva
actuació a les instruccions de l’Administració i resta
sota la seva tutela, amb l’obligació d’efectuar els
treballs que l’Administració general li encomani en les
matèries referides a l’0 que formin part del seu objecte
social.
Article 6. Encàrrec-programa
1. L’encàrrec-programa és l’instrument jurídic
principal a través del qual queden establertes les
condicions generals sota les quals l’Administració
general encomana la gestió dels serveis a CTRASA,
de conformitat amb el seu pla de negoci.
2. A aquest efecte, l’Administració dirigeix a
CTRASA un encàrrec-programa, que CTRASA ha
de subscriure.
3. Sens perjudici del que disposa la legislació en
matèria de finances públiques, l’encàrrec-programa
ha d'incloure les determinacions adients per assegurar
el finançament de les activitats encomanades a
CTRASA.
4. L’encàrrec-programa ha de fixar un horitzó
temporal, per adaptar-lo a noves circumstàncies i
imprevistos o per corregir-ne les eventuals
desviacions.
5. Com a mínim, l’encàrrec-programa haurà
d’incloure els següents punts: l’objecte, , les
obligacions de cadascuna de les parts, la subscripció
d’una assegurança així com les condicions sanitàries i
de seguretat, la subcontractació, el règim econòmic i
finançament de les activitats encomanades, les
notificacions entre les parts, i la publicitat de
l’encàrrec-programa.
Article 7. Patrimoni
1. En virtut d’aquesta Llei, s’adscriuen al patrimoni de
CTRASA els béns patrimonials i els béns de domini
públic de titularitat de l’Administració general que
CTRASA estigués utilitzant o aprofitant amb
anterioritat a aquesta Llei. La Societat té plena
autonomia per a l’administració dels béns de domini
públic que li són adscrits, mentre que els destini a la
realització de les finalitats del servei que li encomana
l’article 1.
2. El valor dels béns de domini públic a què es refereix
l’apartat anterior d'aquest article han de ser objecte
d’un reflex comptable diferenciat de la resta d’actius
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en els comptes de la Societat i tindrà la naturalesa
d’indisponible.
3. L’adscripció dels béns i drets al patrimoni de la
Societat en virtut del que estableix l’apartat primer
d’aquest article, així com les seves futures
actualitzacions de valor, està exempta dels impostos
directes i indirectes que li puguin ser aplicables.
Article 8. Contribucions econòmiques
1. L'encàrrec-programa a què fa referència l'article 6
ha d'incloure les determinacions adients per assegurar
el finançament de les activitats encomanades a
CTRASA. L’Administració, en la seva condició de
titular i responsable del servei públic i de la resta
d’activitats encomanades a CTRASA, ha de vetllar
per l’equilibri financer d’aquesta societat i ha de
promoure, si escau, les operacions adients per garantir
que la dita societat compta amb ingressos suficients
per fer-se càrrec de les inversions i les despeses que
hagi d’assumir. Amb l’exclusiva finalitat d’atendre els
costos de finançament de les inversions de CTRASA
i els seus costos d’explotació, el Govern podrà adquirir
compromisos de despesa plurianual per a exercicis
futurs a través de l’encàrrec-programa a què fa
referència l’article 6. Aquests compromisos es podran
adoptar per períodes superiors al que estableix l’article
29.1 de la Llei general de les finances públiques, del
19 de desembre de 1996, i es faran efectius a partir de
llur incorporació en el pressupost de l’exercici
corresponent.
2. En cas que en el futur li fos retirada la gestió del
servei de tractament de residus que se li encarrega,
CTRASA tindrà dret a les compensacions necessàries
per cobrir els costos d’explotació i els costos d’inversió
que la societat hagi suportat, així com el cost del seu
finançament.
Article 9. Modificació dels estatuts
S’aprova la modificació dels estatuts de la societat
Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, que
han de quedar redactats com consta en l’annex 1.
Article 10. Autorització d’adquisició d’accions
S’autoritza Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) per
adquirir al Govern les accions de la societat Centre de
Tractament de Residus d’Andorra, SA que
actualment siguin titularitat del Govern, i s’autoritza
el Govern per transmetre a FEDA aquestes accions.

Disposició transitòria

En tot el que no sigui incompatible amb aquesta Llei,
i mentre l’Administració no disposi una altra cosa
mitjançant instruccions o a través de l’encàrrecprograma a què fa referència l’article 6,
l’Administració i CTRASA han d’ajustar la seva

actuació als termes i les condicions establerts al
contracte de concessió de data 6 de febrer del 2003
signat entre el Govern, com a Administració, i el
Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA,
com a concessionari.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei relativa a la construcció i l’explotació
del Centre de Tractament de Residus d’Andorra
mitjançant concessió administrativa, del 31 d'octubre
del 2002, i qualsevol altra disposició d’igual o inferior
rang que s’oposi a aquesta Llei.

Disposició final primera

La modificació dels estatuts de la societat Centre de
Tractament de Residus d'Andorra, SA s’ha de
formalitzar en escriptura pública, que ha d’atorgar la
persona o les persones que designi l’òrgan
d’administració i representació d'aquesta societat.

Disposició final segona

Sens perjudici de l’efecte directe de l’afectació
prevista a l’article 7 d'aquesta Llei, en el termini d'un
mes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
l’Administració i CTRASA han de formalitzar les
corresponents actes de lliurament i recepció dels béns
que s'integren al patrimoni de CTRASA en virtut
d’aquesta Llei.

Disposició final tercera

S’autoritza el Govern perquè adopti totes les
disposicions necessàries per executar aquesta Llei i se’l
faculta així mateix per acomplir totes les formalitats
legals necessàries per a aquesta finalitat.

Disposició final quarta

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Annex 1. Modificació dels estatuts de
CTRASA per adaptar-los a la llei
d’adaptació de la societat pública
Centre de tractament de Residus
d’Andorra, SA com a instrument de
gestió directa
Estatuts de la Societat Centre de Tractament de
Residus d’Andorra, SA
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I - Denominació, objecte, personalitat
jurídica, duració i domicili
Article 1
La denominació de la societat és Centre de
Tractament de Residus d’Andorra, SA (CTRASA).
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dos-cents vuitanta-nou euros amb setanta cèntims
d’euro (3.289,70 euros) de valor nominal cadascuna,
numerades correlativament de l’1 al 1.000.
Article 7
El capital social està totalment subscrit i desembossat.

Article 2
L’objecte social de la societat pública Centre de
Tractament de Residus d’Andorra, SA és la prestació
del servei públic de valorització energètica i de
tractament dels residus generats al Principat
d’Andorra i altres residus que autoritzi
l’Administració, mitjançant el desenvolupament i
l’explotació de l’actual Centre de Tractament de
Residus, i tota classe d’activitats relatives al
tractament de residus i la seva valorització mitjançant
la producció, la distribució i la venda d’energia
elèctrica o tèrmica (fred o calor útil) o el proveïment
a tercers per comercialitzar-la, en el marc de la
legislació vigent sobre activitats dels sectors elèctric,
del fred i de la calor.

III - Accions

Igualment, pot efectuar, de forma accessòria, les
activitats complementàries de l’objecte social indicat
per a un desenvolupament millor del Centre.

Article 10
Resten prohibides la creació d’accions que no
responguin a una aportació patrimonial efectiva a la
societat i l’emissió d’accions per sota del seu valor
nominal. També queden prohibides les accions al
portador i les de vot plural.

Article 3
La societat, a partir de la seva inscripció al Registre de
Societats, té plena personalitat jurídica i capacitat
d’obrar per a l’exercici eficaç de tota mena d’accions i
recursos davant els òrgans administratius i
jurisdiccionals de qualsevol grau i jurisdicció, i per
portar a terme totes les operacions i els contractes
civils, administratius, mercantils, financers i de tota
altra mena o naturalesa que siguin necessaris o
convenients per a un desenvolupament millor del seu
objecte social.
Article 4
La societat té una durada indefinida.
Article 5
El domicili social es fixa al Centre de Tractament de
Residus, situat a la carretera de la Comella, a Andorra
la Vella.
La Junta General, Ordinària o Extraordinària, podrà
acordar el trasllat del domicili social a una altra
població del Principat.

II - Capital social
Article 6
El capital social es fixa en tres milions dos-cents
vuitanta-nou mil set-cents euros (3.289.700 euros),
dividit en mil (1.000) accions nominatives de tres mil

Article 8
Les accions han de ser sempre nominatives, han
d’estar numerades correlativament i s’estenen en
llibres talonari, i poden ser representades
eventualment per certificats provisionals.
Tant les accions com els certificats provisionals han
de portar la firma de dos administradors.
Article 9
Les accions s’han d’inscriure en el llibre registre de
socis, en el qual s’han de fer les anotacions legalment
pertinents.

IV - Transmissió d’accions
Article 11
L’alienació d’accions restarà subjecta al que disposi la
legislació general de les finances públiques.
V - Indivisibilitat de les accions
Article 12
Les accions són indivisibles. Els cotitulars indivisos
d’una o més accions han de designar una sola persona
per a l’exercici dels drets de soci, i responen
solidàriament davant de la societat de les obligacions
que es derivin d’aquesta condició.

VI - Drets annexos a les accions
Article 13
La propietat legítima d’una acció confereix la qualitat
de soci, amb tots els drets i obligacions annexos a
aquesta qualitat, i, per tant, implica la submissió
expressa a aquests estatuts i als acords de les juntes
generals, presos de manera reglamentària.
Article 14
Cada acció representa una part alíquota del capital
social i dona dret: 1) a la part proporcional dels
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beneficis que es reparteixin; 2) a un vot en les juntes
generals ordinàries i extraordinàries; 3) a subscriure,
amb preferència a qualsevol tercera persona i en la
proporció aritmètica que correspongui, les noves
accions derivades d’un augment eventual del capital
social, i també adquirir, en les condicions de l’article
11, les accions que qualsevol soci proposi alienar; 4) a
percebre la part alíquota pertinent de l’actiu social, en
els casos de dissolució i separació.

aquest cas, els accionistes que demanin la reunió de la
Junta han de proposar l’ordre del dia.

Article 15
En cas de penyora d’accions, la qualitat de soci i els
drets inherents a aquesta qualitat corresponen al
propietari, però el creditor pignoratiu té dret a fer
inscriure la seva garantia al llibre registre de socis o a
executar-la quan sigui procedent.

c) Decidir sobre fusió, absorció, transformació o
dissolució de la societat.

Article 16
Queda prohibit donar les accions en usdefruit.

VII - Govern de la societat
Article 17
La societat és regida i governada per la Junta General
d’Accionistes i pel Consell d’Administració.

VIII - Junta General d’Accionistes
Article 18
La Junta General d’Accionistes, constituïda
regularment, és l’òrgan sobirà de la societat. Pot ser
Ordinària i Extraordinària.
Article 19
La Junta General Ordinària es reuneix una vegada a
l’any, el primer semestre de cada exercici social, i té
per objecte:
a) Aprovar els comptes anuals.
b) Resoldre sobre l’aplicació del resultat de l’exercici.
c) Examinar i aprovar, si escau, la gestió social.
d) Procedir a l’elecció o renovació dels membres del
Consell d’Administració.
e) Nomenar auditors o censors de comptes.
f) Resoldre
sobre
qualsevol
altra
qüestió
d’administració
ordinària
que
el
Consell
d’Administració jutgi convenient incloure a l’ordre
del dia.
Article 20
La Junta General Extraordinària es reuneix sempre
que la convoqui el Consell d’Administració i quan ho
demani un nombre de socis que representi, com a
mínim, el 10% del capital social desembossat; en

Article 21
Correspon exclusivament a la Junta General
Extraordinària:
a) Decidir respecte a ampliacions o reduccions del
capital social.
b) Acordar qualsevol modificació dels estatuts.

d) Decidir sobre disposició dels fons de reserva.
e) Examinar, aprovar o refusar els pressupostos
extraordinaris
presentats
pel
Consell
d’Administració, en el transcurs de l’exercici social i
després de la reunió reglamentària de la Junta General
Ordinària.
f) Revocar anticipadament els càrrecs i apoderaments
de la societat, i exigir-los la rendició de comptes.
g) Constituir garanties fixes o variables, càrregues
(diferents de les imposades legalment) o qualsevol
altre gravamen sobre la totalitat o una part de les
propietats o els actius de la societat, o de les seves
subsidiàries, excepte si és per garantir deutes de la
societat davant d’entitats bancàries per préstecs
obtinguts en el curs ordinari del negoci.
h) En general, decidir sobre qualsevol altra qüestió
que li sotmeti el Consell d’Administració o els
accionistes que n’hagin sol·licitat la convocatòria en
els termes de l’article anterior.
Article 22
La convocatòria de les juntes generals, tant ordinàries
com extraordinàries, es fa amb una anticipació
mínima de 21 dies naturals a aquell en què s’hagi de
reunir la Junta, per mitjà de lletra certificada adreçada
als accionistes, al domicili que consti als registres de
la societat o un altre que, en cas de canvi, consti
fefaentment comunicat al Consell d’Administració de
la societat; també es pot recórrer als mitjans de
comunicació a distància que assegurin l’acreditació de
la tramesa de la convocatòria i el seu contingut. En
cap cas no és necessària la publicació de la
convocatòria en els diaris o mitjans de comunicació
del Principat.
En la convocatòria s’ha d’expressar la data, el lloc i
l’hora de la reunió, tant en primera convocatòria com
en segona, i l’ordre del dia, i cal indicar-hi els
assumptes que s’hi han de tractar. Entre la primera
convocatòria i la segona ha de transcórrer, com a
mínim, un termini de 24 hores.
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No és vàlida cap deliberació sobre qüestions no
compreses a l’ordre del dia anunciat, llevat que, estant
reunits tots els socis, ho decideixin per unanimitat.
Article 23
a) La Junta General Ordinària queda vàlidament
constituïda, en primera convocatòria, quan hi
assisteixen, personalment o per representant, un
nombre de socis que representi com a mínim el
cinquanta-u per cent (51%) del capital subscrit amb
dret a vot. En segona convocatòria és vàlida la
constitució de la Junta General Ordinària sigui quin
sigui el capital present o representat. En qualsevol dels
casos, per tal que els acords s’adoptin vàlidament cal
que siguin aprovats per la majoria del capital present
o representat, i que aquesta majoria signifiqui almenys
un terç del capital social.
b) La Junta General Extraordinària queda vàlidament
constituïda, en primera convocatòria, quan hi
assisteixen, personalment o per representant, un
nombre de socis que representi, com a mínim, el
setanta-cinc per cent (75%) del capital subscrit amb
dret a vot. En segona convocatòria és vàlida la
constitució de la Junta General Extraordinària amb
l’assistència d’un nombre de socis que representi el
cinquanta-u per cent (51%) del capital social. En
qualsevol dels casos, per tal que els acords s’adoptin
vàlidament cal que siguin aprovats, com a mínim, pel
setanta-cinc per cent (75%) del capital social present
o representat, i que aquesta majoria signifiqui almenys
la meitat del capital social.
Article 24
La Junta General queda vàlidament constituïda com
a Junta Universal quan hi és present o representat tot
el capital social i els socis concurrents accepten per
unanimitat la celebració de la reunió i l’ordre del dia,
de què s’ha de deixar constància a l’acta amb el nom
i la firma de tots els assistents.
Per a l’adopció d’acords es requereixen els quòrums
de vots previstos als apartats a o b de l’article anterior,
segons si es resolen qüestions de la competència de la
Junta Ordinària o l’Extraordinària.
Article 25
Cada acció dona dret a un vot i, en conseqüència,
cada soci o representant té tants vots com accions
posseeixi o representi.
Article 26
Tots els socis queden sotmesos als acords de les juntes
generals presos estatutàriament; això sense perjudici
del seu dret a exercir l’acció d’impugnació contra els
acords socials que considerin perjudicials, en els
terminis i les condicions previstos per la Llei.
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Article 27
La Junta General és presidida pel president de la
societat i, en cas d’absència o impossibilitat, pel
vicepresident, assistits pel secretari o, quan escaigui,
el vicesecretari de la societat.
Són president, vicepresident, secretari i vicesecretari
de la societat els que ho siguin del Consell
d’Administració.
Article 28
Les juntes generals comencen amb el recompte dels
socis presents o representats. Tot seguit, el president
declara, si escau, vàlidament constituïda la Junta,
dirigeix els debats i proclama els acords que es
prenguin.
El secretari fa constar en acta els acords presos per la
Junta. Les actes s’estenen en el llibre corresponent,
degudament diligenciat, que es conserva en el
domicili social; han de ser signades pel president i pel
secretari, i s’han d’aprovar per part de la Junta en la
mateixa sessió o en la immediatament posterior.
Els certificats totals o parcials dels acords consignats
en acta han de ser signats pel secretari amb el vistiplau
del president. Aquests certificats s’han de lliurar
obligatòriament a instància de qualsevol soci o de
l’autoritat judicial. En els casos restants, lliurar-los és
potestatiu.
Article 29
La junta general també pot prendre acords sense
sessió. En aquest cas, el vot es pot emetre per correu
ordinari o per qualsevol mitjà de telecomunicació
electrònica, sempre que la identitat del soci i la
integritat del sentit del seu vot quedin garantides
suficientment.

IX - Consell d’Administració
Article 30
La societat és regida, representada i administrada pel
Consell d’Administració, compost per un mínim de
dos membres i un màxim de cinc. Els membres del
Consell d’Administració, que poden ser persones
jurídiques representades per persones físiques o
persones físiques, són nomenats per acord de la Junta
General, per temps indefinit, amb possibilitat de
renovació també indefinida.
Tots els càrrecs del Consell són gratuïts quan els
exerceixi una persona que percep alguna retribució
pública, ja sigui com a càrrec polític o bé com a
personal al servei d'una administració pública,
d'una entitat parapública o d'una societat pública.
En el cas que la Junta General nomeni per a un
càrrec del Consell una persona que no percep cap
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retribució pública, ha de fixar, en el mateix acord,
la forma i quantia de la seva retribució.
Els membres del Consell d’Administració poden ser
destituïts en qualsevol moment per acord de la Junta
General, encara que aquest punt no figuri a l’ordre del
dia, i sense haver d’acreditar la concurrència d’una
causa justa.
Article 31
El Consell d’Administració ha de tenir un president i
un vicepresident, designats d’entre els seus membres.
També ha de tenir un secretari, el qual no és necessari
que sigui administrador, i pot tenir un vicesecretari.
El càrrec de president es nomena a proposta del
Govern. Tots els càrrecs els nomena la Junta General,
d’acord amb les previsions contingudes en l’article
anterior.
Article 32
La designació de càrrecs, els apoderaments i les
revocacions de poders s’han d’inscriure al Registre de
Societats, en els termes legalment establerts.
Article 33
El Consell d’Administració té els poders més amplis
per administrar i representar la societat, i són de la
seva competència tots els afers que no estan
expressament atribuïts a la Junta General. Correspon
en tot cas al Consell d’Administració:
a) Representar la societat, tant judicialment com
extrajudicialment, en tota mena d’actes i contractes.
b) Convocar les
extraordinàries.

juntes

generals

ordinàries

i

c) Formular la memòria i els comptes anuals de cada
exercici, així com la proposta d’aplicació de resultats,
per sotmetre’ls a la Junta General.
d) Organitzar i dirigir el funcionament de la societat i
dels negocis que constitueixen el seu objecte.
e) I, en general, totes les funcions que no estan
expressament atribuïdes a la Junta General, i les que
li siguin encomanades per la Junta.
Article 34
El president té, en el si del Consell, les mateixes
facultats i atribucions que l’article 28 li confereix en
el si de la Junta General, i és l’encarregat de fer
complir els acords del Consell i de la Junta, i també de
convocar les reunions del primer amb l’antelació que
el mateix Consell acordi d’una manera general. El
president del Consell d’Administració té atribuïda la
representació de la societat.

El secretari té, en el si del Consell, les mateixes
atribucions que estatuàriament li corresponen en el si
de la Junta General.
Article 35
El Consell d’Administració es reuneix sempre que ho
consideri convenient el president o ho demanin dos o
més dels seus membres.
La constitució vàlida del Consell d’Administració
requereix la presència de més de la meitat dels seus
membres. Els consellers poden atribuir la seva
representació exclusivament a un altre administrador.
El Consell d’Administració també pot prendre acords
sense sessió sempre que no hi hagi cap conseller que
manifesti la seva oposició a la utilització d’aquest
sistema. En aquest cas, el vot es pot emetre per
qualsevol mitjà de comunicació a distància, sempre
que la identitat del conseller que vota i el sentit del
seu vot quedin garantits suficientment.
El Consell d’Administració també es podrà constituir
i adoptar vàlidament acords per mitjà de
videoconferència o altre sistema similar que permeti
la comunicació bidireccional i simultània de la imatge
i el so i la interacció visual i verbal entre els membres
que no es trobin físicament en el mateix indret i
permeti el reconeixement i identificació dels
assistents, sempre que tots els seus membres puguin
tenir accés al sistema, de manera que les persones que
assisteixin per mitjans telemàtics habilitats per la
societat, es consideraran, a tots els efectes, com a
assistents a la reunió del Consell d’Administració.
Article 36
De les reunions se n’ha d’aixecar l’acta corresponent,
que ha d’estendre el secretari en el llibre d’actes del
Consell d’Administració. Les actes, una vegada
llegides i aprovades, han de ser firmades pel president
i pel mateix secretari.
Article 37
Les decisions del Consell d’Administració es prenen
per majoria dels membres assistents.
Article 38
Correspon al Consell d’Administració nomenar un
gerent, que ha d’assumir la gerència de la societat amb
criteris de rendibilitat i professionalitat i complir les
funcions que en aquest sentit i dintre d’aquest àmbit
li siguin encomanades pel Consell d’Administració. El
gerent no pot tenir poders de representació amb
caràcter general de la societat.
El càrrec de gerent és remunerat; pot ser revocat tant
pel Consell d’Administració com per la Junta General.
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Article 39
Els actes i contractes atorgats col·legiadament pel
Consell d’Administració, pel president en nom de la
societat o per la resta d’apoderats i mandataris del
Consell, en ús de les seves facultats representatives
derivades dels estatuts o dels poders atorgats, obliguen
directament la societat. En conseqüència, les terceres
persones afectades tenen acció contra la societat i no
contra els seus mandataris.

X - Comptabilitat
Article 40
Els comptes anuals formen una unitat que comprèn el
balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de
canvis del patrimoni net, l’estat de flux d’efectiu i la
memòria, i s’han d’elaborar amb claredat i han de
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de la societat, de conformitat
amb la normativa comptable aplicable.
El Consell d’Administració ha de formular i signar els
comptes anuals i ha d’efectuar la proposta d’aplicació
del resultat, dintre dels cinc primers mesos de cada
exercici social.
En tot cas és obligatori complir la normativa en vigor
en matèria de comptabilitat i portar els llibres
comptables següents: diari, major, inventari i balanç.

XI - Auditors de comptes
Article 41
Sense perjudici del dret dels socis a examinar
personalment els documents comptables de la
societat, la Junta General Ordinària ha de nomenar
un auditor o comissari de comptes. La seva gestió
dura, com a mínim i llevat de revocació anticipada per
part de la Junta General Extraordinària, fins que
s’hagi reunit la Junta General Ordinària
immediatament posterior a la que el designa.
Article 42
La designació d’auditors o comissaris de comptes ha
de recaure en tècnics o experts comptables, ja siguin
persones físiques o jurídiques; el càrrec és retribuït en
la forma i la quantia que lliurement acordin la mateixa
Junta General que els designa d’acord amb la
legislació vigent.
La designació, però, no pot recaure mai en els
mateixos tècnics o experts comptables de què,
eventualment,
s’hagi
servit
el
Consell
d’Administració per portar i formalitzar la
comptabilitat de la societat.
Article 43
Els comptes han d’ésser auditats a cada exercici.
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La societat ha de lliurar als socis que ho sol·licitin una
còpia dels comptes anuals i de l’informe d’auditoria, a
partir de la convocatòria de la Junta General que es
convoqui per aprovar-los.
Article 44
Els comissaris de comptes o auditors no poden
comunicar privadament als socis, ni a terceres
persones, els resultats de la seva gestió, sota la
responsabilitat civil i penal que escaigui.

XII - Beneficis i resultats
Article 45
L’exercici social comença el dia 1 de gener i acaba el
dia 31 de desembre de cada any.
Article 46
Els ingressos de la societat, per tots els conceptes,
deduïdes totes les despeses i amortitzacions,
constitueixen els beneficis socials, que es
distribueixen de la manera següent:
a) En tot cas, la societat ha de destinar el 10% del
benefici de l’exercici a la constitució de la reserva
legal, fins que aquesta reserva assoleixi un import
igual al 20% del capital social. Aquesta reserva només
es pot utilitzar per compensar pèrdues, i això quan no
hi hagi altres reserves disponibles.
b) Quant al sobrant, el Consell d’Administració ha de
presentar a la Junta General la proposta d’aplicació.
Els beneficis es poden destinar a dividends, a la
constitució de reserves voluntàries, a previsions
d’inversió en règim d’autofinançament o a qualsevol
altra finalitat lícita.
Article 47
Els dividends aprovats per la Junta General s’han de
pagar dins del mes següent a la reunió en què s’hagin
acordat, salvat que en la mateixa reunió es decideixi
un termini diferent.

XIII - Dissolució i liquidació
Article 48
La Junta General Extraordinària pot acordar, amb la
majoria a què es refereix l’article 23.b dels estatuts, la
dissolució de la societat, però restarà subjecta al
compliment del que disposi la legislació general de les
finances públiques.
Article 49
Des del moment de la dissolució, per la causa que
sigui, la societat està en liquidació. Mentre dura l’estat
de liquidació, la societat ha de fer constar, en la seva
denominació, l’expressió en liquidació.
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La Junta General conserva els mateixos poders que
tenia durant la vida social. Les accions continuen
essent negociables, fins al tancament de la liquidació.
La Junta General nomenarà un o diversos liquidadors,
als quals correspondrà la representació de la societat
a l’efecte dels fins de la liquidació. En defecte de
nomenament, el Consell d’Administració es
converteix en comissió liquidadora i actua en forma
col·legiada.
La liquidació es durà a terme d’acord amb les normes
legals. En particular, els liquidadors han de formular
un inventari i un balanç de la societat referit al dia de
la dissolució i sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta
General, i efectuar les operacions de liquidació
necessàries i adequades per a l’extinció ordenada de
la societat, mitjançant la pràctica de la liquidació
patrimonial i la divisió del patrimoni resultant entre
els socis.
Una vegada extingida la totalitat de les obligacions de
la societat, el sobrant serà repartit entre els
accionistes, a prorrata del capital social desembossat
que representin.
Article 50
Una vegada acabades les operacions de liquidació, els
liquidadors han de presentar un balanç final de
liquidació, amb un informe sobre les operacions
efectuades i una proposta de distribució entre els socis
del patrimoni resultant, perquè els aprovi la Junta
General.
El dret dels socis a la quota de liquidació és
proporcional a la seva participació en el capital de la
societat.
El pagament de la quota de liquidació es pot fer en
efectiu o en espècie, si els interessats ho consenten.
La quota de liquidació no es pot pagar fins que no
s’hagi satisfet als creditors de la societat, o se’ls
garanteixi la satisfacció.

XV - Disposicions finals
Article 52
L’extinció de la societat i tota modificació d’aquests
estatuts aprovada per la Junta General Extraordinària
amb els quòrums i les majories previstos en els
mateixos estatuts s’han de sotmetre necessàriament
també a l’aprovació del Consell General d’acord amb
el que disposa la Llei general de les finances públiques.
Sense aquesta aprovació, la modificació dels estatuts
no té cap efecte.
Article 53
En tot el que no està previst per aquests estatuts i per
la Llei d’adaptació de la societat pública Centre de
Tractament de Residus d’Andorra, SA com a
instrument de gestió directa s’apliquen les
disposicions legals vigents en matèria de societats
anònimes.

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 30 de juny del
2021, ha examinat el document que li ha tramès el
M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 18 de juny
del 2021, sota el títol Projecte de llei d’economia
circular (LEC) i, exercint les competències que li
atribueix el Reglament del Consell General en els
articles que es citaran, ha acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
aquest escrit, sota la qualificació de Projecte de llei i
procedir a la seva tramitació com a tal.
2. D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de quinze dies per a la
presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia
6 de setembre del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

XIV - Submissió a la jurisdicció andorrana
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Article 51
Totes les qüestions que puguin plantejar-se entre els
socis, entre els socis i la societat o entre la societat i
els membres del Consell d’Administració, apoderats o
mandataris no socis, respecte a la interpretació,
l’aplicació o l’execució dels estatuts, són resoltes pels
tribunals andorrans, als quals expressament se
sotmeten les parts amb renúncia expressa al seu fur
propi, si fos un altre.

Projecte de llei d’economia circular
(LEC)

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Exposició de motius
En les darreres dècades, la producció de béns s’ha
multiplicat per dos i l’extracció de materials per tres.
Aquest fet és responsable del 90% de les
problemàtiques mediambientals: el canvi climàtic
degut a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, la
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pèrdua de biodiversitat deguda a l’extracció de
recursos i la contaminació de l’aire i de l’aigua.
La circularitat és un aspecte essencial de la
transformació, en un sentit més ampli, de l’economia
cap a la neutralitat climàtica i la competitivitat a llarg
termini. La circularitat pot produir quantiosos estalvis
materials al llarg de les cadenes de valor i els processos
de producció, generar valor afegit i desbloquejar
oportunitats econòmiques. Alhora, té un impacte
positiu sobre la conservació de la biodiversitat i la
qualitat del medi ambient.
La multitud d’accions que es poden dur a terme per
avançar cap a una economia circular i amb menys
carboni és una eina indispensable per assolir un bon
nombre dels Objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) de les Nacions Unides als quals
Andorra s’ha adherit, principalment els que fan
referència al canvi climàtic, a la biodiversitat i al
consum sostenible. També ens ha de permetre assolir
els objectius que Andorra s’ha fixat quant a la
disminució d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle
i avançar de manera decidida cap a la neutralitat de
carboni a l’horitzó 2050 promovent un canvi en els
nostres hàbits de consumir béns i serveis, de moure’ns
i de menjar, entre altres.
Aquesta gran importància dels canvis d’hàbits en la
població ha fet que per desenvolupar aquesta Llei
s’hagi posat en marxa un sistema de participació
pública amb enquestes tant per via digital com
telefònica i sistemes interactius amb la plataforma
digital VISC, oberta al conjunt de la població, per
recollir i integrar, en la mesura que ha estat possible,
les propostes i opcions que la població està disposada
a acceptar. L’enquesta elaborada pel CRES els mesos
de febrer i març del 2020 indica que prop del 90% de
la població enquestada aprova la prohibició de bosses
i altres objectes de plàstic d’un sol ús o que es posi en
funcionament un sistema de retorn per als envasos de
begudes. Per altra banda, les respostes a través la
plataforma VISC indiquen que per tal de promoure
l’economia circular s’ha d’allargar la vida útil dels
productes, adoptar mesures de prevenció en la
generació de residus i potenciar la donació,
l’intercanvi i el comerç dels objectes que ja no
necessitem però que encara poden ser utilitzats.
Alhora, prenen importància la reparació i la
restauració dels objectes. Escau recordar, en relació
amb la reparabilitat dels productes, que la normativa
vigent preveu que els productes reparats que es posen
novament al mercat per a una nova utilització siguin
considerats com a béns usats i els obligats tributaris
que es dediquin a la compravenda d'aquests béns usats
es poden acollir al règim especial per evitar les
sobreimposicions que es produïen en aplicar a
aquestes transmissions el règim general de l’IGI
previst.
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Andorra és un país no industrialitzat que no participa
en la producció de béns, però sí que en som
consumidors i som conscients de la importància de
canviar els nostres hàbits; per això, una part
important dels preceptes de l’economia circular –
entre altres, la importància de la lluita contra tot tipus
d’obsolescència prematura– es troben en aquesta Llei
en forma d’informació als consumidors i del rol
exemplar de l’Administració.
Tot i que l’economia circular engloba el conjunt de
les activitats econòmiques d’un país, un dels aspectes
que convé tractar de manera acurada és la gestió dels
residus.
És un fet positiu l’augment del percentatge europeu
de residus urbans reciclats enfront dels eliminats en
abocadors. El 2019, el percentatge mitjà de reciclatge
a la Unió Europea va ser del 30%, mentre que a
Andorra es va assolir un 47% de reciclatge. No
obstant això, els objectius marcats en les noves
directives europees de residus són molt ambiciosos i
estableixen una metodologia de càlcul homogènia i
més estricta, cosa que implicarà grans esforços en la
millora de la gestió dels residus. Aquesta tendència
s’ha d’accelerar per assolir percentatges encara més
favorables.
Tanmateix, en el període 2010-2018 la generació
total de residus a la Unió Europea ha augmentat.
Aquest increment també s'ha registrat a Andorra, i en
aquest sentit les polítiques s'han d'encaminar de
forma contundent cap a la prevenció de residus i
particularment pel que fa als aliments i els plàstics.
Aquesta Llei té, doncs, per objectiu crear el marc i les
estructures necessaris per avançar cap a l’economia
circular promovent un consum de béns i serveis més
sostenible; establint una política de gestió de residus
amb l’objectiu de reduir-ne la generació i augmentar
el reciclatge, tal com ja estableix la Llei 25/2004, de
residus, i potenciant l’economia circular en els
principals sectors productius del país amb una forta
implicació de l’Administració pública.
La Llei, el seu desenvolupament reglamentari i la seva
implementació a través de l’Estratègia d’economia
circular persegueixen l’alineament amb les directives
europees més recents en matèria de residus, incloses
en l’anomenat paquet de mesures d’economia circular,
aprovat el 30 de maig del 2018. Així mateix, aquest
marc jurídic permetrà l’alineació amb la Directiva UE
2019/904, relativa a la reducció de l’impacte de
determinats productes de plàstic en el medi ambient i
que se centra en els plàstics d’un sol ús. D’aquesta
manera, es permetrà que el nostre marc legal sigui
compatible amb els dels països veïns.
La Llei s’estructura en set capítols, que integren 48
articles i dotze disposicions finals.
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El capítol primer defineix l’objecte i la finalitat de la
Llei i el glossari dels seus termes. Alhora, estableix els
principis rectors, els actors i els objectius de la política
d’economia circular d’Andorra. També determina
l’obligació de disposar d’una Estratègia d’economia
circular, tal com es recomana a escala europea, i,
considerant que la gestió eficient dels residus és
essencial en el marc de l’economia circular, el Pla
nacional de residus, tal com es defineix a l’article 11
de la Llei 25/2004, de residus, queda integrat dins
d’aquesta estratègia, que, a més, fixa el full de ruta per
impulsar la transició cap a l’economia circular.
Finalment, marca com a eixos necessaris la innovació
i la recerca, així com les sinergies entre economia
circular, lluita contra el canvi climàtic i preservació
de la biodiversitat.

En el capítol quart, per millorar la prevenció, la
reutilització, el reciclatge i la valorització dels residus,
es complementen opcions de gestió que ja s’havien
previst en la Llei 25/2004, de residus, s’estableixen
nous conceptes i s’incorporen a la legislació noves
figures de gestió existents a escala europea en
referència a la promoció de l’economia circular.
D’aquesta manera, certs residus poden ser
reincorporats en els circuits productius mitjançant
l’establiment de criteris de la fi de la condició de
residu i de subproducte. També es desenvolupa la
responsabilitat ampliada del productor, que implica
unes obligacions per als productors i importadors de
productes que es posen al mercat a Andorra, per ferlos participar en la gestió d’aquests productes un cop
esdevenen residus.

En el capítol segon, sobre la transició cap a un consum
sostenible, es regulen aspectes com els productes d’un
sol ús, amb una referència especial als de plàstic, amb
un conjunt de mesures que regulen la importació i la
posada al mercat a Andorra d’aquests productes en
funció de si existeixen o no altres productes que els
puguin substituir, i també fa una menció important de
la resta de productes d’un sol ús encara que no siguin
de plàstic.

Aquest capítol també respon a la voluntat dels
ciutadans de poder utilitzar sistemes de dipòsit,
devolució i retorn, i de promoció dels envasos
retornables.

En aquest mateix capítol es tracta la temàtica de la
prevenció del malbaratament dels aliments, amb la
promoció d’un canvi de comportament de tots els
actors per recuperar el valor dels aliments i concebre
les
restes
alimentàries
com
un
recurs.
Addicionalment, els hàbits alimentaris han
d’evolucionar cap al respecte de l’equilibri ecològic i
la coherència amb els models agrícoles sostenibles, i
cal prioritzar el consum de productes de temporada i
locals per evitar així problemes de salut i medi
ambient.
Finalment, aquest capítol estableix la necessitat
d’informar i conscienciar els consumidors i la
importància d’estimular una demanda de béns i
serveis més sostenibles, amb especial atenció a la lluita
contra l’obsolescència prematura i la creació d’ajuts
per fomentar l’economia circular.
En el capítol tercer, relatiu a l’economia circular en
sectors específics del país i la transició de la societat
andorrana cap a la circularitat, es tracta de manera
específica el sector de la construcció pel gran
potencial que té aquest sector de reutilitzar els residus
que genera com a matèries primeres. També s’hi
inclouen mesures específiques per al sector turístic i
de la restauració molt relacionades amb el
malbaratament alimentari. Finalment, es té en
compte la capacitat que té el sector comercial de
potenciar l’economia circular, sobretot quant a la
disminució dels productes d’un sol ús i concretament
dels envasos.

El capítol cinquè insisteix en el rol exemplar de
l’Administració, que mitjançant el seu sistema de
contractació i compra pública ha d’impulsar el mercat
de productes sostenibles prioritzant productes de
proximitat, reutilitzats o procedents de la valorització
de materials. Alhora, l’Administració pública ha de
promoure de manera decidida la sensibilització del
conjunt de la població sobre la importància
d’introduir, el més ràpidament possible, els conceptes
de l’economia circular en els nostres hàbits.
Els capítols sisè i setè estableixen la tipificació de les
infraccions i les sancions, així com el procediment
sancionador.
Les disposicions finals primera a vuitena fixen els
terminis en els quals, a partir de l’entrada en vigor de
la Llei, es faran efectives algunes de les mesures
establertes en la Llei, amb vista a fer-les coincidir en
el temps amb les previsions derivades de les directives
europees.
La disposició final novena modifica certs articles de la
Llei 25/2004, de residus, referents a les definicions i a
les obligacions dels productors singulars per adequarles als principis de la circularitat, concretament en
l’àmbit de la gestió responsable dels residus.
Les disposicions finals desena i onzena estableixen el
calendari de desplegament normatiu de la Llei i de
redacció de l’Estratègia d’economia circular, i la
disposició final dotzena disposa l’entrada en vigor de
la Llei l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Aquesta Llei és l’aposta d’Andorra per un nou model
econòmic en línia amb l’assoliment d’un
desenvolupament més sostenible, coherent amb els
mandats de la Constitució i respectuós amb les
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competències dels comuns. L’aprovació d’aquest text
homologarà el Principat d’Andorra amb les exigències
de la comunitat internacional en la consecució dels
Objectius de desenvolupament sostenible inclosos en
l’Agenda de l’horitzó 2030.

Article 3. Definicions
1. Aquesta Llei fa ús de les definicions de la Llei
25/2004, de residus.

Capítol primer. Disposicions generals

a) Banc d'aliments: organització constituïda amb la
finalitat de recuperar els excedents d'aliments per tal
d'emmagatzemar-los i distribuir-los a les persones en
situació de vulnerabilitat.

Article 1. Objecte
1. Aquesta Llei té per objecte promoure la transició
cap a una economia circular, passant d’una economia
lineal a un model econòmic més eficient i sostenible
que optimitza l'ús dels recursos naturals, minimitza els
impactes ambientals, fomenta l'eficàcia en aconseguir
que els productes i recursos mantinguin la utilitat i el
valor tant temps com sigui possible i evita emissions i
pèrdues materials. El model circular també promou un
consum responsable i eficient minimitzant la
generació de residus i optimitzant-ne la gestió,
augmentant el reciclatge i reduint les opcions de
gestió de residus menys eficients.
2. Aquesta Llei també promou la sensibilització de la
societat en els principis de l’economia circular.

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’apliquen les definicions
següents:

b) Data de consum preferent / Data de durada
mínima d’un aliment: data fins a la qual un aliment
manté les propietats específiques sempre que es guardi
en condicions de conservació adequades.
c) Disseny ecològic: integració dels aspectes
mediambientals en el disseny del producte amb la
finalitat
de
millorar-ne
el
comportament
mediambiental al llarg de tot el cicle de vida. S’entén
per disseny del producte el conjunt de processos que
transformen els requisits legals, tècnics, de seguretat,
funcionals, del mercat o d’un altre tipus que ha de
complir un producte en l’especificació tècnica per a
aquest producte.

c) Reduir el malbaratament alimentari.

d) Malbaratament alimentari: procés pel qual els
aliments destinats al consum humà, ja siguin en estat
apte o no apte per al consum, són retirats de la cadena
de producció o subministrament perquè han estat
rebutjats en les fases de producció primària,
transformació,
fabricació,
transport,
emmagatzematge, venda minorista i venda al
consumidor, entre altres.

d) Afavorir el desenvolupament econòmic, la creació
d'ocupació i la generació de condicions que fomentin
un desenvolupament sostenible desacoblat del
consum de recursos no renovables.

e) Plàstics oxodegradables: materials plàstics que
inclouen additius que, mitjançant oxidació,
provoquen la fragmentació del material plàstic en
microfragments o la seva descomposició química.

e) Reduir la producció d'externalitats negatives en
l’economia, amb la consegüent millora del medi
ambient, de la vida i del benestar de les persones.

f) Producte de plàstic d’un sol ús: producte fabricat
totalment o parcialment amb plàstic i que no ha estat
concebut, dissenyat o introduït en el mercat per
completar, dins del seu període de vida, múltiples
circuits o rotacions mitjançant la seva devolució a un
productor per ser emplenat o reutilitzat amb la
mateixa finalitat per a la qual va ser concebut.

Article 2. Finalitats
Les finalitats generals de la Llei d’economia circular
són les següents:
a) Impulsar models de consum més sostenibles.
b) Minimitzar el consum dels productes d’un sol ús.

f) Potenciar l’eficiència en l’ús dels recursos.
g) Potenciar la innovació en les empreses.
h) Fomentar el disseny ecològic en productes i serveis.
i) Millorar la gestió de residus minimitzant-ne la
generació i augmentant la reutilització i la
reciclabilitat.
j) Vetllar perquè els productes i serveis siguin més
durables, reutilitzables, actualitzables i reparables.
k) Sensibilitzar la ciutadania sobre el concepte
d’economia circular.
l) Promoure l’ensenyament de l’economia circular a
les escoles.

g) Productor del producte: qualsevol persona física o
jurídica que desenvolupi, fabriqui, processi, tracti,
empleni, vengui o importi productes de forma
professional, amb independència de la tècnica de
venda utilitzada.
h) Règim de responsabilitat ampliada del productor:
conjunt de mesures adoptades per garantir que els
productors de productes assumeixin la responsabilitat
financera o financera i organitzativa de la gestió de la
fase de residu del cicle de vida d’un producte.
i) Sistema de dipòsit, devolució i retorn: sistema per
recuperar determinats residus amb la finalitat de
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millorar-ne la reutilització, el reciclatge i la
valorització.
Article 4. Principis rectors
La normativa de desenvolupament de la Llei i la
política d’economia circular s’han de fonamentar en
els principis rectors següents i els han de respectar:
a) Sostenibilitat: les accions que promou aquesta Llei
han de satisfer les necessitats de la generació actual
sense comprometre la capacitat per satisfer les
necessitats de les generacions futures, aplicant-ho en
el sentit més ampli i a tota mena d’aspectes en els
àmbits socials, ambientals i econòmics.
b) Rol exemplar de l’Administració pública: en totes
les mesures, les accions i els projectes que es duen a
terme en el marc del desenvolupament de l’objecte
d’aquesta Llei.
c) Participació pública: participació dels ciutadans i
actors implicats en l’elaboració de les mesures
implementades en el marc del desenvolupament de
l’objecte d’aquesta Llei.
d) Optimització en l'ús dels recursos: mitjançant la
prevenció en l'ús de matèria i energia i el disseny
ecològic, que considera els impactes mediambientals
al llarg del cicle de vida d'un producte, d'un bé o d'un
servei i els integra des de la seva planificació.
e) Preservació i millora de l'estat dels recursos
naturals: mitjançant la desmaterialització de
l'economia i valorant la màxima eficiència global en
la presa de decisions.
Article 5. Actors implicats
Es consideren actors implicats en l'economia circular
l’Administració pública, les persones físiques o
jurídiques que duen a terme una activitat econòmica
i les persones consumidores i usuàries de béns,
productes i serveis tant a títol individual com a través
de les seves organitzacions.
Article 6. Objectius
1. Els objectius bàsics mínims de la política
d’economia circular amb l’horitzó 2035 són:
a) Augmentar el percentatge de reciclatge dels residus
fins a assolir, com a mínim, els nivells establerts en les
directives europees corresponents, els quals s’integren
i s’actualitzen en el programa corresponent de
l’Estratègia d’economia circular quan escaigui.
b) Reduir un 10% la generació de residus urbans.
c) Situar per sota dels 150 litres per dia i persona,
considerant la població equivalent.
2. Pel que fa al malbaratament alimentari, s’adopta
l’objectiu dels Objectius de desenvolupament

sostenible (ODS) 12.3, de reduir el malbaratament
alimentari un 50% amb l’horitzó 2030.
3. Les metodologies de càlcul dels objectius es
desenvolupen a l’Estratègia d’economia circular.
Article 7. Estratègia d’economia circular
1. L’Estratègia d’economia circular és un document
públic, elaborat pel ministeri responsable del medi
ambient i aprovat pel Govern, que permet planificar,
coordinar i racionalitzar les accions, les mesures i els
projectes encaminats a la consecució dels objectius
definits per aquesta Llei. El seu objectiu principal és
fixar un full de ruta per impulsar la transició cap a una
economia circular.
2. El document de l’Estratègia d’economia circular ha
d’estar a disposició dels ciutadans. Per elaborar-lo,
s’ha de preveure un procés de participació pública,
juntament amb la participació dels sectors implicats,
de l’Administració pública i dels empresaris.
3. S’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys.
L’aprovació i les revisions posteriors s’han de publicar
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
4. Per assolir els objectius d’aquesta Llei, l’Estratègia
d’economia circular ha d’incloure, com a mínim, els
programes establerts en aquesta Llei i les modalitats
d’integració de l’economia circular en les
planificacions sectorials pertinents.
5. La gestió eficient dels residus és una part important
de l’economia circular; per això, el Pla nacional de
residus, tal com es defineix a la Llei 25/2004, de
residus, queda integrat dins de l’Estratègia
d’economia circular.
6. L’Estratègia d’economia circular també ha
d’incloure mesures per informar i sensibilitzar la
ciutadania sobre les accions destinades a fomentar
l’economia circular per part de tots els actors.
7. Per garantir-ne l’elaboració i revisió, tots els actors
de l’economia circular, a excepció dels consumidors,
estan obligats a facilitar a l’Administració pública les
dades quantitatives i qualitatives necessàries.
8. Els objectius, les accions i les mesures que preveu
l’Estratègia d’economia circular són vinculants per a
l’Administració pública, i s’integren en les seves
planificacions i programacions sectorials.
Article 8. Innovació i recerca
1. L’Administració pública ha de promoure les
tecnologies intel·ligents en l’aplicació de les mesures
que es deriven de la política d’economia circular, així
com la innovació i la recerca aplicada que aportin
valor afegit en relació amb les finalitats i els objectius
d’aquesta Llei.
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2. Per fomentar la innovació i la recerca s’ha de
promoure la interacció entre els actors del sistema
econòmic i els actors del món científic, a fi que es
pugui estudiar, avaluar i determinar l’interès o la
conveniència de determinades tecnologies o mesures.
3. Es faculta el Govern a autoritzar, previ informe
favorable del ministeri responsable del medi ambient,
de manera excepcional i temporal, prescripcions
particulars i excepcions en el compliment de la
normativa vigent per part d’activitats o altres actors
implicats en l'economia circular, per fer proves pilot
encaminades a l’estudi o l’aplicació de tecnologies i
mesures innovadores.
Aquesta autorització és limitada en el temps,
únicament durant el període estrictament necessari
per efectuar les proves pilot de què es tracti, i estableix
les condicions i els mecanismes de control necessaris
per garantir la seguretat de les persones i els béns.
Article 9. Sinergies entre circularitat i lluita contra el
canvi climàtic i contra la pèrdua de la biodiversitat
L’Administració pública ha d’intensificar les sinergies
entre circularitat, lluita contra el canvi climàtic,
especialment amb la reducció de les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle, i lluita contra la pèrdua de
biodiversitat mitjançant les accions següents:
a) Analitzar com es poden mesurar els efectes de la
circularitat en la lluita contra el canvi climàtic,
l'adaptació a aquest fenomen i la lluita contra la
pèrdua de biodiversitat.
b) Millorar les eines de modelització per aprofitar els
beneficis de l'economia circular des del punt de vista
de la reducció de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle.

Capítol segon. Consum sostenible
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4. Les ampolles per a begudes importades, produïdes
o introduïdes al mercat de fins a 3 litres de capacitat,
i en què el principal component en la fabricació sigui
el tereftalat de polietilè (PET), han de contenir uns
percentatges mínims de plàstic reciclat. Se n’exclouen
les ampolles utilitzades per a aliments per a usos
mèdics especials en estat líquid.
Article 11. Productes de plàstic d’un sol ús sense
alternativa per l’estat actual de la tècnica
1. Per a tots els productes de plàstic d’un sol ús sense
alternativa per l’estat actual de la tècnica, l’Estratègia
d’economia circular ha d’establir un programa per
reduir-ne el consum.
2. El contingut mínim del programa ha d’incloure:
a) Els objectius de reducció i la metodologia de càlcul
utilitzada per assolir-los.
b) Les accions que cal adoptar per assolir els objectius.
c) Els indicadors necessaris per mesurar l’evolució
dels objectius.
d) El pla de reducció amb dades quantitatives i
mesurables que inclogui la informació dels productes
de plàstic introduïts al mercat anualment.
3. El Govern estableix mitjançant decret la llista de
productes de plàstic d’un sol ús sense alternativa per
l’estat actual de la tècnica que estan subjectes a
reducció.
4. El Govern pot, mitjançant reglament, proposar
altres vies per reduir el consum d’aquests productes de
plàstic d’un sol ús.
Article 12. Altres productes d’un sol ús
1. El Govern pot prohibir determinats productes d’un
sol ús que disposin d’alternatives més sostenibles i més
respectuoses amb els principis de l’economia circular.

Secció primera. Productes d’un sol ús

2. El Govern estableix per decret la llista de productes
d’un sol ús prohibits.

Article 10. Productes de plàstic d’un sol ús amb
alternativa
1. Es prohibeix la producció, la importació i la
introducció al mercat de productes fabricats amb
plàstic oxodegradable, així com de productes de
plàstic d’un sol ús que ja tenen una alternativa de
producte sense plàstic.

3. Per als productes d’un sol ús que no tenen
alternativa per l’estat actual de la tècnica, l’Estratègia
d’economia circular pot establir un programa per
reduir-ne el consum amb les principals accions que cal
desenvolupar.

2. El Govern estableix per decret la llista de productes
de plàstic d’un sol ús prohibits.
3. Es prohibeix la producció, la importació i la
introducció al mercat de recipients per a begudes de
fins a 3 litres de capacitat que no mantinguin units els
taps i tapes al recipient durant la seva fase
d’utilització.

4. El Govern pot establir altres vies per reduir el
consum dels productes d’un sol ús, com la
reglamentació de característiques relatives al seu
disseny.

Secció segona. Aliments i malbaratament
Article 13. Jerarquia per a la prevenció del
malbaratament alimentari
1. Els criteris jeràrquics d'opcions per a la prevenció
del malbaratament alimentari, sempre que es tingui
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en compte una gestió ambiental eficient i sostenible
dels excedents alimentaris, són, en aquest ordre:

a) Per a tots els productes que ho permetin, etiquetar
el producte amb una data de consum preferent.

a) Prevenció de la generació de residus alimentaris,
principalment amb la reducció d’excedents.

b) Evitar utilitzar, sempre que sigui possible, envasos
de plàstic i envasos d’un sol ús quan el tipus de
producte ho permeti.

b) Utilització dels excedents alimentaris per a
l’alimentació humana mitjançant la donació o la
transformació.
c) Utilització dels excedents per a l’alimentació
animal, d’acord amb la normativa vigent.
d) Valorització material a través de la recuperació
d’elements i substàncies continguts en els residus
alimentaris.

Article 17. Obligacions dels distribuïdors de
productes alimentaris en la prevenció del
malbaratament alimentari
1. Tots els distribuïdors de productes alimentaris
estan subjectes a les obligacions següents:

e) Valorització energètica.

a) Promoure la venda a granel dels productes i evitar
la utilització, sempre que sigui possible, d’envasos
d’un sol ús.

2. La normativa de desenvolupament de la Llei i
l’Estratègia d’economia circular han de promoure
aquesta jerarquia i afavorir-ne la implantació
progressiva.

b) Orientar la seva marca cap a la responsabilitat
ambiental i social promovent accions per prevenir el
malbaratament alimentari i informar el consumidor
sobre hàbits de consum més responsables.

Article 14. Programa de prevenció del
malbaratament alimentari
1. L’Estratègia d’economia circular ha de contenir un
programa de prevenció del malbaratament alimentari
que inclogui, entre altres aspectes, els indicadors
necessaris per mesurar-ne l’evolució.

c) Evitar la formalització de contractes amb operadors
de la indústria alimentària que no admetin la donació
d’aliments distribuïts per aquests operadors.

2. A més, aquest programa ha de comptar amb
accions de sensibilització, orientades a conscienciar la
societat sobre els beneficis de l’aprofitament
alimentari.
Article 15. Actors implicats en la prevenció del
malbaratament alimentari
1. Es consideren actors implicats en la prevenció del
malbaratament alimentari els productors, manipuladors
i distribuïdors de productes alimentaris, inclosos els
del sector hoteler i de la restauració i la restauració
col·lectiva.
2. Tots els actors han de respectar la jerarquia per a la
prevenció del malbaratament alimentari.
3. Tots els actors han de desenvolupar iniciatives de
reducció de residus alimentaris, en les seves tasques.
4. Tots els actors han de formar, sensibilitzar i implicar
els seus treballadors perquè actuïn de manera activa
en la prevenció del malbaratament alimentari en els
processos dels quals s’encarreguen.
5. Tots els actors han de promoure el consum de
productes de proximitat i de temporada.
Article 16. Obligacions dels productors de productes
alimentaris en la prevenció del malbaratament
alimentari
Els productors de productes alimentaris estan
subjectes a les obligacions següents:

2. Els centres comercials declarats com a productors
singulars de residus han de disposar d’un espai
degudament senyalitzat per exposar i posar a la venda
al públic els productes amb data de consum preferent
propera a la seva superació, en el termini que
s’estableixi per via reglamentària. Aquests
establiments han de dur a terme accions de promoció
orientades a afavorir la venda d’aquests productes.
3. Els distribuïdors d’aliments a l’engròs i els
productors singulars de residus han d’establir sistemes
interns i han de col·laborar amb altres empreses,
associacions, entitats i institucions similars per donar
compliment a la jerarquia per a la prevenció del
malbaratament alimentari establerta en aquesta Llei,
de manera que els productes amb data de consum
preferent propera que es retirin de la venda no es
gestionin com a residu.
Article 18. Sector de la restauració col·lectiva en els
establiments educatius i per a la gent gran
Tots els gestors de serveis de restauració col·lectiva en
els establiments educatius i per a la gent gran estan
subjectes a les obligacions següents:
a) Promoure una alimentació més respectuosa amb
l’equilibri ecològic i més coherent amb els models
agrícoles sostenibles adoptant hàbits de compra i de
consum més sostenibles i afavorint el consum de
productes de temporada i de proximitat sense encarir
el cost dels àpats i sense renunciar a la qualitat
organolèptica ni al correcte balanç nutricional dels
menús.
b) Servir productes locals d’Andorra almenys un cop
al mes i incorporar en la mesura que sigui possible
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aliments que s’hagin obtingut per procediments de
producció certificada que siguin respectuosos amb el
medi ambient.
c) Adaptar les racions perquè es redueixi la quantitat
de menjar procedent de les restes servides i que no
poden ser reutilitzades a la cuina, per prevenir el
malbaratament alimentari.
d) Presentar un inventari anual de malbaratament
d’aliments amb mesures per prevenir-lo.
Article 19. Bancs d’aliments o similars
1. L’Administració pública ha de promoure accions
encaminades a l'aprofitament i la donació voluntària
d'aliments donant suport a la creació de bancs
d'aliments.
2. Els gestors dels bancs d’aliments o similars poden
rebre aliments procedents de la donació per complir
la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits.
3. Els gestors dels bancs d’aliments o similars han de
formar, sensibilitzar i implicar els seus treballadors
perquè actuïn de manera activa en la prevenció del
malbaratament alimentari, com també les persones a
les quals puguin prestar serveis de suport per mitjà del
proveïment d’aliments.
4. El Govern ha de desenvolupar reglamentàriament
els requisits per a la creació i el funcionament dels
bancs d’aliments.

Secció tercera. Informació als consumidors per a
la promoció de productes i béns sostenibles

17

3. Els comerciants d’aparells elèctrics i electrònics han
d’informar, d’acord amb la informació aportada pel
fabricant, sobre les possibilitats de reparació i les
actualitzacions per poder allargar la vida útil dels
aparells i sensibilitzar d’aquesta manera sobre
l’obsolescència prematura dels aparells.
Article 22. Consum digital sostenible
1. Les empreses de telecomunicacions han de reduir
les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i han
de fer públiques anualment les dades i les accions
impulsades en aquest sentit.
2. Per tal que els consumidors siguin conscients de
l'impacte del seu consum digital sobre el medi ambient
i el clima, les empreses de telecomunicacions han de
proporcionar als clients informació sobre la quantitat
de dades consumides i l’equivalent en emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle corresponents.
3. Les empreses de telecomunicacions han de fer
campanyes de sensibilització adreçades a la
ciutadania, a les empreses i a les escoles i han de
promoure accions en l'àmbit de l'economia circular.
Article 23. Ajuts a la promoció de l’economia
circular
1. Per tal de promoure l’economia circular, el Govern
pot establir ajuts destinats principalment a empreses
privades i agrupacions o associacions empresarials,
col·legis professionals o associacions en general.
2. L’objecte dels ajuts és, principalment i a través de
la innovació:

Article 20. Distintiu d’economia circular
1. Per tal de millorar la informació als consumidors i
per donar suport i reconeixement a tots els actors que
contribueixen substancialment a la transició cap a
l’economia circular, el Govern ha de crear un distintiu
per identificar i reconèixer els establiments, les
empreses i les entitats que desenvolupen accions
notables en el marc de l’economia circular.

a) La creació d’empreses, activitats i projectes que
contribueixin de manera substancial, tal com es
preveu en l’article 25, a accelerar la transició cap a
l’economia circular millorant l'eficiència en l'ús dels
recursos i promovent la prevenció en la generació de
residus.

2. El Govern ha de desenvolupar reglamentàriament
els criteris d’atorgament d’aquest distintiu.

c) Les actuacions i els estudis relacionats amb
l’economia circular, especialment pel que fa a les
noves tecnologies i al disseny ecològic de productes i
serveis considerant la totalitat del seu cicle de vida.

3. El distintiu ha de ser visible en els establiments
perquè es pugui identificar amb facilitat.
Article 21. Informació als consumidors
1. Els actors implicats en l’economia circular han de
promoure la informació dels aspectes mediambientals
dels productes i dels seus envasos.
2. Els actors implicats en l’economia circular, amb la
col·laboració del Govern, han de promoure la
informació en relació amb la data de consum
preferent, passada la qual els aliments encara són
aptes per al consum, i la diferència respecte a la data
de caducitat.

b) La creació d’empreses que contribueixin a la
creació de llocs de treball verd.

d) Les campanyes de sensibilització i informació sobre
els aspectes ambientals dels productes i serveis.
3. El Govern ha de publicar les condicions de les
convocatòries corresponents.
Article 24. Publicitat no desitjada
Queda prohibit repartir publicitat no nominal a les
bústies on expressament s’indiqui que no es vol rebre
aquest tipus de publicitat.
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Capítol tercer. Economia circular per sectors
Article 25. Contribució substancial a la transició cap
a una economia circular
Es considera que una activitat econòmica contribueix
de manera substancial a la transició cap a una
economia circular, en particular a la prevenció, la
reutilització i el reciclatge de residus, quan aquesta
activitat compleix alguns dels punts següents:
a) Utilitza els recursos naturals, especialment
materials sostenibles, reutilitzables, reciclables,
d'origen biològic i altres matèries primeres, en la
producció de manera més eficient, mitjançant, entre
altres accions:
i) La reducció de l'ús de matèries primeres primàries o
l'augment de l'ús de subproductes i de matèries
primeres secundàries.
ii) Mesures d'eficiència energètica i dels recursos.
b) Augmenta la durabilitat, la reparabilitat o les
possibilitats d'actualització o reutilització dels
productes, especialment en les activitats de disseny i
fabricació.
c) Incrementa la reciclabilitat dels productes i dels
materials continguts en aquests productes, entre
altres maneres mitjançant la substitució dels
productes i materials no reciclables o utilitzant-los
menys, especialment en les activitats de disseny i
fabricació.
d) Redueix de manera substancial el contingut de
substàncies perilloses en materials i productes al llarg
de tot el seu cicle de vida, en particular substituint
aquestes substàncies per alternatives més segures i
garantint-ne la traçabilitat.
e) Prolonga l'ús de productes, concretament per mitjà
de la reutilització, el disseny per a la seva durabilitat,
el desmuntatge, les actualitzacions, la reparació i l'ús
compartit.
f) Prevé o redueix la generació de residus.
g) Incrementa la preparació per a la reutilització i el
reciclatge de residus.
h) Augmenta
el
desenvolupament
de
la
infraestructura de gestió de residus necessària per a la
prevenció i per a la preparació per reutilitzar i reciclar,
al mateix temps que es garanteix que els materials
recuperats resultants es reciclen com a matèries
primeres secundàries d'alta qualitat en la producció.
i) Redueix al mínim l’eliminació i la valorització
energètica, de conformitat amb la jerarquia de les
opcions de gestió de residus.
Article 26. Sector de la construcció
1. En el sector de la construcció s’han de promoure els
principis de la circularitat en tot el cicle de vida de les

construccions i infraestructures, tant públiques com
privades, inclosos els edificis, mitjançant les
previsions següents:
a) En la concepció, el disseny, l’execució i el
manteniment
de
noves
construccions
i
infraestructures o rehabilitacions de les existents
s’han d’adoptar mesures per millorar la durabilitat i
l’adaptabilitat dels actius construïts d’acord amb els
principis de l’economia circular, al llarg de tota la
cadena de valors.
b) El Govern fixa reglamentàriament per a
determinats productes de construcció els continguts
mínims de materials reciclats o reutilitzats, tenint en
compte la seva seguretat i funcionalitat.
c) El Govern estableix els objectius de reciclatge per
als residus d’excavacions, construcció i demolició i les
seves fraccions de materials específics que són
d’obligat compliment tant en obres públiques com
privades.
d) Determinats residus de la construcció queden
exempts de la condició de residus i determinats
materials de la construcció poden considerar-se
subproductes si donen compliment als articles
corresponents d’aquesta Llei.
e) Per als projectes de nova construcció que impliquin
excavació del terreny, obres d’enderroc o treballs de
rehabilitació d’edificis, el tècnic competent ha
d’elaborar un pla diagnòstic que identifiqui el volum i
la tipologia dels residus i materials excedents, la seva
via de gestió; també ha d’incentivar la reutilització
dels materials sempre que sigui possible i ha de
fomentar el triatge per poder-los valoritzar i
minimitzar la deposició a l’abocador. El pla diagnòstic
ha de fer menció dels residus perillosos, i en especial
de l’amiant.
f) Els professionals i treballadors del sector de la
construcció han d’estar formats en matèria
d’economia circular.
2. Per tal de fomentar l’economia circular, la
planificació del territori ha de preveure la inclusió de
zones industrials per donar cabuda a possibles zones
de transferència o d’emmagatzematge de materials de
la construcció amb la finalitat de poder-los reutilitzar.
Article 27. Sector turístic i de la restauració
1. Els titulars d’allotjaments turístics i d’activitats
comercials de la restauració han de promoure els
principis de l’economia circular, principalment amb
les mesures següents:
a) Vetllar perquè els productes de benvinguda i les
gentileses d’un sol ús (sabó i altres) siguin substituïts
per dispensadors o siguin productes amb envasos
sostenibles, d’origen biològic o reciclats.
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b) Contribuir a estendre la vida útil dels productes
que utilitzen, i en particular del mobiliari, a través de
la reparació o la revenda a mercats de segona mà.
c) Prioritzar la compra a granel o en formats grans de
productes alimentaris que s’ofereixin al client
mitjançant dispensadors reutilitzables que impedeixin
el contacte amb el seu contingut. En queden exempts
tots els aliments que, per garanties sanitàries, estiguin
regulats.
d) Prioritzar la compra de productes de consum
habitual i de productes de neteja a granel o en grans
formats.
e) Prevenir el malbaratament alimentari.
f) Promoure el consum de productes de temporada i
de proximitat.
g) Informar de forma visible i clara el consumidor de
la possibilitat d’endur-se a casa, sense cost afegit, la
beguda i els aliments emplatats que no hagi consumit,
i facilitar-li aquesta opció. Els envasos destinats al
trasllat dels aliments emplatats no consumits han de
ser aptes per al transport d’aliments, reutilitzables i/o
biodegradables. El consumidor ha de poder optar per
portar el seu propi envàs.
h) Promoure l’ús d’envasos de vidre retornable, per
prevenir la generació de residus d’envasos.
2. Els establiments de la restauració estan obligats a
servir aigua de l’aixeta gratuïtament i a indicar de
manera visible a la seva carta o en l’establiment la
possibilitat per als consumidors de demanar aigua de
l’aixeta gratuïtament.
3. Els establiments que disposin de bufets lliures han
de promoure de manera visible missatges sobre la
prevenció del malbaratament alimentari i la
necessitat d’agafar únicament el que es preveu
menjar.
4. Els establiments de restauració ràpida estan obligats
a facilitar als consumidors vaixelles, gots i coberts
reutilitzables per als productes consumits dins el seu
local i evitar els envasos de plàstic i envasos d’un sol
ús sempre que sigui possible i quan el tipus de
producte ho permeti.
Article 28. Sector comercial
1. Els productors singulars de residus declarats han de
disposar de contenidors de reciclatge per a residus
d’envasos lleugers i de paper/cartró, o els que
necessitin per raó de la seva activitat, degudament
dimensionats, que permetin als clients desfer-se
directament dels envasos dels productes comprats a
l’establiment. L’objectiu d’aquesta mesura és
responsabilitzar de forma àmplia aquests titulars en la
gestió dels residus.
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2. Els titulars d’activitats comercials de venda de
productes alimentaris han de promoure la venda a
granel de productes en la quantitat que desitgi el
consumidor i en recipients reutilitzables.
3. Els titulars d’activitats comercials de venda de
productes alimentaris, que preparen per a la venda
fruita i verdura frescos i no transformats els han de
posar a la disposició dels clients sense cap embolcall
de plàstic ni cap envàs de plàstic o porexpan. Aquesta
obligació no s’aplica a la fruita i verdura que presenten
un risc de deteriorament per causa de la venda a
granel.
4. Els titulars d’activitats comercials de venda de
productes alimentaris han de promoure l’aportació
per part dels clients dels seus propis recipients
reutilitzables per transportar els aliments frescos,
sempre que estiguin en condicions higienicosanitàries
adequades i siguin adequats a la naturalesa del
producte.
5. Els usuaris assumeixen sota la seva responsabilitat
la utilització dels seus recipients reutilitzables i
eximeixen els establiments de responsabilitats sobre
l’estat de conservació dels aliments adquirits als
establiments.

Capítol quart. Millora en la gestió dels residus
Article 29. Fi de la condició de residu
1. Determinats residus deixen de ser residus quan han
estat sotmesos a una operació de valorització,
incloent-hi la classificació o el triatge, i compleixen
els criteris específics de conformitat amb les
condicions següents:
a) La substància o objecte s'utilitza normalment per a
finalitats específiques.
b) La substància o objecte satisfà els requisits tècnics
per a les finalitats específiques, i compleix la legislació
existent i les normes aplicables als productes.
c) Hi ha un mercat o una demanda per a aquesta
substància o objecte.
d) L’ús de la substància o objecte no generarà
impactes adversos globals en el medi ambient o la
salut humana.
2. El Govern estableix, mitjançant reglament, els
criteris de fi de la condició de residu, que han de tenir
en compte els possibles impactes negatius en el medi
ambient i han de garantir un nivell elevat de protecció
de l'entorn i de la salut humana.
Article 30. Subproductes
1. El ministeri responsable del medi ambient pot
declarar com a subproducte una substància o objecte
resultant d'un procés de producció la finalitat
primària de la qual no sigui la producció d'aquesta
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substància o objecte que s’utilitzi directament sense
haver de sotmetre’s a cap transformació ni
tractament, si es compleixen les condicions següents:
a) La utilització ulterior de la substància o l’objecte
està garantida.
b) La substància o objecte pot ser utilitzat
directament sense tractament suplementari ulterior
diferent de la pràctica industrial normal.
c) La substància o objecte es produeix com a part
integrant d’un procés de producció.
d) La substància o objecte compleix tots els requisits
pertinents per a l’aplicació específica relatius als
productes i a la protecció del medi ambient i de la
salut, i no produirà impactes adversos en el medi
ambient o la salut humana.
2. La utilització dels subproductes està sotmesa a
l’autorització del ministeri responsable del medi
ambient.
Article 31. Responsabilitat ampliada del productor
1. El Govern pot establir mesures per garantir que
qualsevol persona física o jurídica que desenvolupi,
fabriqui, processi, tracti, vengui, importi o posi al
mercat productes de manera professional (el
productor del producte) vegi ampliada la seva
responsabilitat de productor. Aquestes mesures, que
poden ser financeres, o financeres i organitzatives, per
a la gestió de la fase de residu del cicle de vida d’un
producte, constitueixen el règim de responsabilitat
ampliada del productor i han de servir per contribuir
a sufragar el cost de la gestió dels residus dels
productes que es posen al mercat.
2. El Govern pot fixar les condicions organitzatives i
les modalitats i obligacions financeres del règim de
responsabilitat ampliada del productor, les quals
poden incloure, entre altres coses, taxes a la
importació,
cànons
als
distribuïdors
o
autoliquidacions de tarifes en funció dels materials
que esdevinguin residu a la fi del cicle de vida del
producte.

a) La devolució i/o la recollida d'envasos usats i de
residus d'envasos procedents del consumidor, de
qualsevol altre usuari final o del flux de residus, amb
la finalitat de dirigir-los cap a les alternatives de gestió
més adequades.
b) La reutilització o valorització, inclòs el reciclatge,
dels envasos i residus d'envasos recollits.
2. El responsable de la posada al mercat d’un envàs
sotmès a aquest sistema està obligat a cobrar als
clients, fins al consumidor final, una quantitat
individualitzada per cada envàs, que no té la
consideració de preu ni està subjecta a cap tributació.
El Govern estableix reglamentàriament els productes
sotmesos a aquest sistema, les tarifes que s’han
d’aplicar i l’organització necessària.
3. El consumidor final, quan faci el retorn d’aquests
envasos, percep la mateixa quantitat que havia
dipositat en concepte de dipòsit i retorn.
Article 33. Prohibició de la destrucció d'invenuts
1. Resta prohibida per a tots els productors i
distribuïdors, inclús pel que fa al comerç en línia, la
destrucció, mitjançant les vies de gestió de residus de
valorització energètica o eliminació, dels seus articles
no venuts que encara siguin aptes per al consum.
2. La prohibició s’aplica a articles nous aptes per al
consum no alimentari, com ara roba, sabates,
productes de bellesa, llibres, joguines o aparells
elèctrics, electrònics o electrodomèstics, entre
d’altres. Els articles sotmesos a aquesta prohibició es
determinen reglamentàriament.
Article 34. Informació als usuaris sobre les
condicions de classificació i recollida de residus
Les comunitats de propietaris tenen l’obligació
d’informar tots els veïns de la comunitat sobre les
modalitats de recollida selectiva de residus en els
espais assignats per a la disposició dels residus
domèstics o en els espais destinats a informació dels
veïns.

3. El Govern estableix per via reglamentària els fluxos
de residus sotmesos a un règim de responsabilitat
ampliada del productor.

Capítol
cinquè.
l’Administració

4. La responsabilitat ampliada del productor s'aplica
sense perjudici de la responsabilitat de la gestió de
residus establerta en la Llei 25/2004, de residus.

Article 35. Rol exemplar de l’Administració pública
1. L’Administració pública ha d’integrar en les seves
polítiques, plans, estratègies i programes els principis
de l’economia circular.

Article 32. Sistemes de dipòsit, devolució i retorn
1. El Govern, en acord amb els comuns, pot establir
per decret l’obligació d’implantar sistemes de dipòsit,
devolució i retorn per a determinats tipus de residus
que permetin:

Rol

exemplar

de

2. L’Administració pública, en l’àmbit de les seves
competències en matèria de residus, ha
d’implementar els programes i les accions necessaris
per assolir els objectius bàsics mínims de la política
d’economia circular.
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3. L’Administració pública ha de prioritzar l’ús de
productes de proximitat, productes reutilitzats i
productes procedents de la valorització material dels
residus i ha de promoure la compra de productes a
granel i en grans formats i la seva distribució a través
de dosificadors, per als productes en què això sigui
possible.
4. L’Administració pública ha de promoure entre el
seu personal les bones pràctiques ambientals.
5. En els concursos públics cal incloure-hi
prescripcions tècniques relatives a la promoció de
l’economia circular així com a la promoció dels
productes de proximitat. Aquests aspectes, i
particularment els distintius mediambientals i
d'economia circular, han de formar part dels criteris
d'adjudicació.
6. En totes les contractacions i compres públiques,
l’Administració pública ha d’obligar, en la mesura que
sigui possible, a l’ús de béns i productes certificats amb
l’etiqueta ecològica d’acord amb la normativa vigent i
a la utilització de béns i productes definits en les guies
aplicables que elabori el Govern a aquest efecte.
7. L’Administració pública ha d’incorporar
prescripcions tècniques i criteris d’adjudicació per
prevenir el malbaratament alimentari i per promoure
la reducció dels productes d’un sol ús, principalment
els que estan fabricats a base de plàstic, en els
processos de contractació pública o els convenis de
gestió de serveis que hi facin referència.
8. Per reduir significativament la generació de residus
d’ampolles de plàstic, els edificis públics i les escoles
han de disposar d’un sistema de distribució d’aigua no
envasada.
9. Es prohibeix la distribució d’ampolles de plàstic de
forma gratuïta en tots els edificis públics i les escoles.
10. L’Administració pública, en el marc de les
competències que els hi han estat atribuïdes, ha de
fomentar el rol de les deixalleries en la contribució a
la promoció de la reparació i la reutilització.
11. L’Administració pública, amb la finalitat de
prevenir la generació de residus, pot donar el material
que ja no utilitza i que encara és apte per fer-lo servir.
Article 36. Promoció del disseny ecològic
L’Administració pública ha de promoure totes les
mesures adequades per garantir que els productes i
serveis que s’introdueixen en el mercat compleixen
criteris de disseny ecològic.
Article 37. Sensibilització ambiental
1. L’Administració pública ha de fomentar la
sensibilització de la societat civil i del sector
empresarial respecte del valor del model d’economia
circular.
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2. Els actors responsables en matèria d’ensenyament
han de fomentar la conscienciació, la sensibilització,
la informació i l’educació dels escolars en relació amb
l’economia circular en general i sobre la prevenció del
malbaratament alimentari en particular.

Capítol sisè. Infraccions i sancions
Article 38. Tipificació de les infraccions
Als efectes d’aquesta Llei, les infraccions es
qualifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 39. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Per a tots els actors de l’economia circular, a
excepció dels consumidors, no facilitar a
l’Administració pública les dades quantitatives i
qualitatives necessàries.
b) Per als productors de productes alimentaris, no
etiquetar els productes que ho permetin amb la data
de consum preferent.
c) Per als distribuïdors de productes alimentaris,
formalitzar contractes amb operadors de la indústria
alimentària que no admetin la donació d’aliments.
d) Per als productors singulars de residus del sector
comercial, no exposar ni posar a la venda al públic en
espais degudament senyalitzats els productes amb
data de consum preferent propera a la seva superació.
e) Per als distribuïdors de productes alimentaris i els
gestors de serveis de restauració col·lectiva en els
establiments educatius o per a la gent gran, no
presentar un inventari anual de malbaratament
d’aliments amb mesures per prevenir-lo.
f) Per a les empreses de telecomunicacions, no
proporcionar informació sobre la quantitat de dades
consumides i el seu equivalent en emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle corresponents.
g) Repartir publicitat no nominal en les bústies on
s’indiqui expressament que no es vol rebre publicitat
d’aquest tipus.
h) Per a les comunitats de propietaris, no informar els
veïns sobre les modalitats de recollida selectiva de
residus en els espais assignats a la disposició dels
residus domèstics o en els destinats a informació dels
usuaris.
Article 40. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) La producció, la importació i la introducció al
mercat de productes fabricats amb plàstic
oxodegradable.
b) La producció, la importació i la introducció al
mercat de recipients per a begudes de fins a 3 litres de
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capacitat que no mantinguin units els taps i tapes al
recipient durant la seva fase d’utilització.
c) La producció, la importació i la introducció al
mercat de productes d’un sol ús prohibits per decret.
d) Per als productors i distribuïdors, inclús pel que fa
al comerç en línia, destruir mitjançant valorització
energètica o eliminació els articles invenuts no
alimentaris establerts reglamentàriament que encara
siguin aptes per al consum.
e) No complir amb els continguts mínims de materials
reciclats o reutilitzats per a determinats productes de
construcció.
f) No presentar el pla diagnòstic en els projectes de
nova construcció que impliquin excavació del
terreny, obres d’enderroc o treballs de rehabilitació
d’edificis.
g) Per a establiments de la restauració, no oferir o no
servir aigua de l’aixeta gratuïtament.
h) No facilitar, com a establiment de restauració
ràpida, vaixelles, gots i coberts reutilitzables per als
productes consumits dins el local.
i) Per a les activitats comercials de venda de
productes alimentaris que preparin per a la venda
fruita i verdura frescos i no transformats, posar aquests
productes a la disposició dels clients amb embolcalls
de plàstic o envasos de plàstic o porexpan, excepte en
els casos en què no s’aplica aquesta obligació.
j) Per als productors singulars de residus del sector
comercial, no disposar de contenidors de reciclatge
per a residus d’envasos lleugers i de paper/cartró.
k) Comercialitzar residus incomplint les normes de fi
de condició de residu establertes.
l) Utilitzar
subproductes
corresponent.

sense

l’autorització

m) No complir les condicions i obligacions
establertes en matèria de responsabilitat ampliada del
productor.
n) No integrar-se en sistemes de dipòsit, devolució i
retorn quan legalment existeixi aquesta obligació.
o) La comissió de dos infraccions lleus sancionades,
encara que siguin de naturalesa diferent, sempre que
es cometin dins el període de quatre anys des la
primera de les infraccions i que l’autor hagi estat
sancionat per aquesta infracció.
p) L’incompliment dels requeriments de l’autoritat.
Article 41. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Posar en risc el medi ambient o la salut humana
utilitzant o comercialitzant residus incomplint les
normes de fi de condició de residu establertes.

b) Posar en risc el medi ambient o la salut humana
mitjançant l’ús de subproductes sense l’autorització
corresponent.
c) La comissió de dos infraccions greus sancionades,
encara que siguin de naturalesa distinta, sempre que
es cometin dins el període de quatre anys des la
primera de les infraccions i que l’autor hagi estat
sancionat per aquesta infracció.
Article 42. Responsables de les infraccions
1. Són responsables de les infraccions administratives
previstes en aquesta Llei les persones físiques o
jurídiques que:
a) Executin directament l’acció infractora, o les que
ordenin aquesta acció quan l’executor es vegi obligat
a complir l’ordre esmentada.
b) Siguin titulars o promotores de l’activitat, l’obra,
l’aprofitament o el projecte que constitueixi o origini
la infracció.
c) Estant obligades per aquesta Llei a complir algun
requisit o alguna acció, n’ometin l’execució.
2. Quan no sigui possible determinar el grau de
participació de les diverses persones que hagin
intervingut en la comissió d’una infracció, la
responsabilitat és solidària.
3. Quan la infracció derivi de l’ús indegut
d’autoritzacions emeses, el responsable d’aquesta
infracció és el titular de l’autorització.
Article 43. Prescripció de les infraccions
1. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any, les
greus al cap de tres anys i les molt greus al cap de cinc
anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions es
computa des del dia en què s’han comès.
3. Aquest termini de prescripció s’interromp amb la
incoació de l’expedient sancionador corresponent.
Article 44. Sancions
1. Per la comissió de les infraccions tipificades per
aquesta Llei s’han d’establir les sancions següents:
a) Infraccions lleus: multa de 60 a 300 euros.
b) Infraccions greus: multa de 300,01 a 3.000 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 3.000,01 a 12.000
euros. A més, també es poden imposar les sancions
accessòries següents: tancament de l’establiment o
suspensió de l’activitat, total o parcial, fins a quatre
anys, o clausura definitiva, total o parcial, de
l’establiment o l’activitat.
2. Si el tancament o la suspensió tenen caràcter
temporal, es computa a l’efecte del seu compliment el
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temps en què l’establiment o l’activitat han estat
tancats o suspesos com a mesura cautelar.
3. Les quantitats fixades en aquest article s’actualitzen
periòdicament d’acord amb la Llei de pressupost.
Article 45. Criteris de graduació de les sancions
1. Les sancions es graduen de conformitat amb tots els
criteris següents:
a) La repercussió social, el nombre d’afectats i la
transcendència de la infracció comesa en el que
respecta a la salut i a la seguretat de les persones, dels
seus béns i del medi ambient.
b) L’afecció qualitativa i quantitativa i els perjudicis
causats.
c) La importància i el caràcter irreversible del dany.
d) Les circumstàncies del responsable, la seva
intencionalitat, l’ànim de lucre, el grau de malícia i de
participació, i el benefici obtingut.
e) Les sancions fermes en via administrativa que
hagin estat imposades els últims dos anys. En cas
d’observar-se aquesta circumstància, l’import de les
multes pot incrementar-se un 50%, sense excedir en
cap cas el límit més alt fixat per a les infraccions molt
greus.
2. Es considera com a factor atenuant la rapidesa i
l’eficàcia amb què l’infractor hagi adoptat per
voluntat pròpia mesures per evitar o disminuir els
danys i perjudicis derivats de la infracció, així com el
compliment immediat i eficaç de les mesures cautelars
que l’instructor del procediment hagi imposat al
respecte.
Article 46. Prescripció de les sancions
Les sancions prescriuen en el termini de cinc anys a
comptar de la data de notificació de la resolució
sancionadora esdevinguda ferma.

23

2. En tot cas, correspon al ministeri responsable del
medi ambient incoar, tramitar i resoldre els
expedients, llevat de resoldre les sancions molt greus,
que correspon al Govern.

Disposició final primera

El Govern ha d’aprovar la llista de productes de
plàstic d’un sol ús prohibits prevista a l’article 10.2, en
el termini d’un mes a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

Disposició final segona

La prohibició prevista a l’article 10.1, de posar en el
mercat els productes fabricats amb plàstic
oxodegradable, així com els productes de plàstic d’un
sol ús prohibits de conformitat amb l’article 10.2,
entra en vigor en el termini de sis mesos a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final tercera

La prohibició prevista a l’article 10.3, de produir,
importar i introduir al mercat recipients de begudes
de fins a 3 litres de capacitat que no mantinguin units
els taps i tapes al recipient durant la seva fase
d’utilització, entra en vigor a partir del 3 de juliol del
2024.

Disposició final quarta

Les previsions a les quals es refereix l’article 10.4,
relatives a la importació, la producció i la introducció
al mercat d’ampolles per a begudes de fins a 3 litres de
capacitat i en què el principal component en la
fabricació sigui el tereftalat de polietilè (PET), han de
contenir com a mínim el 25% de plàstic reciclat a
partir de l’1 de gener del 2025 i un mínim del 30% de
plàstic reciclat a partir de l’1 de gener del 2030.

Disposició final cinquena

Article 47. Execució de les sancions
Les sancions que s’imposin a l’empara del que es
disposa en aquesta Llei són objecte d’execució de
conformitat amb el Codi de l’Administració.

El Govern ha d’aprovar la llista de productes de
plàstic d’un sol ús sense alternativa per l’estat actual
de la tècnica, prevista a l’article 11.3, en el termini
d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

Capítol setè. Procediment sancionador

Disposició final sisena

Article 48. Procediment sancionador
1. Tota actuació que contradigui el que estableix
aquesta Llei o les disposicions reglamentàries que la
desenvolupin i totes les complementàries pot donar
lloc a adoptar les mesures destinades a restablir l’ordre
jurídic infringit o a imposar sancions després de la
instrucció prèvia de l’expedient oportú, de
conformitat amb el procediment sancionador regulat
per la normativa vigent.

Les obligacions previstes a l’article 22, apartat 2,
entren en vigor al cap de quatre anys a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final setena

L’obligació prevista a l’article 27.4, per part dels
establiments de restauració ràpida, de facilitar als
consumidors vaixelles, gots i coberts reutilitzables per
als productes consumits dins el local, entra en vigor a
partir de l’1 de gener del 2023.
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Disposició final vuitena

L’obligació prevista a l’article 28.3, per part dels
titulars d’activitats comercials de venda de productes
alimentaris que preparen per a la venda fruita i
verdura frescos i no transformats, de posar aquests
productes a la disposició dels clients sense cap
embolcall de plàstic ni cap envàs de plàstic o
porexpan, entra en vigor a partir de l’1 de gener del
2022.

Disposició final novena

1. Es modifiquen les definicions contingudes a l’article
3 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus,
que s’indiquen a continuació:
“Article 3. Definicions
Subproducte: substància o objecte, resultant d'un
procés de producció la finalitat primària de la qual no
sigui la producció d'aquesta substància o objecte, que
s’utilitzi directament sense haver de sotmetre’s a cap
transformació ni tractament.
Reciclatge: tota operació de valorització mitjançant la
qual els materials de residus són transformats de nou
en productes, materials o substàncies, tant si és amb
la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat.
Inclou la transformació de material orgànic, però no
la valorització energètica ni la transformació en
materials que s’utilitzin com a combustibles o per a
operacions de reblert.
Valorització: qualsevol operació el resultat principal
de la qual sigui que el residu serveixi per a una finalitat
útil en substituir altres materials que d’una altra
manera s’haurien utilitzat per complir una funció
particular, o que el residu estigui preparat per complir
aquesta funció, en la instal·lació o en l’economia en
general. La directiva europea de residus recull una
llista no exhaustiva d’operacions de valorització.
Eliminació: qualsevol operació que no sigui la
valorització, inclús quan l’operació tingui com a
conseqüència
secundària
l’aprofitament
de
substàncies o energia. La directiva europea de residus
estableix una llista no exhaustiva d’operacions
d’eliminació.”
2. S’afegeix la definició següent a l’article 3 de la Llei
25/2004, del 14 de desembre, de residus:
“Preparació per a la reutilització: operació de
valorització consistent en la comprovació, neteja o
reparació mitjançant la qual productes o components
de productes que s’hagin convertit en residus es
preparen per a la reutilització sense cap altra
transformació prèvia.”
3. Es modifica l’article 4 de la Llei 25/2004, del 14 de
desembre, de residus, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 4. Jerarquia de les opcions en la gestió de residus

Els criteris jeràrquics d’opcions per a la gestió de
residus són, per aquest ordre, la prevenció, la
preparació per a la reutilització, el reciclatge, la
valorització (inclosa la valorització energètica) i
l’eliminació. La normativa de desenvolupament de la
Llei, el Pla nacional de residus i la política de gestió
dels residus han de respectar aquesta jerarquia i
afavorir la seva implantació progressiva.”
4. Es modifica l’article 16 de la Llei 25/2004, del 14 de
desembre, de residus, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 16. Obligació dels productors singulars de
residus específics, reciclables o perillosos de lliurar-los a la
recollida selectiva
Per assolir els objectius de reutilització i reciclatge
establerts al Pla nacional de residus, els productors
singulars de residus de vidre, paper, cartró, envasos i
altres residus reciclables, específics o perillosos, tenen
l'obligació de dipositar les fraccions de residus
esmentades en els contenidors previstos a aquest
efecte, o de lliurar-los a la recollida selectiva
mitjançant altres procediments establerts pel Govern
o el comú concernit, sense perjudici dels sistemes de
reutilització que es puguin establir. Amb aquest
objectiu, el Govern elabora i fa pública, a proposta de
la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del
Pla nacional de residus i per mitjà del Butlletí Oficial
del Principat d'Andorra, la llista de les persones físiques
i jurídiques declarades com a productors singulars de
residus i/o la llista de les activitats que corresponen als
productors singulars de residus i els diversos processos
de recollida selectiva. A proposta dels comuns, per a
determinats productors singulars, els processos de
recollida selectiva poden incloure l’obligació de
contractar un gestor privat de residus. La llista pot ser
revisada periòdicament.”
5. Es modifica l’article 25 de la Llei 25/2004, del 14 de
desembre, de residus, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 25. Obligacions dels gestors privats de residus
Són obligacions dels gestors privats de residus:
a) Disposar de l'autorització de gestor privat de
residus corresponent i de totes les altres autoritzacions
exigides.
b) Disposar de l'autorització d'obertura i/o de posada
en funcionament de la instal·lació, si escau.
c) Portar un registre d'entrades i sortides dels residus
en què es detalli, de cada residu, l'origen, la seva
referència del Catàleg nacional de residus i la
destinació. Aquest registre ha d’estar actualitzat i a
disposició del ministeri responsable del medi ambient.
d) Trametre anualment, a través de mitjans
electrònics, el registre d'entrades i sortides al ministeri
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responsable del medi ambient, en el format que
determini el ministeri.

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

e) Disposar dels mitjans humans, tècnics i materials
adequats per a la gestió correcta dels residus.
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f) Notificar a les administracions concernides tot
projecte d'ampliació, de canvi d'emplaçament o de
clausura de les instal·lacions amb sis mesos d'antelació
per tal de no perjudicar i/o interrompre la qualitat del
servei assegurat.
g) Respectar les normes de gestió de residus
establertes per aquesta Llei i pels reglaments que la
desenvolupin.”

Disposició final desena

Es faculta el Govern perquè en el termini de tres anys,
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, dicti les
disposicions reglamentàries que estimi necessàries per
desenvolupar-la i adapti els reglaments vigents
d’acord amb les previsions de la mateixa Llei.

Disposició final onzena

S’encomana al Govern que en el termini d’un any, a
partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aprovi
l’Estratègia d’economia circular prevista en aquesta
Llei.

Disposició final dotzena

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 30 de juny del
2021, ha examinat el document que li ha tramès el
M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 28 de juny
del 2021, sota el títol Modificació de l’annex de
l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la
Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del
2011 i, exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General, ha acordat d’acord
amb l’article 64.2 de la Constitució i 90 del Reglament
del Consell General, ordenar la seva publicació al
Butlletí del Consell General, als efectes previstos en
l’article 25.2 de la Llei qualificada reguladora de
l’activitat de l’Estat en matèria de tractats.
Els escrits d’oposició que eventualment puguin
presentar-se, dins el termini de quinze dies d’aquesta
publicació, tindran la consideració d’esmenes a la
totalitat de devolució.

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Modificació de l’annex de l’Acord
monetari entre el Principat d’Andorra
i la Unió Europea, signat a Brussel·les
el 30 de juny del 2011
Vist l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i
la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del
2011, i en particular l’apartat 4 de l’article 8;
Vist que l’article 8 de l’Acord monetari estableix que
la Comissió Europea modifica l’annex un cop l’any, o
més sovint si ho jutja necessari, a fi de tenir en compte
els nous actes jurídics i normes de la UE pertinents i
les modificacions aportades als textos existents en els
àmbits dels bitllets i les monedes d’euros; la legislació
en matèria bancària i financera, la prevenció del
blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la
falsificació de mitjans de pagament en efectiu i
diferents de l’efectiu, les normes relatives a les
medalles i fitxes, i les obligacions de notificació de
dades estadístiques;
Tenint en compte igualment que determinats actes
jurídics i normes de la Unió Europea han deixat de ser
aplicables i han de ser eliminats de l’annex;
Atès que el Comitè Mixt, establert a l’article 11 de
l’Acord monetari, decideix llavors els terminis
apropiats i raonables per a l’aplicació per part del
Principat d’Andorra dels nous actes jurídics i normes
afegits a l’annex;
Atès que el Comitè Mixt es va reunir el 16 d’octubre
del 2020 per decidir el calendari d’implementació dels
nous actes i normes proposats per la Comissió
Europea;
Atès que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la
Llei reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de
tractats del 19 de desembre de 1996, el Govern, en la
sessió del 23 de juny del 2021, va acordar aprovar la
modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea;
Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article
25, el Govern ho ha comunicat als coprínceps i al
Consell General;
Es publica la modificació de l’annex de l’Acord
monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió
Europea segons es reprodueix a continuació:
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“Annex (segons la modificació adoptada al 2020)
Disposicions legals que cal aplicar

Termini d’aplicació

Prevenció del blanqueig de capitals
1

Decisió 2000/642/JAI del Consell, del 17 d’octubre del 2000, relativa a
les disposicions de cooperació entre les unitats d’informació financera dels
Estats membres per a l’intercanvi d’informació (DO L 271 del 24.10.2000,
p. 4).

2

Decisió marc 2001/500/JAI del Consell, del 26 de juny del 2001, relativa
al blanqueig de capitals, la identificació, seguiment, embargament,
confiscació i comís dels instruments i productes del delicte (DO L 182 del
5.7.2001, p. 1).

3

Decisió marc 2005/212/JAI del Consell, del 24 de febrer del 2005,
relativa al comís dels productes, instruments i béns relacionats amb el
delicte (DO L 68 del 15.3.2005, p. 49).

4

Decisió 2007/845/JAI del Consell, del 6 de desembre del 2007, sobre
cooperació entre els organismes de recuperació d’actius dels Estats
membres en l’àmbit del seguiment i la identificació de productes del delicte
o d’altres béns relacionats amb el delicte (DO L 332 del 18.12.2007, p.
103).

5

Directiva 2014/42/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 3 d’abril
del 2014, sobre l’embargament i el comís dels instruments i del producte
del delicte a la Unió Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).

1 de novembre del 2016 (2)

6

Reglament (UE) 2015/847 del Parlament Europeu i del Consell, del 20
de maig del 2015, relatiu a la informació que acompanya a les transferències
de fons i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1781/2006 (DO L 141
del 5.6.2015, p. 1).

1 d’octubre del 2017 (3)

7

Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, del 20
de maig del 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema
financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per
la que es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament
Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió (DO L 141
del 5.6.2015, p. 73).

1 d’octubre del 2017 (3)

31 de març del 2015 (1)

Modificada per:

8

la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de
maig del 2018, per la que es modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a
la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de
capitals o el finançament del terrorisme, i per la que es modifiquen les
Directives 2009/138/CE i 2013/36/UE (DO L 156 del 19.6.2018, p. 43).

31 de desembre del 2020 (6)
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Complementada per:

9

el Reglament Delegat (UE) 2016/1675 de la Comissió, del 14 de juliol del
2016, pel que es complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament
Europeu i del Consell identificant els tercers països d’alt risc amb
deficiències estratègiques (DO L 254 del 20.9.2016, p. 1).

1 de desembre del 2017 (5)

Modificat per:

10

11

12

13

el Reglament Delegat (UE) 2018/105 de la Comissió, del 27
d’octubre del 2017, pel qual es modifica el Reglament Delegat
(UE) 2016/1675 amb la finalitat d’incorporar a Etiòpia a la llista
de tercers països d’alt risc del quadre del punt I de l’annex (DO L
19 del 24.1.2018, p. 1).
el Reglament Delegat (UE) 2018/212 de la Comissió, del 13 de
desembre del 2017, pel qual es modifica el Reglament Delegat
(UE) 2016/1675 pel qual es completa la Directiva (UE) 2015/849
del Parlament Europeu i del Consell en relació amb l’addició d’Sri
Lanka, Trinitat i Tobago i Tunísia al quadre que figura al punt I
de l’annex (DO L 41 del 14.2.2018, p. 4).
el Reglament Delegat (UE) 2018/1467 de la Comissió, del 27 de
juliol del 2018, que modifica el Reglament Delegat (UE)
2016/1675 pel qual es completa la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlament Europeu i del Consell en relació amb l’addició de
Pakistan al quadre que figura al punt I de l’annex (DO L 246 del
2.10.2018, p. 1).

31 de març del 2019 (6)

31 de març del 2019 (6)

31 de desembre del 2020 (7)

el Reglament Delegat (UE) 2019/758 de la Comissió, del 31 de gener del
2019, pel que es completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament
Europeu i del Consell en relació amb les normes tècniques de regulació
sobre les mesures mínimes i el tipus de mesures addicionals que han
d’adoptar les entitats de crèdit i financeres per atenuar el risc de blanqueig
de capitals i de finançament del terrorisme en determinats tercers països
(DO L 125 del 14.5.2019, p. 4).

14

Reglament (UE) 2018/1672 del Parlament Europeu i del Consell, del
23 d’octubre del 2018, relatiu als controls de la entrada o sortida d’efectiu
de la Unió i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 1889/2005 (DO L
284 del 12.11.2018, p. 6).

31 de desembre del 2021 (7)

15

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, del 23
d’octubre del 2018, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals
mitjançant el Dret penal (DO L 284 del 12.11.2018, p. 22).

31 de desembre del 2021 (7)

16

Directiva (UE) 2019/1153 del Parlament Europeu i del Consell, del 20
de juny del 2019, per la que s’estableixen normes destinades a facilitar l’ús
d’informació financera i d’altre tipus per a la prevenció, detecció,

31 de desembre del 2023 (8)
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investigació o enjudiciament d’infraccions penals i per la que es deroga la
Decisió 2000/642/JAI del Consell (DO L 186 del 11.7.2019, p. 122)
Prevenció del frau i de la falsificació
17

Reglament (CE) núm. 1338/2001 del Consell, del 28 de juny del 2001,
pel que es defineixen les mesures necessàries per a la protecció de l’euro
contra la falsificació (DO L 181 del 4.7.2001, p. 6)

30 de setembre del 2013

Modificat per:

18

el Reglament (CE) núm. 44/2009 del Consell, del 18 de desembre del 2008,
que modifica el Reglament (CE) núm. 1338/2001 pel que es defineixen les
mesures necessàries per a la protecció de l’euro contra la falsificació (DO L
17 del 22.1.2009, p. 1).

19

Decisió 2001/887/JAI del Consell, del 6 de desembre del 2001, relativa a
la protecció de l’euro contra la falsificació (DO L 329 del 14.12.2001, p. 1).

30 de setembre del 2013

20

Decisió 2003/861/CE del Consell, del 8 de desembre del 2003, relativa a
l’anàlisi i la cooperació en relació amb les monedes d’euro falsificades (DO
L 325 del 12.12.2003, p. 44).

30 de setembre del 2013

21

Reglament (CE) núm. 2182/2004 del Consell, del 6 de desembre del
2004, sobre medalles i fitxes similars a monedes d’euro (DO L 373 del
21.12.2004, p. 1).

30 de setembre del 2013

Modificat per:

22

el Reglament (CE) núm. 46/2009 del Consell, del 18 de desembre del 2008,
pel que es modifica el Reglament (CE) núm. 2182/2004 sobre medalles i
fitxes similars a monedes d’euro (DO L 17 del 22.1.2009, p. 5).

23

Directiva 2014/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, relativa a la protecció penal de l’euro i altres monedes en
front a la falsificació, i per la que es substitueix la Decisió marc
2000/383/JAI del Consell (DO L 151 del 21.5.2014, p. 1).

30 de juny del 2016 (2)

24

Directiva (UE) 2019/713 del Parlament Europeu i del Consell, del 17
d’abril del 2019, sobre la lluita contra el frau i la falsificació de mitjans de
pagament diferents de l’efectiu i per la que es substitueix la Decisió marc
2001/413/JAI del Consell (DO L 123 del 10.5.2019, p. 18).

31 de desembre del 2021 (7)

Normes sobre bitllets i monedes en euros
Amb excepció de l’article 1 bis, apartats 2 i 3, i dels articles 4 bis, 4 ter i 4
quater:

29
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25

Reglament (CE) núm. 2532/98 del Consell, del 23 de novembre del
1998, sobre les competències del Banc Central Europeu per a imposar
sancions (DO L 318 del 27.11.1998, p. 4).

30 de setembre del 2014 (1)

Modificat per:

26

el Reglament (UE) 2015/159 del Consell, del 27 de gener del 2015, pel que
es modifica el Reglament (CE) núm. 2532/98 sobre les competències del
Banc Central Europeu per a imposar sancions (DO L 27 del 3.2.2015, p. 1).

31 de desembre del 2020 (8)

27

Conclusions del Consell del 10 de maig del 1999 sobre el sistema de
gestió de la qualitat de les monedes en euros

31 de març del 2013

28

Comunicació 2001/C 318/03 de la Comissió, del 22 d’octubre del 2001,
relativa a la protecció dels drets d’autor sobre el disseny de la cara comú de
les monedes en euros [C(2001) 600 final] (DO C 318 del 13.11.2001, p. 3).

31 de març del 2013

29

Orientació BCE/2003/5 del Banc Central Europeu, del 20 de març del
2003, sobre l’aplicació de mesures contra la reproducció irregular de bitllets
en euros i sobre el bescanvi i la retirada de bitllets en euros (2003/206/CE)
(DO L 78 del 25.3.2003, p. 20).

31 de març del 2013

Modificada per:
30

la Orientació BCE/2013/11 del Banc Central Europeu, del 19 d’abril del
2013, per la que es modifica la Orientació BCE/2003/5 sobre la aplicació de
mesures contra la reproducció irregular de bitllets en euros i sobre el
bescanvi i la retirada de bitllets en euros (2013/212/UE) (DO L 118 del
30.4.2013, p. 43).

30 de setembre del 2014 (1)

31

Decisió BCE/2010/14 del Banc Central Europeu, del 16 de setembre del
2010, sobre la comprovació de l’autenticitat i l’aptitud dels bitllets en euros
i sobre la seva recirculació (2010/597/UE) (DO L 267 del 9.10.2010, p. 1).

30 de setembre del 2013

Modificada per:

32

33

34

la Decisió BCE/2012/19 del Banc Central Europeu, del 7 de setembre del
2012, per la que es modifica la Decisió BCE/2010/14 sobre la comprovació
de l’autenticitat i aptitud dels bitllets en euros i sobre la seva recirculació
(2012/507/UE) (DO L 253 del 20.9.2012, p. 19).
la Decisió (UE) 2019/2195 del Banco Central Europeu, del 5 de desembre
del 2019, per la que es modifica la Decisió BCE/2010/14 sobre la
comprovació de l’autenticitat i aptitud dels bitllets en euros i sobre la seva
recirculació (BCE/2019/39) (DO L 330 del 20.12.2019, p. 91).
Reglament (UE) núm. 1210/2010 del Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de desembre del 2010, relatiu a l’autentificació de les monedes en

30 de setembre del 2014 (1)

30 de desembre del 2021 (8)

31 de març del 2013

30
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euros i el tractament de les monedes en euros no aptes per a la circulació
(DO L 339 del 22.12.2010, p. 1).
35

Reglament (UE) núm. 1214/2011 del Parlament Europeu i del Consell,
del 16 de novembre del 2011, relatiu al transport professional transfronterer
per carretera de fons en euros entre els Estats membres de la zona de l’euro
(DO L 316 del 29.11. 2011, p. 1)

31 de març del 2015 (1)

36

Reglament (UE) núm. 651/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
del 4 de juliol del 2012, relatiu a la emissió de monedes en euros (DO L 201
del 27.7.2012, p. 135).

30 de setembre del 2014 (1)

37

Decisió BCE/2013/10 del Banc Central Europeu, del 19 d’abril del 2013,
sobre les denominacions, especificacions, reproducció, bescanvi i retirada
dels bitllets de banc denominats en euros (2013/211/UE) (DO L 118 del
30.4.2013, p. 37).

30 de setembre del 2014 (1)

Modificada per:
38

la Decisió (UE) 2019/669 del Banc Central Europeu, del 4 d’abril del 2019,
per la que es modifica la Decisió BCE/2013/10 sobre les denominacions,
especificacions, reproducció, bescanvi i retirada dels bitllets de banc
denominats en euros (BCE/2019/9) (DO L 113 del 29.4.2019, p. 6).

31 de desembre del 2020 (7)

39

Reglament (UE) núm. 729/2014 del Consell, del 24 de juny del 2014,
relatiu als valors nominals i les especificacions tècniques de les monedes en
euros destinades a la circulació (text refós) (DO L 194 del 2.7.2014, p. 1).

30 de setembre del 2014 (2)

Legislació financera i bancària
40

Directiva 86/635/CEE del Consell, del 8 desembre del 1986, relativa als
comptes anuals i als comptes consolidats dels bancs i d’altres entitats
financeres (DO L 372 del 31.12.1986, p. 1).
Modificada per:

41

42

la Directiva 2001/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de
setembre del 2001, per la que es modifiquen les Directives 78/660/CEE,
83/349/CEE i 86/635/CEE en relació amb les normes de valoració aplicables
als comptes anuals i consolidats de determinades formes de societat, així
dels bancs i altres entitats financeres (DO L 283 del 27.10.2001, p. 28).

la Directiva 2003/51/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de
juny del 2003, per la que es modifiquen les Directives 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE i 91/674/CEE del Consell sobre els comptes
anuals i consolidats de determinades formes de societats, bancs i altres

31 de març del 2016
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entitats financeres i empreses d’assegurances (DO L 178 del 17.7.2003, p.
16).

43

la Directiva 2006/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de
juny del 2006, per la que es modifiquen les Directives del Consell
78/660/CEE relativa al comptes anuals de determinades formes de
societats, 83/349/CEE relativa als comptes consolidats, 86/635/CEE
relativa al comptes anuals i als comptes consolidats dels bancs i altres
entitats financeres i 91/674/CEE relativa als comptes anuals i als comptes
consolidats de les empreses d’assegurances (DO L 224 del 16.8.2006, p. 1).

44

Directiva 89/117/CEE del Consell, del 13 de febrer del 1989, relativa a les
obligacions en matèria de publicitat dels documents comptables de les
sucursals, establertes en un Estat membre, d’entitats de crèdit i d’entitats
financeres amb seu social fora de l’esmentat Estat membre (DO L 44 del
16.2.1989, p. 40).

31 de març del 2018

45

Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 3 de març
del 1997, relativa als sistemes d’indemnització dels inversors (DO L 84 del
26.3.1997, p. 22).

31 de març del 2018

46

Directiva 98/26/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de maig
del 1998, sobre la fermesa de la liquidació en els sistemes de pagament i de
liquidació de valors (DO L 166 de l’11.6.1998, p. 45).

31 de març del 2018

Modificada per:

47

48

49

la Directiva 2009/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 6 de maig
del 2009, per la que es modifiquen la Directiva 98/26/CE sobre la fermesa
de la liquidació en els sistemes de pagament i de liquidació de valors i la
Directiva 2002/47/CE sobre acords de garantia financera, en relació amb
els sistemes connectats i als drets de crèdit (DO L 146 del 10.6.2009, p.
37).
la Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 de
novembre del 2010, per la que es modifiquen les Directives 98/26/CE,
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE en
relació amb les facultats de l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat
Bancària Europea), l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea
d’Assegurances i Pensions de Jubilació) i l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Europea de Valors i Mercats) (DO L 331 del 15.12.2010, p.
120).

el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
del 4 de juliol del 2012, relatiu als derivats extra borsaris, les entitats de

30 de setembre del 2019

32
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contrapartida central i els registres d’operacions (DO L 201 del 27.72012,
p. 1).
31 de març del 2018,
excepte l’article 3, apartat 1:
1 de febrer del 2023 i a
partir de l’1 de febrer del
2025 (3)

50

el Reglament (UE) núm. 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 23 de juliol del 2014, sobre la millora de la liquidació de valors a la Unió
Europea i els dipositaris centrals de valors i pel que es modifiquen les
Directives 98/26/CE i 2014/65/UE i el Reglament (UE) núm. 236/2012
(DO L 257 del 28.8.2014, p. 1).

51

la Directiva (UE) 2019/879 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de
maig del 2019, per la que es modifica la Directiva 2014/59/UE en relació
amb la capacitat d’absorció de pèrdues i de recapitalització de les entitats
de crèdit i empreses de serveis d’inversió, així com la Directiva 98/26/CE
(DO L 150 del 7.6.2019, p. 296).

31 de desembre del 2022 (8)

52

Directiva 2001/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 4 d’abril
del 2001, relativa al sanejament i a la liquidació de les entitats de crèdit
(DO L 125 del 5.5.2001, p. 15)

31 de març del 2018

Modificada per:

53

54

la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, per la que s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la que es
modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les Directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els Reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell (DO
L 173 del 12.6.2014, p. 190).
Directiva 2002/47/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 6 de juny
del 2002, sobre acords de garantia financera (DO L 168 del 27.6.2002, p.
43).

31 de març del 2018

Modificada per:

55

56

la Directiva 2009/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 6 de maig
del 2009, per la que es modifiquen la Directiva 98/26/CE sobre la fermesa
de la liquidació en els sistemes de pagament i de liquidació de valors i la
Directiva 2002/47/CE sobre acords de garantia financera, en relació amb
els sistemes connectats i als drets de crèdit (DO L 146 del 10.6.2009, p.
37).
la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, per la que s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la que es
modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les Directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els Reglaments (UE) núm.

31 de març del 2018
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1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell (DO
L 173 del 12.6.2014, p. 190).
57

Directiva 2002/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
desembre del 2002, relativa a la supervisió addicional de les entitats de
crèdit, empreses d’assegurances i empreses d’inversió d’un conglomerat
financer, i per la que es modifiquen les Directives 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE i 93/22/CEE del Consell i
les Directives 98/78/CE i 2000/12/CE del Parlament Europeu i del Consell
(DO L 35 d l’11.2.2003, p. 1) i, si escau, les mesures de nivell 2
corresponents.
Modificada per:

58

la Directiva 2005/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 9 de març
del 2005, per la que es modifiquen les Directives 73/239/CEE, 85/611/CEE,
91/675/CEE, 92/49/CEE i 93/6/CEE del Consell i les Directives 94/19/CE,
98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE i 2002/87/CE, a fi
d’establir una nova estructura organitzativa dels comitès de serveis
financers (DO L 79 del 24.3.2005, p. 9).

59

la Directiva 2008/25/CE del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de
març del 2008, per la que es modifica la Directiva 2002/87/CE, relativa a la
supervisió addicional de les entitats de crèdit, empreses d’assegurances i
empreses d’inversió d’un conglomerat financer, en relació amb les
competències d’execució atribuïdes a la Comissió (DO L 81 de 20.3.2008,
p. 40).

60

la Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 de
novembre del 2010, per la que es modifiquen les Directives 98/26/CE,
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE en
relació amb les facultats de l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat
Bancària Europea), l’Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea
d’Assegurances i Pensions de Jubilació) i l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Europea de Valors i Mercats) (DO L 331 del 15.12.2010, p.
120).

61

la Directiva 2011/89/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
novembre del 2011, per la que es modifiquen les Directives 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE i 2009/138/CE en relació amb la supervisió
addicional de les entitats financeres que formen part d’un conglomerat
financer (DO L 326 del 8.12.2011, p. 113).

62

la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de
juny del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la
supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per
la que es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les Directives
2006/48/CE i 2006/49/CE (DO L 176 del 27.6.2013, p. 338).

31 de març del 2018
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63

la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
de novembre del 2019, relativa a la supervisió prudencial de les empreses
de serveis d’inversió, i per la que es modifiquen les Directives 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (DO L
314 del 5.12.2019, p. 64).

31 de desembre del 2023 (8)

64

Reglament (CE) núm. 924/2009 del Parlament Europeu i del Consell,
del 16 de setembre del 2009, relativa als pagaments transfronterers a la
Comunitat i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 2560/2001 (DO L
266 del 9.10.2009, p. 11)

31 de març del 2018

Modificat per:

65

66

el Reglament (UE) núm. 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
del 14 de març del 2012, pel que s’estableixen requisits tècnics i
empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros, i es
modifica el Reglament (CE) núm. 924/2009 (DO L 94 del 30.3.2012, p.
22).
Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
setembre del 2009, sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner
electrònic i el seu exercici, així com sobre la supervisió prudencial
d’aquestes entitats, per la que es modifiquen les Directives 2005/60/CE i
2006/48/CE i es deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 del 10.10.2009,
p. 7).

31 de març del 2016

Modificada per:
la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de
juny del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la
supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per
la que es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les Directives
2006/48/CE i 2006/49/CE (DO L 176 del 27.6.2013, p. 338).

30 de setembre del 2017 (3)

68

la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25
de novembre del 2015, sobre serveis de pagament al mercat interior i per la
que es modifiquen les Directives 2002/65/CE, 2009/110/CE i 2013/36/UE i
el Reglament (UE) núm. 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64/CE
(DO L 337 del 23.12.2015, p. 35).

30 de setembre del 2018 (4)

69

Reglament (UE) núm. 1093/2010 del Parlament Europeu i del Consell,
del 24 de novembre del 2010, pel que es crea una Autoritat Europea de
Supervisió (Autoritat Bancària Europea), es modifica la Decisió núm.
716/2009/CE i es deroga la Decisió 2009/78/CE de la Comissió (DO L 331
del 15.12.2010, p. 12).

31 de març del 2016

67

Modificat per:
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70

el Reglament (UE) núm. 1022/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
del 22 d’octubre del 2013, que modifica el Reglament (UE) núm.
1093/2010, pel que es crea una Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat
Bancària Europea), en relació amb l’atribució de funcions específiques al
Banc Central Europeu en virtut del Reglament (UE) núm. 1024/2013 (DO
L 287 del 29.10.2013, p. 5).

71

la Directiva 2014/17/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 4 de
febrer del 2014, sobre els contractes de crèdit celebrats amb els consumidors
per a béns immobles d’ús residencial i per la que es modifiquen les
Directives 2008/48/CE i 2013/36/UE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010
(DO L 60 del 28.2.2014, p. 34).

72

la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, per la que s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la que es
modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les Directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els Reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell (DO
L 173 del 12.6.2014, p. 190).

73

el Reglament (UE) núm. 806/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de juliol del 2014, pel que s’estableixen normes uniformes i un
procediment uniforme per a la resolució d’entitats de crèdit i de
determinades empreses de serveis d’inversió en el marc d’un Mecanisme
Únic de Resolució i un Fons Únic de Resolució i es modifica el Reglament
(UE) núm. 1093/2010 (DO L 225 del 30.7.2014, p. 1).

74

la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25
de novembre del 2015, sobre serveis de pagament al mercat interior i per la
que es modifiquen les Directives 2002/65/CE, 2009/110/CE i 2013/36/UE i
el Reglament (UE) núm. 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64/CE
(DO L 337 del 23.12.2015, p. 35).

30 de setembre del 2018 (4)

75

el Reglament (UE) 2019/2033 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
de novembre del 2019, relatiu als requisits prudencials de les empreses de
serveis d’inversió, i per la que es modifiquen els Reglaments (UE) núm.
1093/2010, (UE) núm. 575/2013, (UE) núm. 600/2014 i (UE) núm.
806/2014 (DO L 314 del 5.12.2019, p. 1).

31 de desembre del 2023 (8)

76

Reglament (UE) núm. 1095/2010 del Parlament Europeu i del Consell,
del 24 de novembre del 2010, pel que es crea una Autoritat Europea de
Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats), es modifica la Decisió
núm. 716/2009/CE i es deroga la Decisió 2009/77/CE de la Comissió (DO
L 331 del 15.12.2010, p. 84).

31 de març del 2016

Modificat per:
77

la Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 8 de juny
del 2011, relativa als gestors de fons d’inversió alternatius i per la que es

31 de març del 2018 (2)
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modifiquen les Directives 2003/41/CE i 2009/65/CE i els Reglaments (CE)
núm. 1060/2009 i (UE) núm. 1095/2010 (DO L 174 de l’1.7.2011, p. 1).

78

el Reglament (UE) núm. 258/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 3 d’abril del 2014, pel que s’institueix un programa de la Unió destinat
a recolzar determinades activitats en l’àmbit de la informació financera i
l’auditoria durant el període 2014-20, i pel que es deroga la Decisió
716/2009/CE (DO L 105 del 8.4.2014, p. 1).

79

la Directiva 2014/51/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d’abril
del 2014, per la que es modifiquen les Directives 2003/71/CE i 2009/138/CE
i els Reglaments (CE) núm. 1060/2009, (UE) núm. 1094/2010 i (UE) núm.
1095/2010 en relació amb els poders de l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació) i de l’Autoritat
Europea de Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats) (DO L 153
del 22.5.2014, p. 1).

80

Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell,
del 4 de juliol del 2012, relatiu als derivats extra borsaris, les entitats de
contrapartida central i els registres d’operacions (DO L 201 del 27.7.2012,
p. 1) i, si escau, les mesures de nivell 2 corresponents.

30 de setembre del 2019 (1)

Modificat per:

81

82

el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
del 26 de juny del 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de
crèdit i les empreses d’inversió, i pel que es modifica el Reglament (UE)
núm. 648/2012 (DO L 176 del 27.6.2013, p. 1).
la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, per la que s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la que es
modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les Directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els Reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell (DO
L 173 del 12.6.2014, p. 190).

83

el Reglament (UE) núm. 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, relatiu als mercats d’instruments financers i pel
que es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 (DO L 173 del
12.6.2014, p. 84).

84

la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de
maig del 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer
per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la que es
modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del
Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del
Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió (DO L 141 del 5.6.2015,
p. 73).

31 de desembre del 2020 (3)
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85

el Reglament (UE) 2015/2365 del Parlament Europeu i del Consell, del 25
de novembre del 2015, sobre transparència de les operacions de
finançament de valors i de reutilització i pel que es modifica el Reglament
(UE) núm. 648/2012 (DO L 337 del 23.12.2015, p. 1).

86

el Reglament (UE) 2019/834 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 d
maig del 2019, que modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 en relació
amb la obligació de compensació, la suspensió de la obligació de
compensació, els requisits de notificació, les tècniques de reducció del risc
en els contractes de derivats extra borsaris no compensats per una entitat
de contrapartida central, la inscripció i la supervisió dels registres
d’operacions i els requisits aplicables als registres d’operacions (DO L 141
del 28.5.2019, p. 42).

87

88

el Reglament (UE) 2019/876 del Parlament Europeu i del Consell, del 20
de maig del 2019, pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013
en relació amb el ràtio de palanquejament, el ràtio de finançament estable
net, els requisits de fons propis i passius admissibles, el risc de crèdit de
contrapart, el risc de mercat, les exposicions a entitats de contrapartida
central, les exposicions a organismes d’inversió col·lectiva, les grans
exposicions i els requisits de presentació i divulgació d’informació, i el
Reglament (UE) núm. 648/2012 (DO L 150 del 7.6.2019, p. 1).
Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
del 26 de juny del 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de
crèdit i les empreses d’inversió, i pel que es modifica el Reglament (UE)
núm. 648/2012 (DO L 176 del 27.6.2013, p. 1) i, si escaus, les mesures de
nivell 2 corresponents.

30 de setembre del 2019 (4)

31 de desembre del 2021 (8)

31 de desembre del 2023 (8)

30 de setembre del 2017 (1)

Modificat per:
89

90

91

el Reglament (UE) 2017/2395 del Parlament Europeu i del Consell, del 12
de desembre del 2017, pel que es modifica el Reglament (UE) núm.
575/2013 en relació amb les disposicions transitòries per a mitigar l’impacte
de la introducció de la NIIF 9 ens el fons propis i pel tractament de les grans
exposicions corresponent a determinades exposicions del sector públic
denominades en la moneda nacional de qualsevol Estat membre (DO L 345
del 27.12.2017, p. 27).
el Reglament (UE) 2017/2401 del Parlament Europeu i del Consell, del 12
de desembre del 2017, pel que es modifica el Reglament (UE) núm.
575/2013 sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les
empreses d’inversió (DO L 347 del 28.12.2017, p. 1).
el Reglament (UE) 2019/630 del Parlament Europeu i del Consell, del 17
d’abril del 2019, pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013 en
relació amb la cobertura mínima de pèrdues derivades d’exposicions
dubtoses (DO L 111 del 25.4.2019, p. 4).

30 de juny del 2019 (6)

31 de març del 2020 (6)

31 de desembre del 2020 (7)
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el Reglament (UE) 2019/876 del Parlament Europeu i del Consell, del 20
de maig del 2019, pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013
en relació amb la ràtio de palanquejament, la ràtio de finançament estable
neta, els requisits de fons propis i passius admissibles, el risc de crèdit de
contrapart, el risc de mercat, les exposicions a entitats de contrapartida
central, les exposicions a organismes d’inversió col·lectiva, les grans
exposicions i els requisits de presentació i divulgació d’informació, i el
Reglament (UE) núm. 648/2012 (DO L 150 del 7.6.2019, p. 1).
el Reglament (UE) 2019/2033 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
de novembre del 2019, relatiu als requisits prudencials de les empreses de
serveis d’inversió, i pel que es modifiquen els Reglaments (UE) núm.
1093/2010, (UE) núm. 575/2013, (UE) núm. 600/2014 i (UE) núm.
806/2014 (DO L 314 del 5.12.2019, p. 1).
Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de
juny del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la
supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per
la que es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les Directives
2006/48/CE i 2006/49/CE (DO L 176 del 27.6.2013, p. 338) i, si escau, les
mesures de nivell 2 corresponents.

31 de desembre de 2023 (8)

31 de desembre del 2023 (8)

30 de setembre del 2017 (1)

Modificada per:
95

la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, per la que s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la que es
modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les Directives
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els Reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell (DO
L 173 del 12.6.2014, p. 190).

31 de març del 2018 (2)

96

la Directiva (UE) 2019/878 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de
maig del 2019, per la que es modifica la Directiva 2013/36/UE en relació
amb els ens exempts, les societats financeres de cartera, les societats
financeres mixtes de cartera, les remuneracions, les mesures i les facultats
de supervisió i les mesures de conservació del capital (DO L 150 del
7.6.2019, p. 253).

31 de desembre del 2022(8)

97

la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
de novembre del 2019, relativa a la supervisió prudencial de les empreses
de serveis d’inversió, i per la que es modifiquen les Directives 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (DO L
314 del 5.12.2019, p. 64).

31 de desembre del 2023 (8)

98

Reglament (UE) núm. 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 16 d’abril del 2014, sobre l’abús de mercat (Reglament sobre abús de
mercat) i pel que es deroguen la Directiva 2003/6/CE del Parlament
Europeu i del Consell, i les Directives 2003/124/CE, 2003/125/CE i
2004/72/CE de la Comissió (DO L 173 del 12.6.2014, p. 1) i, si escau, les
mesures de nivell 2 corresponents

30 de setembre del 2018 (4)
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Modificat per:
99

el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, del 8
de juny del 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els
instruments financers i en els contractes financers o per a mesurar la
rendibilitat dels fons d’inversió, i pel que es modifiquen les Directives
2008/48/CE i 2014/17/UE i el Reglament (UE) núm. 596/2014 (DO L 171
del 29.6.2016, p. 1).

1 de març del 2020 (6)

100

el Reglament (UE) 2016/1033 del Parlament Europeu i del Consell, del 23
de juny del 2016, pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 600/2014
relatiu als mercats d’instruments financers, el Reglament (UE) núm.
596/2014 sobre l’abús de mercat, i el Reglament (UE) núm. 909/2014 sobre
la millora de la liquidació de valors a la Unió Europea i els dipositaris
centrals de valors (DO L 175 del 30.6.2016, p. 1).

30 de setembre del 2018 (5)

101

Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 16
d’abril del 2014, relativa als sistemes de garantia de dipòsits (refosa) (DO L
173 del 12.6.2014, p. 149).

31 de març del 2016 (2)

102

Directiva 2014/57/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 16
d’abril del 2014, sobre les sancions penals aplicables a l’abús de mercat
(Directiva sobre abús de mercat) (DO L 173 del 12.6.2014, p. 179).

30 de setembre del 2018 (4)

103

Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, per la que s’estableix un marc per a la reestructuració i la
resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i per la que es
modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell, i les Directives
2001/24/CE, 2002/47/E, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE, i els Reglaments (UE) núm.
1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell (DO
L 173 del 12.6.2014, p. 190) i, si escau, les mesures de nivell 2
corresponents

31 de març del 2018 (2)

Modificada per:
104

105

106

la Directiva (UE) 2017/2399 del Parlament Europeu i del Consell, del 12
de desembre del 2017, per la que es modifica la Directiva 2014/59/UE en
relació amb l’ordre de priorita dels instruments de deute no garantit en cas
d’insolvència (DO L 345 del 27.12.2017, p. 96)
la Directiva (UE) 2019/879 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de
maig del 2019, per la que es modifica la Directiva 2014/59/UE en relació
amb la capacitat d’absorció de pèrdues i de recapitalització de les entitats
de crèdit i empreses de serveis d’inversió, així com la Directiva 98/26/CE
(DO L 150 del 7.6.2019, p. 296).
la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
de novembre del 2019, relativa a la supervisió prudencial de les empreses
de serveis d’inversió, i per la que es modifiquen les Directives 2002/87/CE,

31 d’octubre del 2019 (6)

31 de desembre del 2022 (8)

31 de desembre del 2023 (8)
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2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (DO L
314 del 5.12.2019, p. 64).
107

Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de
maig del 2014, relativa als mercats d’instruments financers i per la que es
modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE (DO L 173
del 12.6.2014, p. 349) i, si escau, les mesures de nivell 2 corresponents.

31 de desembre del 2020 (3)

Modificada per:

108

109

el Reglament (UE) núm. 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 23 de juliol del 2014, sobre la millora de la liquidació de valors a la Unió
Europea i els dipositaris centrals de valors i pel que es modifiquen les
Directives 98/26/CE i 2014/65/UE i el Reglament (UE) núm. 236/2012
(DO L 257 del 28.8.2014, p. 1).
la Directiva (UE) 2016/1034 del Parlament Europeu i del Consell, del 23
de juny del 2016, per la que es modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa
als mercats d’instruments financers (DO L 175 del 30.6.2016, p. 8).

31 de desembre del 2020 (4)

31 de desembre del 2021 (5)

A excepció de l’article 64, apartat 5:
110

111

112

la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
de novembre del 2019, relativa a la supervisió prudencial de les empreses
de serveis d’inversió, i per la que es modifiquen les Directives 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (DO L
314 del 5.12.2019, p. 64).

31 de desembre del 2023 (8)

la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlament Europeu i del Consell, del 18
de desembre del 2019, per la que es modifica la Directiva 2009/138/CE
sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici
(Solvència II), la Directiva 2014/68/UE relativa als mercats d’instruments
financers i la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de la
utilització del sistema financer per al blanquegi de capitals o el finançament
del terrorisme (text pertinent a efectes de l’EEE) (DO L 334 del
27.12.2019, p. 155).

31 de desembre del 2024 (8)

Reglament (UE) núm. 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, relatiu als mercats d’instruments financers i pel
que es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 (DO L 173 del
12.6.2014, p. 84) i, si escau, les mesures de nivell 2 corresponents.

31 de desembre del 2020 (3)

Modificat per:
113

el Reglament (UE) 2016/1033 del Parlament Europeu i del Consell, del 23
de juny del 2016, pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 600/2014
relatiu als mercats d’instruments financers, el Reglament (UE) núm.
596/2014 sobre l’abús de mercat, i el Reglament (UE) núm. 909/2014 sobre
la millora de la liquidació de valors a la Unió Europea i els dipositaris
centrals de valors (DO L 175 del 30.6.2016, p. 1).

31 de desembre del 2020 (5)
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114

115

el Reglament (UE) 2019/2033 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
de novembre del 2019, relatiu als requisits prudencials de les empreses de
serveis d’inversió, i pel que es modifiquen els Reglaments (UE) núm.
1093/2010, (UE) núm. 575/2013, (UE) núm. 600/2014 i (UE) núm.
806/2014 (DO L 314 del 5.12.2019, p. 1).

Reglament (UE) núm. 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
del 23 de juny del 2014, sobre la millora de la liquidació de valors a la Unió
Europea i els dipositaris centrals de valors i pel que es modifiquen les
Directives 98/26/CE i 2014/65/UE i el Reglament (UE) núm. 236/2012
(DO L 257 del 28.8.2014, p. 1).

31 de desembre del 2023 (8)

31 de desembre del 2020 (4)

Modificat per:
116

el Reglament (UE) 2016/1033 del Parlament Europeu i del Consell, del 23
de juny del 2016, pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 600/2014
relatiu als mercats d’instruments financers, el Reglament (UE) núm.
596/2014 sobre l’abús de mercat, i el Reglament (UE) núm. 909/2014 sobre
la millora de la liquidació de valors a la Unió Europea i els dipositaris
centrals de valors (DO L 175 del 30.6.2016, p. 1).

31 de desembre del 2020 (6)

117

Reglament (UE) 2015/2365 del Parlament Europeu i del Consell, del
25 de novembre del 2015, sobre transparència de les operacions de
finançament de valor i de reutilització i per la que es modifica el Reglament
(UE) núm. 648/2012 (DO L 337 del 23.12.2015, p. 1).

30 de setembre del 2019 (4)

118

Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25
de novembre del 2015, sobre serveis de pagament en el mercat interior i per
la que es modifiquen les Directives 2002/65/CE, 2009/110/CE i 2013/36/UE
i el Reglament (UE) núm. 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64/CE
(DO L 337 del 23.12.2015, p. 35) i, si escau, les mesures de nivell 2
corresponents.

30 de setembre del 2018 (4)

119

Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, del 8
de juny del 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els
instruments financers i en els contractes financers o per a mesurar la
rendibilitat dels fons d’inversió, i pel que es modifiquen les Directives
2008/48/CE i 2014/17/UE i el Reglament (UE) núm. 596/2014 (DO L 171
del 29.6.2016, p. 1).

1 de març del 2020 (6)

Modificat per:
120

el Reglament (UE) 2019/2089 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
de novembre del 2019, pel que es modifica el Reglament (UE) 2016/1011
en relació amb els índex de referència de transició climàtica de la UE, els
índexs de referència de la UE harmonitzats amb l’Acord de París i la
divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat dels índexs de referència
(DO L 317 del 9.12.2019, p. 17).

31 de desembre del 2021 (8)
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Legislació sobre la recopilació d’informació estadística
121

Orientació BCE/2013/24 del Banc Central Europeu, del 25 de juliol del
2013, sobre les exigències d’informació estadística del Banc Central
Europeu en matèria de comptes financers trimestrals (2014/3/UE) (DO L 2
del 7.1.2014, p. 34).

31 de març del 2016 (2)

Modificada per:

122

123

la Orientació (UE) 2016/66 del Banc Central Europeu, del 26 de novembre
del 2015, per la que es modifica la Orientació BCE/2013/24 sobre les
exigències d’informació estadística del Banc Central Europeu en matèria de
compte financers trimestrals (BCE/2015/40) (DO L 14 del 21.1.2016, p.
36).

31 de març del 2017 (4)

Reglament (UE) núm. 1071/2013 del Banc Central Europeu, del 24 de
setembre del 2013, relatiu al balanç del sector de les institucions financeres
monetàries (refós) (BCE/2013/33) (DO L 297 del 7.11.2013, p. 1).

31 de març del 2016 (2)

Modificat per:

124

125

el Reglament (UE) núm. 1375/2014 del Banc Central Europeu, del 10 de
desembre del 2014, pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 1071/2013
relatiu al balanç del sector de les institucions financeres monetàries
(BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (DO L 366 del 20.12.2014, p. 77).
Reglament (UE) núm. 1072/2013 del Banc Central Europeu, del 24 de
setembre del 2013, sobre les estadístiques dels tipus d’interès que apliquen
les institucions financeres monetàries (refós) (BCE/2013/34) (DO L 297
del 7.11.2013, p. 51).

31 de març del 2016 (2)

Modificat per:

126

127

el Reglament (UE) núm. 756/2014 del Banc Central Europeu, del 8 de juliol
del 2014, pel que es modifica el Reglament (UE) núm. 1072/2013
(BCE/2013/34) sobre les estadístiques dels tipus d’interès que apliquen les
institucions financeres monetàries (BCE/2014/30) (DO L 205 del
12.7.2014, p. 14).
Orientació BCE/2014/15 del Banc Central Europeu, del 4 d’abril del
2014, sobre les estadístiques monetàries i financeres (refós) (2014/810/UE)
(DO L 340 del 26.11.2014, p. 1).
Modificada per:

128

la Orientació (UE) 2015/571 del Banc Central Europeu, del 6 de novembre
del 2014, per la que es modifica la Orientació BCE/2014/15 sobre les
estadístiques monetàries i financeres (BCE/2014/43) (DO L 93 del
9.4.2015, p. 82).

31 de març del 2016 (2)
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129

la Orientació (UE) 2016/450 del Banc Central Europeu, del 4 de desembre
del 2015, per la que es modifica la Orientació BCE/2014/15 sobre les
estadístiques monetàries i financeres (BCE/2015/44) (DO L 86 de
l’1.4.2016, p. 42).

31 de març del 2017 (4)

130

la Orientació (UE) 2017/148 del Banc Central Europeu, del 16 de desembre
del 2016, per la que es modifica la Orientació BCE/2014/15 sobre les
estadístiques monetàries i financeres (BCE/2016/45) (DO L 26 del
31.1.2017, p. 1).

1 de desembre del 2017 (5)

131

132

la Orientació (UE) 2018/877 del Banc Central Europeu, de l’1 de juny del
2018, per la que es modifica la Orientació BCE/2014/15 sobre les
estadístiques monetàries i financeres (BCE/2018/17) (DO L 154 del
18.6.2018, p. 22).
la Orientació (UE) 2019/1386 del Banc Central Europeu, del 7 de juny del
2019, per la que es modifica la Orientació BCE/2014/15 sobre les
estadístiques monetàries i financeres (BCE/2019/18) (DO L 232 del
6.9.2019, p. 1).

1 d’octubre del 2019 (6)

31 de desembre del 2020 (8)

El Comitè Mixt del 2013 va aprovar aquests terminis en virtut de l’article 8, apartat 4, de l’Acord monetari del
30 de juny del 2011 entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra.
(1)

El Comitè Mixt del 2014 va aprovar aquests terminis en virtut de l’article 8, apartat 4, de l’Acord monetari del
30 de juny del 2011 entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra.
(2)

El Comitè Mixt del 2015 va aprovar aquests terminis en virtut de l’article 8, apartat 4, de l’Acord monetari del
30 de juny del 2011 entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra.
(3)

El Comitè Mixt del 2016 va aprovar aquests terminis en virtut de l’article 8, apartat 4, de l’Acord monetari del
30 de juny del 2011 entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra.
(4)

El Comitè Mixt del 2017 va aprovar aquests terminis en virtut de l’article 8, apartat 4, de l’Acord monetari del
30 de juny del 2011 entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra.
(5)

El Comitè Mixt del 2018 va aprovar aquests terminis en virtut de l’article 8, apartat 4, de l’Acord monetari del
30 de juny del 2011 entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra.
(6)

El Comitè Mixt del 2019 va aprovar aquests terminis en virtut de l’article 8, apartat 4, de l’Acord monetari del
30 de juny del 2011 entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra.
(7)

El Comitè Mixt del 2020 va aprovar aquests terminis en virtut de l’article 8, apartat 4, de l’Acord monetari del
30 de juny del 2011 entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra.
(8)

(*)

“

De conformitat amb l’acordat en el marc del model sobre la notificació estadística simplificada.
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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

5- ALTRA INFORMACIÓ

4.4.1 Preguntes

5.1 Acords, resolucions i comunicacions
dels òrgans de la Cambra

Edicte

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 30 de juny del
2021, ha examinat les preguntes amb resposta escrita
del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, per escrit de data 29 de juny,
relatives als recursos humans del SAAS i de
l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 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. 681).

La Sindicatura, en la seva reunió del dia 30 de juny
del 2021, ha examinat la Petició de prorrogar la
facultat del Govern d’establir les restriccions i
mesures previstes en els articles 4 de la Llei
30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat,
del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir
la salut pública, segons acord del 23 de juny del
2021 i exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General en els articles que es
citaran, ha acordat:

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

t

Molt Il·lustre Senyora,
La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents
del Reglament del Consell General, formulo les
preguntes següents perquè el Govern presenti, per
escrit, les respostes corresponents.
Preguntes que es formulen en relació als recursos
humans del SAAS i de l’Hospital Nostra Senyora
de Meritxell
1. Quin és el nombre d’efectius destinats a les
diferents àrees i serveis del SAAS i de l’Hospital (no
relacionats amb la gestió de la Covid-19) en aquests
darrers anys 2019, 2020 i 2021? (agrupat per les
diferents categories laborals existents, serveis i/o
àrees) ?
2. Quina ha estat el nombre d’hores extres retribuïdes
al llarg de la gestió de la Covid-19 i el cost de les
mateixes (agrupades per les diferents categories
laborals existents, serveis i/o àrees) ?
3. Quina ha estat la xifra d’activitat per serveis i
especialitats practicats pel SAAS i l’Hospital en
aquests darrers anys 2019, 2020 i 2021.
Consell General, 29 de juny del 2021
Susanna Vela Palomares
Consellera General
Grup Parlamentari Ssocialdemòcrata

1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
aquest escrit, sota la qualificació de petició
d’autorització i procedir a la seva tramitació com a tal.
2. D’acord amb l’article 136bis, ordenar la seva
publicació i obrir un període per a la presentació de
propostes sobre l’abast i les mesures vigents durant la
pròrroga, termini que finalitza dues hores abans de
l’inici de la sessió en què s’hagi de debatre la petició.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Exposició de motius
La Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació
de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública i la Llei general de sanitat, del 20 de
març de 1989, per preveure mesures obligatòries per
protegir la salut pública regulen, entre altres aspectes,
la delegació en favor del Govern perquè pugui
aprovar, per motius de salut pública, mesures de
restricció d’algunes activitats i comportaments de les
persones amb aquesta finalitat i sempre que sigui de
forma estrictament proporcionada.
Igualment, la Llei també preveu que el Govern, pels
mateixos motius, pugui adoptar mesures preventives i
de protecció, que sempre han de ser proporcionals als
objectius buscats.
El dia 24 de març del 2021, a proposta dels ministres
de Salut i Justícia i Interior, en sessió de Govern, es va
aprovar sol·licitar formalment al Consell General la
primera pròrroga del termini de dos mesos esmentat.
El Consell General, en la sessió del 8 d’abril del 2021
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(Butlletí Oficial del Consell General del 9 d’abril del
2021), va prorrogar la facultat del Govern d’establir
les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de
la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la
salut pública, per un nou període de dos (2) mesos.
Posteriorment, en data 14 de maig del 2021, el
Govern va aprovar sol·licitar formalment al Consell
General la segona pròrroga, en aquest cas pel termini
d’un (1) mes. El Consell General, en la sessió del 10
de juny del 2021 (Butlletí Oficial del Consell General de
l’11 de juny del 2021), va prorrogar la facultat del
Govern d’establir les restriccions i mesures previstes
en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general
de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de
protegir la salut pública, per un nou període d’un (1)
mes. La vigència d’aquesta darrera pròrroga
s’exhaureix el dia 16 de juliol del 2021.
Actualment, les dades epidemiològiques i el nombre
de contagis en els darrers dies continuen mostrant la
tendència i evolució positives; tanmateix, es
considera adient mantenir algunes mesures oportunes
de protecció i prevenció i de control de la pandèmia.
Si bé el ritme de vacunació contra la COVID-19
continua sent positiu, encara cal incrementar el nivell
de cobertura poblacional i mantenir certes mesures de
control per evitar que alguns determinants, com
variants del virus amb més transmissió o noves
variants, puguin provocar canvis en l’evolució de la
pandèmia o la generació d’una nova onada de
contagis de COVID-19.
La facultat, però, d’establir mesures preventives i de
protecció en el marc de circumstàncies excepcionals
com la que genera la crisi sanitària provocada pel
SARS-CoV-2, una vegada exhaurits els terminis
establerts legalment, requereix l’acord favorable del
Consell General.
Vista la sol·licitud de pròrroga d’aquesta facultat
formalitzada davant del Consell General en data 23
de juny del 2021;
Vistos els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de
desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la
Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989;
Per tot el que s’ha exposat, es considera convenient
atorgar la pròrroga, per un període de dos (2) mesos
més, dins del límit establert en l’apartat tercer de
l’article 4 de la vigent Llei 30/2018, del 6 de desembre,
qualificada de seguretat pública i en l’apartat primer
de l’article 59 de la vigent Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, de la facultat del Govern de
mantenir les restriccions amb les mateixes condicions
previstes i regulades en els darrers decrets vigents, o
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les que s’acordin derivades de l’evolució de les dades
epidemiològiques.
Vistes les disposicions esmentades i altres d’aplicació
general;
El Consell General

Acorda

Prorrogar la facultat del Govern d’establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la
Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la
salut pública, per un nou període de dos (2) mesos.

5.3 Altres
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 30 de juny del
2020, ha examinat el document que li ha tramès el
M. I. Sr. Cap de Govern en data 23 de juny del 2021,
sota el títol Informe sobre el grau de compliment
dels objectius del Programa estadístic 2020 i,
exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General, ha acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
l’Informe sobre el grau de compliment dels
objectius del Programa estadístic 2020 i ordenar la
seva publicació.
2. Publicar, en forma d’annex al present Butlletí del
Consell General, l’Informe a la pàgina web del Consell
General, als efectes que estableix l’article 14.3 de la
Llei 28/2017, del 30 de novembre, del Pla d’estadística
2018-2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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6- ORGANISMES ADSCRITS AL
CONSELL GENERAL
6.2 Tribunal de Comptes
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 30 de juny del
2021, ha examinat el document que li ha tramès el
Tribunal de Comptes, registrat en data 23 de juny del
2021, sota el títol Memòria i Informes
corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel
Tribunal de Comptes durant l’any 2020 i, exercint
les competències que li atribueix el Reglament del
Consell General, ha acordat:
1. D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
aquest escrit i ordenar la seva publicació.
2. Publicar, en forma d’annex al present Butlletí del
Consell General, la Memòria i els informes a la pàgina
web del Consell General.
3. Trametre la memòria i els esmentats Informes a la
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost de
conformitat amb l’acord de la Junta de Presidents de
Grup Parlamentari del dia 22 de maig del 2019.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 30 de juny del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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