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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 16 de gener
del 2020, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 15 de
gener del 2020, sota el títol Publicació de l’esmena
de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a
Estrasburg el 16 de novembre de 1989 i de l’annex
I del Conveni internacional contra el dopatge en
l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005 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.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 de gener del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

– normes internacionals que consta a l’annex 1 del
Conveni internacional contra el dopatge en l’esport
són idèntiques des de que el Grup de Seguiment del
Conveni del Consell d’Europa va decidir adoptar
sistemàticament, de la mateixa manera que la
Unesco, el criteri de l’Agència Mundial Antidopatge
(AMA) pel que fa a les llistes de substàncies
prohibides.
Atès que ambdós convenis preveuen que les esmenes
de l’annex entrin en vigor després de ser aprovades
pels òrgans corresponents tret que les parts
notifiquin, en el període fixat a aquest efecte, la
impossibilitat d’acceptar-les;
Atès que la Secretaria General del Consell d’Europa
va comunicar al Govern del Principat d’Andorra
l’entrada en vigor l’1 de gener del 2020, de l’esmena
de l’annex del Conveni contra el dopatge;
Atès que la directora general de la Unesco ha
comunicat al Govern del Principat d’Andorra
l’entrada en vigor l’1 de gener del 2020 de l’esmena
de l’annex 1 del Conveni internacional contra el
dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del
2005;
Atès que el Govern, en la sessió del 4 de desembre
del 2019, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la
Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en
matèria de Tractats, del 19 de desembre de 1996 - va
aprovar l’acceptació de l’esmena de l’annex del
Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de
novembre de 1989, i de l’esmena de l’annex I del
Conveni internacional contra el dopatge en l’esport,
fet a París el 19 d’octubre del 2005;

Publicació de l’esmena de l’annex del
Conveni contra el dopatge, fet a
Estrasburg el 16 de novembre de
1989 i de l’annex I del Conveni
internacional contra el dopatge en
l’esport, fet a París el 19 d’octubre del
2005

Atès que, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 25
esmentat, el Govern ho ha comunicat als coprínceps
i al Consell General;

Atès el Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg
el 16 de novembre de 1989, i l’annex I del Conveni
internacional contra el dopatge en l’esport, fet a
París el 19 d’octubre del 2005;

“Llista de prohibicions 2020”

Atès que el Conveni contra el dopatge, fet a
Estrasburg el 16 de novembre de 1989 és vigent a
Andorra des de l’1 de novembre del 2006;
Atès que el Conveni internacional contra el dopatge
en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del 2005 és
vigent a Andorra des de l’1 de març del 2009;
Atès que la Llista de prohibicions annexada al
Conveni contra el dopatge i la llista de prohibicions

Es publica l’esmena de l’annex del Conveni contra el
dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989
i l’annex I del Conveni internacional contra el
dopatge en l’esport, fet a París el 19 d’octubre del
2005, que es reprodueix a continuació:

Codi mundial antidopatge
Data de l’entrada en vigor: 1 de gener del
2020

De conformitat amb l’article 4.2.2 del Codi mundial
antidopatge, totes les substàncies prohibides s’han de
considerar com a “substàncies específiques”, menys
les substàncies de les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A,
i els mètodes prohibits M1, M2 i M3.
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Substàncies i mètodes prohibits sempre (en
competició i fora de competició)
Substàncies prohibides
S0. Substàncies no aprovades
Està prohibida sempre qualsevol substància
farmacològica no inclosa en una secció de la llista
següent i que actualment no estigui aprovada per a
l’ús terapèutic en humans per una autoritat
governamental reguladora de la salut (per exemple,
medicaments en assaig preclínic o clínic o drogues
discontínues, drogues de disseny, substàncies
aprovades únicament per a ús veterinari).
S1. Agents anabolitzants
Es prohibeixen els agents anabolitzants.
1. Esteroides anabolitzants andrògens (EAA)
1-androstenediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol); 1androstendiona (5α-androst-1-ène-3,17-dione); 1androsterona
(3α-hydroxy-5a-androst-1-ène-17one); 1-epiandrosterona (3β-hydroxy-5α-androstène-17-one);
1-testosterona
(17β-hydroxy-5αandrost-1-ène-3-one); 4-androstendiol (androst-4ène-3β,17β-diol); 4-hidroxitestosterona (4,17βdihydroxyandrost-4-ène-3-one), 5-androstendiona
(androst-5-ène-3,17-dione); 7α-hidroxi-DHEA; 7βhidroxy-DHEA;
7-keto-DHEA;
19norandrostenediol
(estr-4-ène-3,17-diol);
19norandrostendiona
(estr-4-ène-3,17-dione);
androstendiol
(androst-5-ène-3β,17β-diol);
androstendiona
(androst-4-ène-3,17-dione);
androstanolona
(5α-dihydrotestostérone,
17βhydroxy-5α-androstan-3-one);
bolasterona;
boldenona; boldiona (androsta-1,4-diène-3,17dione);
calusterona;
clostebol;
danazol
([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol);
dehidroclorometiltestosterona
(4-chloro-17βhydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);
desoximetiltestosterona (17α-méthyl-5α-androst-2ène-17β-ol); drostanolona; Épiandrostérone 3βhydroxy-5α-androstan-17-one;
epidihidrotestosterona (17β-hydroxy-5β-androstane-3one); epitestosterona; etilestrenol (19-norprégna-4ène-17α-ol);
fluoximesterona;
formebolona;
furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]5α-androstane-17β-ol); gestrinona; mestanolona;
mesterolona; metandienona (17β-hydroxy-17αméthylandrosta-1,4-diène-3-one);
metenolona;
metandriol; metasterona (17β-hydroxy-2α,17αdiméthyl-5α-androstane-3-one);
metilclostebol;
metildienolona (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9diène-3-one); metil-1-testosterona (17β-hydroxy17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one);
metilnortestosterona (17β-hydroxy-17α-méthylestr4-en-3-one);
metiltestosterona;
metribolona

(metiltrienolona,
17β-hydroxy-17α-méthylestra4,9,11-triène-3-one); mibolerona; nandrolona (19nortestostérone);
norboletona;
norclostebol;
noretandrolona;
oxabolona;
oxandrolona;
oximesterona;
oximetolona;
prasterona
(dehidroepiandrosterona,
DHEA,
3βhydroxyandrost-5-ène-17-one); prostanozol (17β[(tétrahydropyrane2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]5α-androstane);
quinbolona;
estanozolol;
estenbolona; testosterona ; tetrahidrogestrinona (17hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11triène-3-one); trenbolona (17β-hydroxyestr-4,9,11triène-3-one); i altres substàncies amb una
estructura química anàloga o amb efectes biològics
anàlegs.
2. Altres agents anabolitzants
Inclou sense limitar:
Clenbuterol, moduladors selectius de receptors
d’andrògens (SARM, p. ex., andarina, LGD-4033
(ligandrol), enobosarm (ostarina) i RAD140),
tibolona, zeranol i zilpaterol.
S2. Hormones peptídiques, factors de creixement i
altres substàncies anàlogues i mimètiques
Estan prohibides les substàncies següents així com
altres substàncies amb una estructura química
anàloga o efectes biològics anàlegs:
1. Eritropoetines (EPO) i agents que afectin
l’eritropoesi, que comprenen, entre altres:
1.1 Agonistes del receptor de l’eritropoetina, p. ex.,
darbepoetina (dEPO); eritropoetines (EPO); derivats
d’EPO [EPO-Fc, metoxi polietilen glicol-epoetina
beta (CERA)]; agents mimètics de l’EPO i els seus
derivats; p. ex., CNTO 530 i peginesatida.
1.2 Agents activadors del factor induïble per hipòxia
(HIF), p. ex., cobalt, daprodustat (GSK1278863);
molidustat (BAY85-3934); roxadustat (FG-4592);
Vadadustat (AKB-6548); xenó.
1.3 Inhibidor de GATA; p. ex., K-11706.
1.4 Inhibidor del senyalitzador del factor de
transformació de creixement-β (TGF β). P. ex.,
luspatercept; sotatercept.
1.5 Agonistes del receptor de reparació, p. ex.,
asialo-EPO; EPO carbamilada (CEPO)
2. Hormones
alliberadors:

peptídiques i

els

seus

factors

2.1 Gonadotrofina coriònica (CG) i hormona
luteïnitzant (LH), i els seus factors alliberadors, p.
ex., buserelina, deslorelina, gonadorelina, goserelina,
leuprorelina, nafarelina i triptorelina estan
prohibides per als esportistes de sexe masculí;
2.2 Corticotropines i els seus factors alliberadors, p.
ex., corticorelina;
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2.3 Hormona del creixement (GH), els seus
fragments i els seus factors alliberadors que
comporten, entre altres: els fragments de l’hormona
del creixement, p. ex., AOD-9604 i hGH 176-191;
l’hormona alliberadora de l’hormona de creixement
(GHRH) i els seus anàlegs, p. ex., CJC-1293, CJC1295, sermorelina i tesamorelina; secretagogs de
l’hormona de creixement (GHS), p. ex.,
lenomorelina (grelina) i mimètics de la grelina, p.
ex., anamorelina , ipamorelina, macimorelina i
tabimorelina; els pèptids alliberadors de l’hormona
del creixement (GHRPs), p. ex., alexamorelina,
GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP4, GHRP-5, GHRP-6 i examoreline (hexarelina). 3.
Factors de creixement i moduladors de factors de
creixements que inclouen, entre altres:
Factor de creixement derivat de plaquetes (PDGF),
factor de creixement endotelial vascular (VEGF),
factor de creixement anàleg a la insulina-1 (IGF-1) i
els seus anàlegs; factor de creixement dels hepatòcits
(HGF), factors de creixement fibroblàstics (FGF),
factors de creixement mecànics (MGF); timosina- β4
i els seus derivats, p. ex TB-500.
Qualsevol altre factor de creixement o modulador de
factors del creixement que actuï al múscul, el tendó
o el lligament, la síntesi/degradació proteica, la
vascularització, l’ús de l’energia, la capacitat
regeneradora o el canvi en el tipus de fibra.

anormal ha estat efectivament conseqüència d’una
dosi terapèutica per inhalació fins a la dosi màxima
esmentada.
S4. Moduladors hormonals i metabòlics
Es prohibeixen les hormones i els moduladors
hormonals següents:
1. Inhibidors de l’aromatasa, que inclouen, entre
altres: 2-androstenol (5α-androst-2-ène-17-ol); 2androstenona
(5α-androst-2-ène-17-one);
3androstenol
(5α-androst-3-ène-17-ol);
3androstrénone
(5α-androst-3-ène-17-one);
4androsten-3,6,17 triona (6-oxo), aminoglutetimida,
anastrozole,
androsta-1,4,6-triène-3,17-dione
(androstatriendiona), androsta-3,5-diène-7,17-dione
(arimistà),
exemestà,
formestà,
letrozole,
testolactona.
2. Moduladors selectius de receptors d’estrògens
(SERM), que inclouen, entre altres: bazedoxie,
ospeemife, raloxifè, tamoxifèn i toremifè.
3. Altres substàncies antiestrògenes, que inclouen,
entre altres: clomifè, ciclofenil, fulvestrant.
4. Agents que prevenen l’activació del receptor IIB
de l’activina, que inclouen, entre altres:
Els anticossos que neutralitzen l’activina-A
Els anticossos antireceptors IIB de l’activina (per ex.
bimagrumab)

S3. Agonistes ß-2
Es prohibeixen tots els agonistes ß-2 selectius i no
selectius, inclosos tots els seus isòmers òptics.

Competidors del receptor IIB de l’activina per ex.
receptors esquers de l’activina (per ex. ACE 031);

Que comprenen, entre altres:

Els agents que redueixen o eliminen l’expressió de la
miostatina;

Fenoterol, formoterol, higenamina, indacaterol,
olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol,
salmeterol, terbutalina, tretoquinol (trimetoquinol),
tulobuterol, vilanterol.
Excepte:
• el salbutamol inhalat: amb un màxim de 1.600
micrograms cada 24 hores distribuït en dosis
individuals, sense superar els 800 micrograms cada
12 hores a partir de qualsevol moment en què es
prengui;
• el formoterol inhalat: dosi màxima subministrada
de 54 micrograms cada 24 hores;

Els innhibidors de la miostatina, com:

Els anticossos que neutralitzen la miostatina (per ex.
domagrozumab, landogrozumab , estamulumab);
Les proteïnes que es combinen amb la miostatina
(per ex. fol·listatina; propèptid de la miostatina).
5. Moduladors metabòlics:
5.1 Activadors de la proteïna-cinasa activada per
l’AMP (AMPK), p. ex., AICAR, SR9009; i els
agonistes del receptor activat per proliferadors de
peroxisomes δ (PPARδ), p. ex., àcid 2-[2-metil-4({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenill]tiazol-5il}metiltio)fenoxi]acètic (GW 1516, GW501516)

• el salmeterol inhalat: dosi màxima de 200
micrograms cada 24 hores.

5.2 Insulines i insulinomimètics;

La presència en orina de salbutamol en una
concentració superior als 1.000 ng/ml o de
formoterol en una concentració superior als 40
ng/mL no és coherent amb l’ús terapèutic i es
considerarà com un resultat analític anormal
(RAA), llevat que l’esportista demostri, mitjançant
un estudi farmacocinètic controlat, que el resultat

5.4 Trimetazidina.

5.3 Meldoni;
S5. Diürètics i altres agents emmascarants
Es prohibeixen els diürètics i agents emmascarants
següents, i les altres substàncies que tinguin una
estructura química anàloga o que tinguin efectes
biològics anàlegs.
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Que comprenen, entre altres:
• Desmopressina, probenecid, expansors plasmàtics,
p. ex., l’administració intravenosa d’albúmina,
dextran, hidroxietilmidó i manitol.
•
Acetazolamida,
amilorida,
bumetanida,
canrenona, clortalidona, àcid etacrínic, furosemida,
indapamida, metolazona, espironolactona, tiazides,
p.
ex.,
bendroflumetiazida,
clorotiazida
i
hidroclorotiazida; triamterè i vaptans, p. ex.,
tolvaptan.
Excepte:
• la drosperinona, el pamabrom; i l’administració
oftalmològica dels inhibidors de l’anhidrasa
carbònica (p. ex., dorzolamida i brinzolamida).
• l’administració local de la felipressina en anestèsia
odontològica.
La detecció en una mostra de l’esportista en
competició i fora de competició, si escau, de
qualsevol quantitat de les substàncies següents que
estan sotmeses a un nivell màxim: formoterol,
salbutamol, catina, efedrina, metilefedrina i
pseudoefedrina, conjuntament amb un diürètic o un
altre agent emmascarant, serà considerada com un
resultat analític anormal (RAA), exceptuant si
l’esportista disposa d’una autorització per a l’ús amb
finalitats terapèutiques (AUT) específica per a
aquesta substància, diferent de l’obtinguda per al
diürètic o un altre agent emmascarant.
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mostres recollides durant els controls de
dopatge.Aquesta categoria inclou, entre altres: la
substitució i/o l’adulteració de la mostra, p. ex.,
l’addició de proteases dins de la mostra.
2. Les perfusions intravenoses i/o les injeccions d’un
total de més de 100 ml cada 12 hores, excepte les
que s’hagin rebut legítimament durant un
tractament hospitalari o procediment quirúrgic o
durant proves de diagnosi clínica.
M3. Dopatge genètic i cel·lular
Es prohibeixen, per la capacitat potencial
d’incrementar el rendiment esportiu, els mètodes
següents:
1. La utilització d’àcids nucleics o d’anàlegs d’àcids
nucleics dissenyats per modificar les seqüencies
genòmiques i/o alterar l’expressió genètica a través
de qualsevol mecanisme. Inclou l’edició genètica, el
silenciament genètic i la transferència de gens.
2. L’ús de cèl·lules normals o genèticament
modificades.

Substàncies i mètodes prohibits en
competició:
A més de les classes de l’S0 a l’S5 i de l’M1 a l’M3
esmentades, estan prohibides en competició les
classes següents:

Mètodes prohibits:

Substàncies prohibides:

M1. Manipulació de la sang o dels components
sanguinis
Es prohibeix:

S6. Estimulants
Es prohibeixen tots els estimulants, incloent-hi els
isòmers òptics; p. ex., d- i l, si escau.

1. L’administració o reintroducció de qualsevol
quantitat de sang autòloga, al·logènica (homòloga) o
heteròloga, o de glòbuls vermells de qualsevol origen
dins del sistema circulatori.

Els estimulants inclouen:

2. La millora artificial de la captació, el transport o
l’alliberament de l’oxigen. S’hi inclouen, entre altres,
els productes químics perfluorats, l’efaproxiral
(RSR13); i els productes d’hemoglobina modificada
(p. ex., els substituts sanguinis a base d’hemoglobina
i
els
productes
a
base
d’hemoglobines
microencapsulades, però s’exclou l’administració
d’oxigen per inhalació.
3. Tota manipulació intravascular de la sang o de
components sanguinis mitjançant mètodes físics o
químics.
M2. Manipulació química i física
Es prohibeix:
1. La falsificació o la temptativa de falsificació amb la
finalitat de modificar la integritat i la validesa de les

a) Estimulants no específics:
Adrafinil, amfepramona, amfetamina, amfetaminil,
amifenazole,
benfluorex,
benzilpiperazina,
bromantan, clobenzorex, cocaïna, cropropamida,
crotetamida, fencamina, fenetil·lina, fenfluramina,
fenproporex, fonturacetam [4-phenylpiracétam
(carfedon)],
furfenorex,
lisdexanfetamina,
mefenorex,
mefentermina,
mesocarb,
metamfetamina (d-), p-metilamfetamina, modafinil,
norfenfluramina,
fendimetrazina,
fentermina,
prenilamina, prolintà.
Un estimulant que no es mencioni expressament en
aquesta secció s’ha de considerar una substància
específica.
b) Estimulants específics, que inclouen, entre altres:
3-metilhexan-2-amina (1,2-dimetilpentilamina); 4metilhexan-2-amina
(metilhexanamina);
4metilpentan-2-amina (1,3-dimetilbutilamina); 5-
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metilhexan-2-amina (1,4- dimetilpentilamina),
benzfetamina, catina** catinona i els seus anàlegs, p.
ex.,
mefedrona,
metedrona
i
αpirrolidinovalerofenona;
dimetilamfetamina;
efedrina***; epinefrina**** (adrenalina); estricnina;
etamivan; etilamfetamina; etilefrina; famprofazona;
fenbutrazat; fencamfamina; fenetilamina i els seus
derivats;
fenmetrazina;
fenprometamina;
heptaminol;
hidroxiamfetamina
(parahidroxiamfetamina);
isometeptè;
levmetamfetamina;
meclofenoxat;
metilendioximetamfetamina;
metilefedrina ;
metilfenidat, ni etamida; norfenefrina; octodrina
(1,5-dimethylhexylamine); octopamina; oxilofrina
(metilsinefrina);
pemolina;
pentetrazol;;
propilhexedrina; pseudoefedrina*****; selegilina;
sibutramina;
tenamfetamina
(metilendioxiamfetamina); tuaminoheptà;
i altres substàncies que tinguin una estructura
química anàloga o que tinguin efectes biològics
anàlegs.
Excepte:
• Clonidina
• Els derivats de l’imidazole per a administració
dermatològica, nasal o oftalmològica i els estimulants
que figuren en el Programa de vigilància 2020.*
* Bupropió, cafeïna, nicotina, fenilefrina,
fenilpropanolamina, pipradrol, i sinefrina: aquestes
substàncies figuren en el Programa de vigilància
2020 i no es consideren com a substàncies
prohibides.
** Catina: prohibida quan la seva concentració a
l’orina és superior a 5 micrograms per mil·lilitre.
*** Efedrina i metilefedrina: prohibides quan les
seves concentracions respectives a l’orina són
superiors a 10 micrograms per mil·lilitre.
Epinefrina (adrenalina): no està prohibit l’ús
local, p. ex., per via nasal o oftalmològica o bé
l’administració conjunta amb anestèsics locals.
***** Pseudoefedrina: prohibida quan la seva
concentració a l’orina és superior a 150 micrograms
per mil·lilitre.
S7. Narcòtics
Els següents narcòtics i tots els seus isòmers òptics
(p. ex., d- i l-, si fos el cas) estan prohibits:
Buprenorfina;
dextromoramida;
diamorfina
(heroïna); fentanil i els seus derivats; hidromorfona;
metadona; morfina; nicomorfina; oxicodona;
oximorfona; pentazocina; petidina.
S8. Cannabinoides
Tots els cannabinoides naturals i sintètics estan
prohibits:

• Dins del cànnabis (haixix, marihuana) i productes
del cànnabis.
• Tetrahidrocannabinol (THCs) natural i sintètics.
Cannabinoides sintètics que imiten els efectes del
THC. Excepte:
Cannabidiol
S9. Glucocorticoides
Estan prohibits tots els glucocorticoides quan
s’administren
per
via
oral,
intravenosa,
intramuscular o rectal.
Inclou, entre altres:
Betametasona; budesonida; cortisona; deflazacort;
dexametasona;
fluticasona;
hidrocortisona;
metilprednisolona;
prednisolona;
prednisona;
triamcinolona.

Substàncies
prohibides
determinats esports:

en

P1. Blocadors ß
Estan prohibits els blocadors ß només en competició
en els esports següents i també estan prohibits fora
de competició on s’indica:
• Automobilisme (FIA)
• Billar (totes les disciplines) (WCBS)
• Dards (WDF)
• Golf (IGF)
• Esquí (FIS), per als salts amb esquís, el salt estil
lliure/migtub i el surf de neu migtub/big air
• Esports subaquàtics (CMAS) d’apnea amb pes
constant amb aletes o sense, apnea amb pes variable,
apnea dinàmica amb aletes o sense, apnea estàtica,
apnea jump blue, apnea de lliure immersió, pesca
submarina i tir al blanc
• Tir (ISSF, IPC)
• Tir amb arc (WA)
*També prohibits fora de competició
Inclou, entre altres:
Acebutolol;
alprenolol;
atenolol;
betaxolol;
bisoprolol; bunolol; carteolol; carvedilol; celiprolol;
esmolol; labetalol; metipranolol; metoprolol;
nadolol; oxprenolol; pindolol; propanolol; sotalol;
timolol”.
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4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.8 Propostes d'acord, propostes de
resolució i mocions
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 139 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar l’esmena presentada pels M. I. Srs. Roger
Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i
Susanna Vela Palomares, consellers generals del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la Proposta
d’acord de reconeixement de la crisi climàtica i de
declaració de l’estat d’emergència climàtica i
ecològica, publicada per edicte de data 23 d’octubre
del 2019.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 de gener del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
Els sotasignats, consellers generals del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, compareixem davant
la Sindicatura i com millor en dret escaigui,
Diem
Que d'acord amb el que disposa l'article 139 del
Reglament del Consell General passem a formular
l’esmena següent a la Proposta d’acord de
reconeixement de la crisi climàtica i de declaració
de l’estat d’emergència climàtica i ecològica
publicada al Butlletí del Consell General 68/2019 de
23 d’octubre del 2019.

Proposta d'acord
Exposició de motius
La Constitució del Principat d’Andorra preveu en
l’article 31 que és funció de l'Estat vetllar per la
utilització racional del sòl i de tots els recursos
naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una
qualitat de vida digna, de restablir i mantenir per a
les generacions futures un equilibri ecològic racional
en l'atmosfera, l'aigua i la terra, i de defensar la flora i
la fauna autòctones.
L’equilibri ecològic racional per a les generacions
futures al qual fa referència el capítol sobre els drets i
principis econòmics, socials i culturals de la Carta
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Magna, es veu amenaçat pels impactes que les
evolucions climàtiques estan produint sobre els
diferents ecosistemes, tant a escala global com a
escala local.
L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, tal
com es dedueix dels augments de temperatura de
l’atmosfera i dels oceans, de la disminució de les
quantitats de neu i gel, i de l’augment del nivell del
mar. Molts dels canvis observats des de la dècada de
1950 no tenen precedents en dècades ni en
mil·lennis. Així ho posen de manifest els informes
d’avaluació
del
cinquè
cicle
del
Grup
Intergovernamental d’Experts sobre el Clima.
Des de mitjans del segle XX s'han observat canvis en
la freqüència i intensitat de molts esdeveniments
meteorològics i climàtics extrems. Alguns d'aquests
canvis s'han relacionat amb la influència humana,
incloent-hi la disminució de les temperatures fredes
extremes, l'augment de les temperatures càlides
extremes, l'increment anormalment alt del nivell de
la mar i el creixement del nombre d'episodis de
precipitacions intenses en diverses regions.
El darrer estiu ha estat inusualment càlid, i s’han
batut a tot Europa, però també a casa nostra, rècords
absoluts de temperatures tant pel que fa a les
màximes com a les mínimes. D’acord amb les
projeccions climàtiques més recents, els valors
excepcionals observats durant aquesta canícula seran
valors habituals en les properes dècades. És molt
probable que les onades de calor es produeixin amb
més freqüència i que siguin de més durada, i que els
esdeveniments extrems de precipitació siguin més
intensos.
Després que en la XXI Conferència de les parts del
Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi
climàtic, s’adoptés l'Acord de París el 12 de
desembre del 2015 per millorar l’aplicació del
Conveni, el cap de Govern el va signar en la primera
tanda de signatures que va tenir lloc a la seu de les
Nacions Unides a Nova Yor el 22 d’abril del 2016, i
el Consell General el va ratificar per unanimitat el
30 de novembre del 2016. L'Acord va entrar en vigor
el 4 de novembre del 2016, un cop que no menys de
55 parts de la Convenció, les emissions estimades de
les quals representen globalment almenys un 55%
del total de les emissions mundials de gasos amb
efecte d’hivernacle, dipositessin els instruments de
ratificació, acceptació, aprovació o adhesió.
L'Acord de París ha suposat un punt d'inflexió en
l'actuació contra el canvi climàtic. Després d'anys de
negociacions, els països van acordar limitar
l'augment de la temperatura global per sota de 2
graus centígrads, i esforçar-se per tal que l'increment
es mantingui a 1,5 graus.

8
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Ara bé, amb els compromisos plantejats per les parts,
sense esforços addicionals als que es fan per reduir
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, avui en
dia, s'espera un augment global de les emissions
impulsat per les activitats econòmiques i el
creixement de la població mundial. La temperatura
superficial global mitjana l’any 2100 per als escenaris
de referència ‒sense mitigació addicional‒ se situarà
entre 3,7 °C i 4,8 °C, per sobre de la mitjana del
període 1850-1900, i aquest interval podria
augmentar fins a 2,5 °C i a 7,8 °C quan s'hi inclou la
incertesa del clima (entre els percentils 5% i 95%),
considerant els diferents models climàtics.
Per limitar l'escalfament per sota de 2 ºC respecte als
nivells preindustrials, caldria seguir probablement
escenaris d'emissions en els quals s'assoleixin per a
l’any 2100 concentracions de CO2 equivalents a
l’entorn de 450 parts per milió (ppm). Aquests
escenaris es caracteritzen per arribar al 2050 a
reduccions de les emissions globals d’entre el 40% i
el 70% en comparació de les del 2010, i a la
neutralitat de carboni el 2100.
Malauradament, l’11 de maig passat els sensors de
l'observatori de referència de Mauna Loa, a Hawaii,
van registrar una concentració atmosfèrica de diòxid
de carboni (CO2 ) que sobrepassava per primera
vegada des de l'antiguitat de la humanitat les 415
parts per milió (ppm). Com a referència de
l’evolució, el 2017 ja va situar-se per sobre de 410
ppm.
Mantenir l'escalfament per sota del llindar de 2 °C és
d’interès (ambiental, social i econòmic) i assequible,
i així ho posa de manifest el Grup
Intergovernamental d’Experts sobre el Clima (GIEC)
en el seu informe especial sobre els 1,5 °C (SR1.5,
2018). El GIEC és clar en la seva advertència: les
conseqüències derivades de l'actual model basat en
els combustibles fòssils seran catastròfiques en el
futur; les decisions o inaccions d’avui tindran
conseqüències en el demà.
En els darrers anys, diverses iniciatives populars han
clamat per l’acció decidida dels governs, i han
requerit la declaració de la urgència climàtica i sobre
les conseqüències sobre els diferents sistemes. A
escala local, un grup de joves s’ha adherit a la
iniciativa Fridays for Future, impulsada per la jove
sueca de setze anys Greta Thunberg.
Posant de manifest un alt grau de responsabilitat del
conjunt de forces polítiques representades en l’arc
parlamentari, el Consell General va promulgar per
unanimitat la Llei 21/2018, del 13 de setembre,
d’impuls de la transició energètica i del canvi
climàtic (Litecc). Una Llei moderna, innovadora i
capdavantera en relació amb els marcs legals d’altres

països, en la lluita contra el canvi climàtic i a favor
de la transició energètica.
Andorra vol continuar sent un actor actiu, i per
aquest motiu vol donar suport a la declaració de
l’emergència climàtica que promou la ciutadania a
tot el planeta i, alhora, impulsar les previsions de la
Llei 21/2018 esmentada.
I conseqüentment, per tot el que s’ha exposat, el
Consell General,
Acorda
Reconèixer la crisi climàtica i en conseqüència
declarar l’estat d’emergència climàtica i ecològica
per mobilitzar coherentment els recursos necessaris
per reduir les emissions anuals no absorbides de gasos
d’efecte d’hivernacle en relació amb l’escenari
Business as usual, en un mínim de 37% a l’any,
horitzó 2030, i alhora impulsar la transició cap a la
neutralitat de carboni del nostre país, en el context
de l’Objectiu de desenvolupament sostenible 13.
I alhora, encomanar a Govern l’adopció de les
mesures següents:
En
l’àmbit
de
l’agricultura
desenvolupament sostenible 2):

(Objectiu

de

1. Fomentar la diversificació de la producció agrícola
i el consum dels productes de proximitat.
2. Fomentar les tradicions agrícoles-ramaderes com a
garants de la preservació del paisatge i la
biodiversitat del medi a Andorra.
En l’àmbit de l’educació i la participació ciutadana
(Objectiu de desenvolupament sostenible 4):
3. Incloure un representant dels joves a la Comissió
Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic i a la
Conferència de les parts del Conveni Marc de les
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, elegits pel
Fòrum Nacional de la Joventut.
4. Impulsar campanyes educatives a les escoles per
conscienciar de la importància de la preservació del
medi ambient i incentivar que el cent per cent de les
escoles del país esdevinguin escoles verdes.
5. Impulsar polítiques que redueixin el consum, per
evitar la producció de residus innecessaris.
6. Precisar al futur reglament que desenvolupi la
Litecc la participació de les associacions de protecció
del medi ambient en la Comissió Nacional de
l’Energia i del Canvi Climàtic.
En l’àmbit de l’aigua (Objectiu de desenvolupament
sostenible 6):
7. Preservar i gestionar l’aigua, des d’una perspectiva
integral, per protegir els recursos hídrics i fomentarne la utilització responsable i sostenible, dotant el
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país d’una nova llei d’aigües que entri en vigor abans
de l’any 2023 i que contempli la creació d’una
agència nacional de l’aigua.
En l’àmbit de la mobilitat sostenible i de les ciutats
sostenibles (Objectiu de desenvolupament sostenible 11):
8. Elaborar l’estratègia nacional de mobilitat i els
plans de mobilitat parroquial, així com promoure
plans de mobilitat sostenible per als treballadors de
totes les administracions, de les entitats públiques i
les empreses privades de més de 100 treballadors, per
tal d’acomplir amb el termini fixat per la Litecc, és a
dir, abans de finalitzar el 2020.
9. Prioritzar l’ús del transport públic col·lectiu i el
transport compartit respecte al vehicle privat
mitjançant el foment del transport públic
intermodal, així com impulsar activament l’estudi de
la viabilitat d’altres mitjans de transport sostenible.
10. Seguir millorant la qualitat de l’aire mitjançant,
entre altres mesures, el foment de l’adquisició de
vehicles elèctrics, la renovació del parc mòbil de
l'Estat per vehicles elèctrics, la instal·lació de més
punts de càrrega per a vehicles elèctrics, la
implantació d’una plataforma nacional per compartir
cotxe, l’augment de les parades de bicicleta elèctrica
compartida i la creació de carrils bici a tot el país,
fomentant zones a velocitat reduïda i la modificació
de les tarifes dels aparcaments per aconseguir que
beneficiï les estades llargues i penalitzi les curtes.
11. Impulsar la creació d’una taxa de CO2 finalista
per dotar el fons verd que preveu la Litecc abans de
l’any 2022.
12. Promoure més espais i zones verdes als nuclis
urbans i més espais destinats als vianants.

9

presència en les transmissions oneroses de béns
immobles (adquisició o lloguer) a partir de 2023.
En l’àmbit de l’energia i del canvi climàtic (Objectiu de
desenvolupament sostenible 7):
18. Dotació obligatòria del fons verd en el pressupost
del Govern a partir del 2021.
19. Elaborar l’estratègia energètica nacional d’acord
amb la jerarquia establerta en la llei per tal de
garantir els objectius definits per la Litecc i,
concretament, que la producció elèctrica nacional
provingui en un 80% d’energies renovables,
fomentant l’energia hidràulica, la solar, l’eòlica, la
geotèrmia i la biomassa. D’altra banda, l’any 2030,
un terç de la producció elèctrica haurà de ser de
producció nacional. Aquesta estratègia s’ha
d’elaborar durant aquest any 2020.
20. Seguir fomentant la rehabilitació dels habitatges
per fer-los més eficients, reduir-ne el consum
d’energia i permetre una millor integració en
l’entorn.
21. Assegurar un rol exemplar de tota
l’Administració mitjançant la col·locació d’energies
renovables a tots els edificis de l’Administració,
començant per les escoles, reduint el consum
d’electricitat i calefacció en els establiments públics i
millorant l’eficiència de l’enllumenat públic amb la
regulació de la contaminació lumínica mitjançant
l’elaboració d’un reglament en el termini d’un any.
Les administracions també hauran d’incorporar un
gestor energètic abans de finalitzar l’any 2020 i
realitzar auditories de tots els seus edificis calefactats,
abans de l’any 2022, d’acord amb les obligacions
previstes a la Litecc.

13. Eliminar l’ús dels fitosanitaris en els espais verds
públics abans de l’any 2022 i incentivar-ne
l’eliminació en l’àmbit privat.

22. Informar els consumidors mitjançant l’etiqueta
energètica per als vehicles, els electrodomèstics i els
edificis abans del 2023.

14. Seguir incentivant fiscalment els vehicles menys
contaminants en detriment dels més contaminants
en funció dels criteris internacionals que es vagin
acordant, promoure la mobilitat eficient i anar
ajustant ‒a llarg termini‒ la taxa de tinença dels
vehicles, que actualment ja es basa en els grams de
CO2 emesos per quilòmetre. La taxa de tinença de
vehicles s’ha de destinar íntegrament al fons verd.

23. Incorporar les mesures resultants de la reedició
per aquest any del procés participatiu pel que fa al
procés d’adaptació al canvi climàtic a l’Estratègia
energètica nacional i de lluita contra el canvi
climàtic.
24. Dur a terme una auditoria ambiental dels sectors
econòmics turístic, comercial i industrial (on s’inclou
la construcció) en el termini de tres anys.

15. Destinar la recaptació d’una taxa turística a la
dotació del fons verd que preveu la Litecc.

25. Reprendre l’estudi de la petjada ecològica
d’Andorra revisant els paràmetres emprats,
actualitzant i millorant la metodologia, si escau, i
planificant la seva realització periòdica pels propers
anys.

16. Garantir que Andorra serà un territori sense
instal·lacions aeroportuàries, siguin aquestes
d’iniciativa pública, privada o mixta.
17. Realitzar una auditoria de la presència d’amiant
als edificis públics i legislar perquè es dugui a terme
als edificis privats. S’haurà d’informar d’aquesta

26. Promoure projectes de creació d’energia que no
afavoreixin l’ús d’energies fòssils i/o la crema de
residus.
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En l’àmbit de l’economia circular (Objectiu de
desenvolupament sostenible 12):
27. Prevenir la generació de residus mitjançant la
prohibició dels plàstics d'un sol ús a partir de l’1 de
gener del 2021, fomentar l’ús de l’aigua de l’aixeta,
especialment al sector hoteler, promoure la reducció
de l’ús d’aigua embotellada i implementar un sistema
de devolució i retorn.
28. Instal·lar més contenidors de reciclatge i més
punts de recollida, amb una atenció especial a les
zones habitades allunyades dels nuclis urbans.
29. Promoure polítiques de reciclatge que incentivin
el reciclatge total dels residus que es produeixen al
país, al mateix temps que es realitza un estudi sobre
la viabilitat de reduir la incineració de residus a
Andorra.
En l’àmbit del medi natural, el paisatge i la biodiversitat
(Objectiu de desenvolupament sostenible 15):
30. Declarar Andorra com a reserva de la biosfera
presentant a la UNESCO una candidatura elaborada
pel Govern i amb un procés participatiu que inclogui
la ciutadania i els sectors implicats.
31. Donar valor al riu com a espai natural i de
biodiversitat dins del nucli urbà, potenciant els
passeigs del riu als nuclis urbans, i mantenir-lo lliure
de deixalles. Treballar des del Govern i els comuns
per evitar les construccions (i especialment les
edificacions) sobre el riu.
32. Redactar una Llei del paisatge que integri les
ordinacions comunals al respecte i entri en vigor el
2021.
A Andorra la Vella, 30 d’octubre del 2019
Roger Padreny Carmona
Carles Sánchez Rodríguez
Susanna Vela Palomares

Butlletí del Consell General
Dipòsit legal: And. 262/94
ISSN 1024-9044
Preu de l'exemplar: 0,90 €
Subscripcions: Tel. 877877

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.3 Altres
Edicte
Per acord de la Sindicatura de data 15 de gener del
2020, vista l’acta de licitació de data 30 d’octubre
del 2019 i l’informe tècnic d’auditoria de data 17 de
desembre del 2019, amb motiu del concurs públic
nacional per a l’adjudicació del manteniment
d’elements constructius de la seu del Consell
General, es procedeix a deixar desert el concurs.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 15 de gener del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

