
PONÈNCIA PER AL IX CONGRÈS DEL PARTIT SOCIALISTA - SETEMBRE 2009 
 

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

 
Considerant: 
 

• que en el panorama global estem immersos en un canvi de model 
energètic 
 
• que ens trobem al final del cicle d’utilització dels recursos 
tradicionals 
 
• que Andorra té una alta dependència de les importacions 
energètiques ja que el 96% del consum energètic al país durant l’any 
2008 va procedir de l’estranger i només un 4% es va poder assumir per 
la producció interna 
 
• que el consum d'electricitat a Andorra durant el 2008 va ser 
equivalent a 2,78 milions de megawatts, xifra similar a l’any anterior 
però, de la qual, només una mínima part (l’electricitat generada a la 
central de FEDA d’Encamp i al forn incinerador) es va produir al Principat 
 
• que el preu cada vegada més elevat del gasoil així com la capacitat 
limitada de les xarxes elèctriques que connecten amb França i Espanya 
fan pensar en la necessitat de buscar alternatives energètiques que a la 
vegada permetin anar cobrint en major mesura la demanda a partir de la 
producció interna 
 
• que tot i que ens trobem en un moment on la demanda creix de 
manera moderada, durant els darrers anys tant les matèries primeres 
com l’energia han sofert uns augments i variacions de preu molt 
importants en el mercat internacional  
 
• que el consum dels edificis representa una part molt important del 
consum energètic total degut a la baixa qualitat en aïllament tèrmic 
 
• que, darrerament, es pot veure com part de les noves edificacions 
es projecten amb calefacció elèctrica 
 
• que l'energia ha estat una àrea fins ara bastant oblidada en les 
agendes polítiques andorranes 

 
Tenint en compte: 
 

• que Andorra s'ha convertit en importador de gran part de l’energia 
que consumeix 
 
• que la política energètica és una de les prioritats actuals pel 



ministeri d’Economia i Finances 
 
• que hi ha la necessitat que el ministeri d’Economia i Finances lideri 
la planificació i la política energètica, en coordinació amb FEDA i els 
Comuns  
 
• que una prioritat és la d’engegar una política efectiva d’eficiència i 
estalvi energètic a nivell nacional 
 
• que cal trametre a la societat i a les Administracions que el 
desenvolupament econòmic pot ser compatible amb el desenvolupament 
sostenible, amb les seves implícites facetes econòmiques, socials i medi 
ambientals, si aconseguim assolir un alt grau d'eficiència energètica i 
estalvi 
 
• que també és prioritari crear el marc legislatiu i reglamentari 
necessari tant per a l’estalvi i l’eficiència energètica com per al 
desenvolupament de noves fonts d’energia alternatives 
 
• que l'alta dependència de les importacions ens obliguen a cercar 
alternatives sostenibles de producció elèctrica dins Andorra 
 
• que cal diversificar les fonts d’energia per guanyar en sobirania i 
flexibilitat energètica 
 
• el Pla Estratègic de l'Energia 2006-2015  
 
• el nostre programa electoral per les darreres eleccions generals 
 
• el paper de lideratge exemplar de l'Administració en el seu quefer 
quotidià 
 
• que, en definitiva, impulsant l'estalvi i l'eficiència energètica 
s'aconsegueixen tres efectes: reduir la pressió sobre el medi ambient, 
millorar la competitivitat i  dotar al país d'una menor dependència de les 
importacions energètiques 
 
• que no tenim: 

• Reglament d'instal·lacions tèrmiques 
• Certificació energètica 
• Limitació energètica en les ordinacions urbanístiques 
• Cap organisme institucional dedicat a l'estalvi i la 
diversificació energètica 

 
• que només tenim: 

• un reglament que obliga a la utilització de làmpades de 
baix consum 
• un hipotètic reglament d'aïllaments per les edificacions 
que, malauradament, arriba 35 anys tard 



 
Proposta de resolució 

 
1. S’encomana al Comitè Executiu perquè, conjuntament amb el Comitè 
Directiu, en el marc de les seves competències, exerceixi l’impuls de l’acció 
política per a donar el suport necessari a la creació per part del Govern d’una 
Agència Nacional de l’Energia que : 

 

 A.- Validi totes les actuacions públiques amb incidència en el consum, l’estalvi 
i la producció d’energia, com ara: 

 Canalitzar mitjans per treballar en l'àmbit energètic  

 Coordinar o supervisar els documents reglamentaris en l'àmbit 
energètic 

 Garantir que s'apliquen dits reglaments 
 

 Assessorar als Comuns per apoder assolir el mateix objectiu d'estalvi 
energètic 

 
 Establir un pla de canvi d'hàbits en els usuaris finals i fer-ne les 

campanyes informatives adients 
 

 Portar al dia tot un seguit d'indicadors de producció/distribució i 
consum dels diferents tipus d'energia 

 
 Pilotar projectes d’estalvi energètic en les administracions públiques 

 
 Fomentar l'estalvi i l'eficiència en els diferents sectors 

 

 B.- Engegui un pla d’auditories energètiques dels equipaments públics 
nacionals, a fi i efecte de racionalitzar l'estalvi i el consum energètic  fins al  5% en 
un termini de dos anys 
 
2. Es faculta al Comitè Executiu perquè, conjuntament amb el Comitè 
Directiu, endeguin les accions necessàries per impulsar activament a través de 
Govern i del grup parlamentari la necessària modificació de la legislació i 
reglamentació existent, així com la creació de noves normes que permetin la 
producció i utilització de noves fonts energètiques locals sostenibles, assentant 
les bases per a que Andorra assoleixi el més aviat possible la seva reconversió 
energètica  
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