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Acord amb Andorra per exportar residus de 
Catalunya 
 

 El pacte permetrà derivar unes 10.000 tones de residus municipals 
anuals a la planta de valorització energètica andorrana, quantitat 
que es deixarà de dur als abocadors 
 

 Es tracta de l’aplicació pràctica del principi de proximitat, més enllà 
de les fronteres administratives 

 
El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, i el 
director general de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Marc 
Rossell, han signat avui un acord per a la valorització energètica de residus al 
principat. En virtut de l’acord, els governs s’han compromès a autoritzar el 
trasllat de residus d’origen municipal provinents de Catalunya, i que hagin estat 
sotmesos a un procés de tractament previ, seguint les normatives europees, 
fins a unes 10.000 tones anuals. L’operació es farà de manera equitativa entre 
transportistes autoritzats dels dos països, actuant l’ARC com a coordinadora 
dels fluxos. 
 

 
                  Rossell i Tost, després de la signatura de l’acord. 

D’aquesta manera es dóna compliment al principi de proximitat, més enllà de 
les fronteres administratives, en matèria de tractament dels residus, i permetrà 
millorar la gestió de les tones traslladades –que fins ara anaven destinades als 
dipòsits controlats– gràcies a la valorització energètica. També s’optimitzaran 
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les capacitats de la planta de valorització andorrana, CTRASA, destí final dels 
residus.  
 
Reciprocitat del servei 
 
Mentre el país veí va estar construint la planta, els residus que generava es van 
acceptar als dipòsits controlats catalans. Ara, en reciprocitat de servei, serà 
Andorra la que tracti part de les deixalles que s’exportaran des de Catalunya. 
 
L’acord complementa i concreta el que van signar Andorra i Espanya sobre el 
trasllat de residus el novembre del 2011. El pacte reflectia la voluntat de 
desenvolupar la cooperació en matèria de trasllat per garantir un nivell elevat 
de protecció del medi ambient i de la salut humana.   
 
Els dos directors han subratllat la cooperació en matèria de gestió de residus 
que existeix des de fa anys entre els respectius governs per assegurar una 
gestió ambientalment adequada. Tost ha qualificat el trasllat de les deixalles 
generades a la zona de proximitat amb el principat com “l’alternativa més 
adequada, viable i justificada, atenent el bon funcionament i la possibilitat 
que ofereix la instal·lació d’Andorra”. Rossell ha recordat que s’exporten 
gairebé dos terços dels residus generats a Andorra per gestionar-los 
degudament a Catalunya, sense tenir en compte les pedres i material terri, i 
que el seu tractament, ha assegurat, “permetrà incrementar la producció 
elèctrica a nivell nacional equivalent a 800 llars”.  
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