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Decret
Vista la Llei 25/2004 de 14 de desembre de residus que preveu en el seu article 28.5 que les condicions 
d’instal·lació i de funcionament dels Centres de tractament tèrmic de residu i també les condicions d’ad-
missió s’estableixen en la mateixa Llei i es desenvolupen per reglament;

Vist l’Article 7 del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus de data 5 de juliol del 2006 
que estableix entre altres, que l’autorització de posada en funcionament ha de fixar, seguint les pautes del 
Catàleg nacional de residus, les categories que poden ser admeses al Centre de tractament de residus;

Vista la Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 4 de desembre del 2000, relativa a la 
incineració de residus; atès que l’article 4.7 estableix que, sens perjudici del que disposa la Directiva 96/61/
CE, l’autoritat competent reconsiderarà periòdicament i, si escau, actualitzarà les condicions d’autorització;

Vista la sol·licitud del Centre de Tractament Tèrmic de Residus per a l’ampliació de l’autorització amb els 
codis de residus 191212 Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic 
de residus diferents dels especificats en el codi 191211 i 020704 Materials inadequats per al consum o 
l’elaboració, per a la valorització energètica;

Vist que la planta de valorització energètica d’Andorra disposa de la capacitat suficient i és adequada per 
valoritzar els residus esmentats;

El Govern, en la sessió del 21 de juny del 2017, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i 
Sostenibilitat,

Decreta
Modificar el punt 1.3. “Categories de residus admissibles”, del Decret del 14 de juny del 2017 de modificació 
del Decret de l’11 de juny del 2014 de modificació del Decret pel qual s’autoritza la posada en funciona-
ment del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella, de data 26 de juliol de 2006, que queda 
redactat com segueix:

1.3. Categories de residus admissibles

El Centre pot rebre els residus següents: residus urbans i residus assimilables a urbans procedents del 
comerç, de la indústria i de les administracions; residus sanitaris no radioactius ni citotòxics; residus 
procedents de la neteja viària; residus carnis (inclou els cadàvers d’animals morts sencers); residus dels 
treballs de la fusta; fangs i residus procedents de les estacions depuradores i de la xarxa de sanejament; 
residus voluminosos combustibles; productes alimentaris caducats, i qualsevol altre residu expressament 
autoritzat pel ministeri responsable de medi ambient de característiques similars, amb la caracterització 
fisicoquímica prèvia i la declaració del productor relativa a l’homogeneïtat del residu en el transcurs del 
procés de producció.

En concret, els residus admissibles al Centre i la seva classificació segons el Catàleg nacional de residus 
són els següents:

- Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, les indústri-
es i les institucions). Codis 200201, 200203 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 
020601, 020704, 191212.

Altres disposicions
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- Residus sanitaris que no formin part dels grups següents:

a) partides de sals d’argent, productes químics utilitzats per a les operacions de revelat, clixés radio-
gràfics caducats, entre d’altres;

b) partides de residus amb riscos químics i tòxics;

c) partides de residus que continguin mercuri;

d) partides de residus que continguin material radioactiu. Codis 180101, 180102, 180103*, 180104, 
180201, 180203.

- Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. Codis 020102, 020103, 020104, 
020202, 020203, 020204 i 020301, 020302, 020304, 020305, 020399.

- Residus resultants de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper, 
paper i cartró. Codis 030101, 030105, 030199.

- Fangs, residus de desbast i de desarenatge d’estacions depuradores d’aigües residuals. Codis 190805, 
190801, 190802.

- Altres tipologies de residus: absorbents amb els codis 150202*, 150203 i alguns plàstics que no es po-
den reciclar amb el codi 200139.

- Qualsevol altre residu expressament autoritzat pel ministeri responsable de medi ambient amb carac-
terístiques similars i amb caracterització fisicoquímica prèvia.

Queden estrictament exclosos de la incineració els residus radioactius i els residus valoritzables procedents 
de la recollida selectiva.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 21 de juny del 2017

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern
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