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El Centre de Tractament de Residus
d’Andorra disposarà, a més d’un forn incinerador i una planta

de transferència, d’una deixalleria a la qual s’hi podran portar residus
especials i voluminosos per tal de poder-los reciclar, reutilitzar o valoritzar. La

deixalleria garantirà que es tractin adequadament els residus potencialment
contaminants o tòxics per al medi ambient o les persones i contribuirà a la valorització
de materials per als quals no hi ha establerts canals habituals de recollida selectiva.



amb la societat
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Deu anys de política de respecte al medi ambient
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Aprofito l’espai que em dóna aquesta
revista per fer una valoració ràpida del
què ha estat la política del Govern en els
darrers deu anys en matèria de medi
ambient, durant els quals hem treballat
amb la idea que cal que deixem als nostres
fills un país en condicions sostenibles i
dignes. Per això, hem destinat a actuacions
sobre aigua, residus, patrimoni natural,
qualitat de l’aire, etc. entre un 15 i un
17% del total de les inversions i hem
desenvolupat campanyes de conscienciació
i signat acords i convenis internacionals
que ens permeten afrontar amb més
garanties les nostres polítiques.

Al voltant del Pla nacional de residus, s’ha
impulsat la recollida selectiva i s’ha iniciat
la construcció d’un nou centre de
valorització energètica de residus. A més,
un dels treballs als quals s’ha destinat més
recursos econòmics és la restauració dels
abocadors de cendres i escòries de Juberri,
Maià, Coll de la Botella, Encodina i Sant
Antoni de la Grella. La recuperació
definitiva d’aquests abocadors està prevista
per l’any 2006.

Pel que fa a l’aigua, i en el marc de
l’aprovació, l’any 1996, del Pla de

sanejament, s’ha construït més del 90 %
de la xarxa de col·lectors d’aigües brutes
i depuradores, que permet depurar l’aigua
residual generada per més de 150.000
habitants. També s’ha treballat
conjuntament amb els comuns per
construir la xarxa de col·lectors comunals
que han d’enllaçar amb els generals.

La preocupació per la qualitat de l’aire ha
quedat palesa en el desenvolupament
d’una xarxa de vigilància constituïda per
dues estacions mòbils i una de fixa.

Amb la finalitat de preservar el patrimoni
natural, s’ha reglamentat la realització de
treballs i activitats que tinguin un impacte
ambiental sobre el territori. En aquest
sentit, des del 1999, s’ha exigit la realització
d’estudis ambientals previs i el pla
corresponent de restauració i vigilància a
més de 160 projectes. Finalment, també
s’han regulat, segons criteris internacionals,
activitats tan tradicionals a Andorra com
la caça i la pesca.

Marc Forné Molné
Cap de Govern
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Els trastos vells i residus voluminosos, com
mobles, matalassos, electrodomèstics
espatllats, etc., estan fets de materials
molt diversos que es poden recuperar o
valoritzar i requereixen, per tant, una
recollida específica. Per garantir que se’n
faci la gestió més adequada, cal portar-
los a la deixalleria, ja que actualment no
hi ha centres de recuperació específics.
Les deixalleries també tenen la funció
d’evitar que els trastos s’abandonin al
carrer o es llencin en abocadors
incontrolats, amb els problemes per als
ciutadans i els riscs ambientals que això
comporta.

A més de les deixalleries, tots els comuns
disposen, d’un servei de recollida de trastos
vells porta a porta que es pot utilitzar per
a objectes de grans dimensions que
requereixin un camió per ser transportats.
També el poden fer servir persones amb
dificultats de mobilitat que no poden
transportar els residus per elles mateixes,
com ara les persones grans. Cada comú
té establerts dies i horaris diferents de
recollida.

Reciclar trastos vells

Voluminosos i
trastos vells a la
deixalleria
d’Escaldes–
Engordany.

amb la societat en essència
amb la societat en essència

COMÚ HORARI TEL. RECOLLIDA DESTINACIÓ

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I TRASTOS VELLS

Andorra la Vella Dimarts i divendres
de 6 h a 13 h

873 100 Dipositar el residu el dia
anterior a partir de les 22 h

Gestors autoritzats dels
diferents materials, fins el 2006

Canillo 1r i 3r dimecres
de cada mes

751 036 Deixalleria de Canillo

Escaldes-Engordany Dimarts, dimecres
i dijous

890 890 Deixalleria d’Escaldes-
Engordany

La Massana Dimarts a partir
de les 9 h

736 900 Deixalleria de la
Massana

Ordino Dimarts i dijous a
partir de les 15 h

878 100 Dipositar el residu al
carrer  abans de les 15 h

Deixalleria de la
Massana

Sant Julià de Lòria Dilluns i divendres
a partir de les 7 h

871 700 Dipositar el residu al
carrer abans de les 7 h

Deixalleria de Sant
Julià de Lòria

Encamp 873 200

Dipositar el residu al
carrer el dia abans a la
nit o el mateix dia abans
de les 8 h

Deixalleria d’EncampDimarts a partir
de les 8 h

Dimarts i dijous

Encamp

Pas de la Casa
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En el marc de la gestió integral de residus,
la deixalleria és un centre de recepció
selectiu de materials que es poden
reciclar o reutilitzar i d’altres que resulten
perjudicials per a l’entorn i per a les

La nova deixalleria facilitarà que els residus
valoritzables, voluminosos i especials rebin un
tractament correcte
La deixalleria del Centre de Tractament de Residus d’Andorra tindrà més de
2.000 m2  i capacitat per gestionar diversos tipus de residus

persones si no es tracten correctament,
els anomenats residus especials. Tots
aquests materials, pel fet de no disposar
de mètodes de recollida específics, sovint
van a parar a la bossa del rebuig i, per
tant, arriben als abocadors d’una manera
incontrolada.

Així, a la deixalleria es recullen aquells
residus que es poden reciclar o reutilitzar
però que no disposen de contenidors
específics, com ara la ferralla, els
voluminosos, els electrodomèstics
espatllats, etc., i els residus especials
(bateries, pots de pintura i dissolvent,
aerosols, etc.). Alguns d’aquests residus
també es recullen per mitjà de punts
específics i establiments col·laboradors,
com les piles, els medicaments caducats
i l’oli usat. Amb l’entrada en funciona-

Quins residus van
a la deixalleria?

Aerosols
Bateries
Cartutxos de tinta
Dissolvents, pintures i vernissos
Electrodomèstics espatllats
Ferralla
Fluorescents i làmpades
Fusta
Olis minerals i vegetals
Pesticides
Piles
Pneumàtics
Roba
Runa d’obres menors
Voluminosos



a fonsa fons
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ventilat per col·locar-hi, convenientment
identificats, els residus especials en poca
quantitat com pintures, aerosols,
dissolvents, etc.

A l’oficina de recepció hi haurà, sempre
que la deixalleria estigui oberta, una
persona que informarà els usuaris del
funcionament de les instal·lacions i
resoldrà possibles dubtes sobre els residus
que s’hi poden aportar, les quantitats i
la gestió posterior que se’n fa.

Els residus especials poden
contaminar el medi si no es
gestionen correctament.

ment del CTRA, el Principat d’Andorra
disposarà de sis deixalleries que donen
servei a totes les parròquies.

La deixalleria del CTRA és un espai
delimitat de més de 2.000 m2 que
disposarà de contenidors de diverses
mides per a la recollida dels diferents
tipus de residus. Els contenidors de gran
volum (33 m3) se situaran per sota del
nivell per on circulen els cotxes, per tal
de facilitar la descàrrega dels residus. A
més, hi haurà un espai tancat i ben

Deixalleries d’Andorra telèfon

CTRA (obertura prevista al 2006) -
Canillo 85 14 18
Encamp 83 47 44
Escaldes-Engordany 82 67 97
La Massana (també dóna servei als ciutadans d’Ordino) 84 70 42
Sant Julià de Lòria 84 21 00
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Atesa la importància del sector de la
construcció al Principat, la influència que
pot tenir l’aplicació de pràctiques sostenibles
en la gestió dels seus residus és fonamental.
El Manual de bones pràctiques per a la
gestió dels residus de la construcció, editat
pel Govern d’Andorra, és una eina
fonamental per a totes les persones
relacionades amb aquest sector de
l’economia del país.
El manual, que segueix la línia del que es va
publicar l’any passat per al sector de
l’hostaleria, es distribueix gratuïtament al
Centre Andorra Sostenible (carrer Sant
Salvador, 2, Andorra la Vella).

MATERIALS DIDÀCTICS INTERACTIUS PER A LES ESCOLES

LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

en breu

El CTRA posarà a disposició de tots els centres
educatius d’Andorra un CD interactiu per
mitjà del qual els alumnes de diversos nivells
educatius aprendran com funcionen les noves
instal·lacions del Centre: el forn incinerador,
la deixalleria i la planta de transferència. El
CD, que conté a més un joc sobre residus,
té també com a objectiu fer reflexionar els
escolars sobre la necessitat de gestionar
correctament les deixalles.
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S’ha previst la integració en el paisatge d’una obra
tan important com el CTRA?

Per aconseguir la màxima integració paisatgística i reduir el seu impacte visual,
l’edifici del CTRA és una planta semisoterrada amb un perfil molt baix. A més,
pel lloc on es troba, el Centre només serà visible des de determinades zones
ubicades a un nivell inferior on hi viu un nucli molt petit de població. A més, cal
tenir en compte que entre el Centre i les zones habitades més properes hi ha
arbres i una muntanya que actuen com a barrera visual, i que la distància mínima
entre el CTRA i els habitatges des d'on es veu l'edifici és superior a un quilòmetre.

Com es recicla el paper?

Tornant a fer pasta a partir del que es recull de forma selectiva.
De tot el que es recupera, fins i tot cartró dels envasos de tetrabric i paper fet
a tires de les oficines, se n’aprofita el 85%, és a dir, amb 1.000 kg de paper vell,
se’n fan 850 kg de nou. Per fer-ne aquesta quantitat, si no s’utilitzés paper
recuperat, farien falta uns 2.000 kg de fusta. A més, el reciclatge de paper
representa un estalvi important d’aigua (65%) i energia (85%) i una disminució
de la contaminació de l’atmosfera.

Pregunta’ns

En aquesta secció respondrem les preguntes que els lectors ens vulgueu adreçar
sobre el CTRA i la gestió que en fa dels residus.
Escriviu al CTRA: Carretera de la Comella, s/n

Andorra la Vella

o a ctra.informa@andorra.ad

en resposta



en imatges

Comença la construcció de l’edifici del CTRA
Integrat totalment al paisatge, l’edifici
del CTRA aprofita el desnivell natural
del terreny per tal de disminuir el seu
impacte visual. La seva ubicació i el
semisoterrament de la planta
permeten que l’àrea des de la qual
es veuen les noves instal·lacions sigui
molt reduïda.
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SUBSCRIPCIÓ
Si voleu rebre el Butlletí d’Informació del Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
cada trimestre en versió electrònica, subscriviu-vos a l’adreça de correu electrònic següent:

Si el voleu rebre per correu postal, empleneu aquesta butlleta i envieu-la al:

Centre de Tractament de Residus d'Andorra
Carretera de la Comella, s/n
Andorra la Vella

Nom i cognoms

Adreça

Població

www.mediambient.ad/ctra


