
Decret
d’aprovació de la creació
de la Comissió
d’Informació i Vigilància
del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus de la
Comella

Exposició de motius

Vista la Llei 25/2004, del 14 de desem-
bre, de residus, per tal de permetre al
Govern de dur a terme una gestió am-
bientalment racional dels residus de ma-
nera que garanteixi la preservació de la
salut de les persones i la protecció del
medi ambient, i proveir el marc jurídic
necessari per assolir els objectius del Pla
nacional de residus;

Atès que, d’acord amb l’article 7 de la
mateixa Llei, pels centres de tractament
tèrmic de residus i pels abocadors de re-
sidus perillosos es creen comissions d’in-
formació i vigilància;

Atesa la voluntat del Govern de crear
la Comissió d’Informació i Vigilància del
Centre de Tractament Tèrmic de Residus
de la Comella abans la posada en funcio-
nament del centre;

Atès que cal establir el funcionament i
la composició de la Comissió d’Informa-
ció i Vigilància del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus;

Vistes les disposicions legals esmenta-
des a més a més de les d’aplicació gene-
ral;

Consegüentment, a proposta del mi-
nistre responsable de medi ambient, el
Govern, en la sessió del 22 de febrer del
2006, aprova el present Decret amb el
contingut següent:

Article únic
S’aprova el decret de creació de la Co-

missió d’Informació i Vigilància del Cen-
tre de Tractament de Residus de la
Comella, que entrarà en vigor l’endemà
de ser publicat al Butlletí Oficial del Prin-
cipat d’Andorra.

Comissió d’Informació i Vigilància del
Centre de Tractament Tèrmic de Residus
de la Comella

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte crear la
Comissió d’Informació i Vigilància del
Centre de Tractament Tèrmic de Residus,
definir-ne el funcionament i la composi-
ció.

Article 2
Funcions

Les funcions de la Comissió d’Informa-
ció i Vigilància del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus consisteixen bàsica-
ment en:

a) Rebre informació periòdica sobre la
quantitat i la qualitat dels residus trac-
tats o abocats i sobre qualsevol inci-
dència en el funcionament normal del
Centre de Tractament Tèrmic de Resi-
dus,

b) Rebre informació periòdica dels
plans de control i vigilància i proposar
l’adopció de les mesures correctores i
de vigilància que es considerin ne-
cessàries,

c) Promoure la informació als ciuta-
dans en relació amb els impactes so-
bre la salut pública i el medi ambient
d’aquesta instal·lació.

Article 3
Composició

1. La Comissió d’Informació i Vigilàn-
cia del Centre de Tractament Tèrmic de
Residus està formada pels membres
següents:

a) el/la ministre/a responsable de
Medi Ambient, que la presideix,

b) el/la ministre/a responsable de Sa-
lut,

c) el/la ministre/a responsable d’Agri-
cultura,

d) el/la cònsol de la parròquia d’An-
dorra la Vella,

e) un/a cònsol com a representant de
tots els cònsols,

f) el/la president/a de l’empresa con-
cessionària del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus,

g) un/a representant per entitat asso-
ciativa que tingui per objecte inscrit en
els estatuts la defensa del medi am-

bient o altres àmbits relacionats amb la
gestió de residus,

h) un/a representant per entitat asso-
ciativa veïna de la zona (s’entén com a
veïnes de la zona, les associacions de
propietaris i/o llogaters de terrenys,
edificis unifamiliars o plurifamiliars
propers al centre de la instal·lació).

2. Els representants de les entitats as-
sociatives han de ser designats anual-
ment per les associacions respectives.

3. La Comissió contracta un servei ad-
ministratiu, a fi de realitzar les tasques
administratives, de gestió, de gestió
comptable i de comunicació assignades
per la Comissió. És el servei administra-
tiu que aixeca les actes de les reunions,
qui informa la Comissió de l’estat del
pressupost i quantifica les despeses futu-
res plantejades durant les sessions de la
Comissió, i també registra, gestiona i ar-
xiva la documentació. Igualment i d’a-
cord amb el que preveu l’article 9
d’aquest decret, el servei administratiu
actualitza la web i s’encarrega del correu
electrònic.

4. La Comissió pot nomenar un comitè
d’experts format per persones d’entitats
independents i reconegudes pels seus
coneixements en matèries ambientals
perquè assessorin la Comissió.

5. La Comissió pot acceptar observa-
dors a les reunions ordinàries. Els obser-
vadors són persones interessades que
presenten una demanda justificada, i
que s’hagi acceptat per la Comissió en
reunió plenària. Els observadors no te-
nen dret de vot.

Article 4
Reunions ordinàries

1. La Comissió d’Informació i de Vigi-
lància del Centre de Tractament Tèrmic
de Residus es reuneix de forma ordinària
i plenària almenys dues vegades l’any i
obligatòriament durant la segona
quinzena dels mesos de maig i de no-
vembre. La Comissió pot decidir d’aug-
mentar la freqüència de sessions si ho
considera necessari.

2. Les reunions les convoca i les diri-
geix el/la president/a, com a mínim tren-
ta dies naturals abans de cada sessió. La
convocatòria ha de fixar, com a mínim, el
dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia.
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3. Els acords de la Comissió d’Informa-
ció i Vigilància del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus han de ser presos per
la majoria simple dels membres. Cada
membre té dret de vot i una veu.

4. El servei administratiu aixeca acta
de les reunions, la qual s’aprova i se
signa durant la reunió posterior.

5. En cas d’impediment els membres
es poden fer representar per un membre
suplent, que s’ha d’haver nomenat.

6. En cas de necessitat els membres de
la Comissió es poden fer acompanyar
pels tècnics del seu servei.

7. La Comissió d’Informació i de Vigi-
lància es reuneix en un local facilitat pel
Centre de Tractament Tèrmic de Resi-
dus, sol·licitat pel/per la president/a de
la Comissió, quaranta dies naturals
abans de la sessió, precisant el dia, les
hores previstes, el nombre d’assistents i
els materials audiovisuals desitjats.

8. Tots els membres de la Comissió
han de disposar de tota la informació so-
bre el funcionament del Centre de Trac-
tament Tèrmic de Residus i sobre els
plans de control i vigilància, així com
tota la informació sol·licitada i un docu-
ment comprensible per tothom de sínte-
si de la totalitat de la informació, com a
mínim quinze dies naturals abans de la
sessió.

Article 5
Reunions extraordinàries

1. El/la president/a o un mínim de cinc
membres de la Comissió poden convo-
car una reunió extraordinària, per mo-
tius urgents i raonats.

2. La convocatòria de les reunions ex-
traordinàries es fa com a mínim cinc dies
hàbils abans de la data de la reunió. La
convocatòria ha d’especificar la data,
l’hora, el lloc de la reunió i la raó de la
convocatòria extraordinària.

3. El quòrum de constitució de la Co-
missió pel que fa a les reunions extraor-
dinàries es fixa en la meitat dels
representants més un. Les decisions s’a-
proven per majoria simple.

Article 6
Visites

1. La Comissió visitarà durant el mes
de novembre les instal·lacions del Cen-
tre de Tractament Tèrmic de Residus a fi
de verificar l’estat de les instal·lacions, la
informació tramesa per l’empresa con-
cessionària, les mesures correctores i de
control, així com tot el que es cregui ne-
cessari.

2. Igualment, la Comissió pot decidir
de visitar i/o de fer visitar, per una o di-
verses empreses especialitzades i com-
petents en la matèria, les instal·lacions
del Centre de Tractament Tèrmic de Re-
sidus de manera permanent o esporàdi-
ca a fi de verificar l’estat de les
instal·lacions, la informació tramesa per
l’empresa concessionària, les mesures
correctores i de control, així com tot el
que cregui necessari.

Article 7
Obligacions de la Comissió

1. La Comissió d’Informació i Vigilàn-
cia del Centre de Tractament Tèrmic de
Residus ha d’analitzar tota la informació
relativa al funcionament del Centre de
Tractament de Residus, independent-
ment del seu origen, sempre que presen-
ti una garantia científica.

2. La Comissió ha de dur a terme
l’anàlisi de tota la informació relativa a
les emissions generades, a la contamina-
ció del sòl i de les aigües, a l’afectació de
la qualitat de l’aire, així com el següent:

a) Elaborar recomanacions sobre la in-
formació que cal posar a disposició
del públic i de la mateixa Comissió, i
sobre el possible tractament de la dita
informació,

b) Posar a disposició del públic,
mitjançant la pàgina web, tota la infor-
mació considerada com a necessària i
particularment un butlletí semestral
resumint l’anàlisi de la situació i desta-
cant els punts més importants i essen-
cials de cada reunió de la Comissió,
així com un informe anyal,

c) Elaborar un informe anyal, que pre-
senta en detall tota la informació dis-
ponible recollida per la Comissió, tota
la informació facilitada als ciutadans i
totes les tasques significatives dutes a
terme,

d) Elaborar per aprovació del Consell
General d’un informe de gestió del
pressupost, i d’un informe de previsió
pressupostària per l’exercici següent,

e) Respondre a demandes i preguntes
del públic relatives al seguiment i al
control de les activitats del Centre de
Tractament de Residus i del seu fun-
cionament general,

f) Elaborar recomanacions a l’empresa
concessionària del Centre de Tracta-
ment Tèrmic de Residus,

g) Proposar l’adopció de les mesures
correctores i de vigilància que es con-
siderin necessàries a l’empresa con-
cessionària del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus i al Departament de
Medi Ambient del Govern d’Andorra.

Article 8
Obligacions d’informació del Centre de
Tractament Tèrmic

1. El Centre de Tractament de Residus
ha de facilitar tota la informació de fun-
cionament desitjada per la Comissió
d’Informació i Vigilància, de les incidèn-
cies i/o anomalies de funcionament de la
instal·lació, així com de les mesures pre-
ses per corregir i evitar-les de nou.

2. El/la president/a del Centre de Trac-
tament Tèrmic de Residus ha de trans-
metre un informe anual d’explotació tal
com defineix l’article 43 de la Llei
25/2004, de residus, amb la documenta-
ció mínima següent:

a) La quantitat i la qualitat de les emis-
sions a l’atmosfera i a l’aigua, compa-
rada amb els límits establerts en
l’autorització,

b) El nombre de dies de funcionament
del Centre,

c) El nombre de dies de funcionament
anormal, especialment els que puguin
tenir un impacte sobre la qualitat de
les emissions,

d) Les mesures correctores que even-
tualment s’hagin dut a terme.

3. El Centre de Tractament de Residus
ha de lliurar abans de cada sessió or-
dinària i extraordinària de la Comissió,
un dossier amb l’últim informe anual
d’explotació i les dades actualitzades
dels últims sis mesos.

Núm. 18 - any 18 - 1.3.2006 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 1035



4. En cas de necessitat d’informació
addicional sobre el funcionament de la
instal·lació, és el/la president/a de la Co-
missió qui ho sol·licita al/a la president/a
del Centre de Tractament de Residus, per
escrit, com a molt tard quinze dies abans
de la sessió.

Article 9
Informació als ciutadans

1. La Comissió d’Informació i Vigilàn-
cia del Centre de Tractament Tèrmic de
Residus és responsable de la promoció
de la informació als ciutadans en relació
amb la instal·lació.

2. A fi d’informar de forma ràpida i
àgil, la Comissió ha de disposar d’una
pàgina web exclusiva, en un termini
màxim de sis mesos després de l’entrada
en vigor del decret de creació de la Co-
missió. El contingut de la pàgina web ha
de ser actualitzat, com a molt tard un mes
després de cada reunió.

3. La comunicació entre els ciutadans i
la Comissió s’ha de poder fer per correu
electrònic i des de la pàgina web.

4. La pàgina web de la Comissió d’In-
formació i Vigilància del Centre de Trac-
tament de Residus ha de contenir tota la
informació relativa a les emissions gene-
rades, a la contaminació del sòl i de les
aigües, a l’afectació de la qualitat de
l’aire, i també el següent:

a) Un document de presentació de les
instal·lacions amb la descripció de les
diverses categories de residus tractats i
amb possibilitat de tractament segons
el disseny de la instal·lació,

b) Un document de presentació de la
maquinària i de la tecnologia utilitza-
da,

c) L’estudi d’impacte ambiental amb
les possibles actualitzacions (entès
com l’anàlisi de l’estat inicial de les ins-
tal·lacions i del seu medi ambient, una
anàlisi dels efectes directes i indirec-
tes, temporals o permanents de la ins-
tal·lació sobre el medi ambient, el
veïnatge, l’agricultura, la salut, la segu-
retat, la protecció dels béns i el patri-
moni; les mesures correctores
plantejades per suprimir, limitar, eli-
minar, i compensar els inconvenients
de la instal·lació, així com l’estimació
de les despeses corresponents),

d) La naturalesa, la quantitat i l’origen
dels residus tractats durant els últims
sis mesos i el que hi ha previst per a
l’any següent, així com en cas de can-
vis en el funcionament de les instal·la-
cions, les evolucions previstes i les
conseqüències d’aquests canvis,

e) La quantitat i la composició dels
gasos i de les matèries emeses a l’at-
mosfera, a l’aigua i al sòl, el que hi ha
previst per a l’any següent, així com en
cas de canvis en el funcionament de
les instal·lacions, les evolucions pre-
vistes i les conseqüències d’aquests
canvis,

f) Un document descriptiu de les inci-
dències i/o anomalies de funciona-
ment de la instal·lació, així com de les
mesures preses per corregir i evitar-les
de nou,

g) Un document de recapitulació dels
controls i les inspeccions, els interns i
els externs, realitzats amb freqüència i
dels resultats xifrats obtinguts i espe-
rats, així com la comparació d’aquests
resultats amb les normes de referència
vigents relatives al Centre de Tracta-
ment de Residus,

h) Els projectes d’ampliació, de reno-
vació o de modificació dels mètodes
de tractament dels residus o de funcio-
nament de la instal·lació,

i) Els estudis de riscos amb les possi-
bles actualitzacions (entès com l’estu-
di que reflecteix els riscos que pot
presentar la instal·lació en cas d’acci-
dent, intern o extern, detallant-ne la
naturalesa i les conseqüències; les me-
sures per reduir la probabilitat del risc
i els efectes dels accidents).

Article 10
Pressupost

1. La Comissió d’Informació i Vigilàn-
cia del Centre de Tractament Tèrmic de
Residus formula el pressupost de funcio-
nament i inversions amb l’antelació sufi-
cient perquè pugui ser integrat a una
secció específica de la Llei del pressu-
post general i aprovat pel Consell Gene-
ral.

2. El ministeri responsable del medi
ambient integra la previsió pressu-
postària de la Comissió dins del seu pres-
supost sense modificacions com un

projecte denominat Comissió d’Informa-
ció i Vigilància del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus de La Comella, i s’en-
carrega de liquidar les factures correspo-
nents amb la conformitat prèvia de la
Comissió.

3. El Govern inclou en el projecte de
llei de pressupost per a l’exercici en
qüestió, la previsió pressupostària ela-
borada per la Comissió d’Informació i Vi-
gilància del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus sense cap modificació
i, en cas de disconformitat o discrepàn-
cia adjunta un informe raonat en què ex-
posa el seu criteri i, si és el cas, les
modificacions que creu oportunes.

4. El pressupost de la Comissió d’In-
formació i Vigilància del Centre de Trac-
tament Tèrmic de Residus queda sotmès
a la Llei general de les finances públi-
ques i a les disposicions concordants i de
desplegament.

5. El pressupost de la Comissió d’In-
formació i Vigilància del Centre de Trac-
tament Tèrmic de residus ha de ser
prioritzat de la manera següent:

a) La gestió administrativa de la Co-
missió d’Informació i Vigilància del Cen-
tre de Tractament Tèrmic de Residus,

b) Les accions de comunicació als ciu-
tadans,

c) Els controls, inspeccions, anàlisis i
peritatges de les instal·lacions i del fun-
cionament del Centre de Tractament Tèr-
mic de Residus per empreses
qualificades, experimentades i indepen-
dents.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 22 de febrer del 2006

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern
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