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Si bé Andorra no està exposada de forma directa al subministrament de gas rus, les conseqüències
indirectes d’un eventual tall en el subministrament poden ser diverses i nombroses. En aquest context,
és de cabdal importància que els gestors públics, la ciutadania i els responsables de les activitats
econòmiques del país prenguin consciència de la necessitat d’adoptar patrons d'austeritat i d’estalvi
energètic.

Apel·lant al rol exemplar de l’Administració i a la responsabilitat col·lectiva, el Govern ha preparat un
paquet de mesures que persegueixen aquest objectiu, i que apunten tant a l’Administració general,
com, a través d’altres instrument, a l’Administració comunal, al sector empresarial i als ciutadans.

A través de l'estalvi d'energia des d’ara, es podran garantir millors condicions de cara a l’hivern, i
alhora es podrà limitar l’increment dels preus de l’energia.

Actuar amb anticipació també distribueix els esforços al llarg del temps, alleuja les preocupacions
sobre el mercat i la volatilitat dels preus, i permet dissenyar millors mesures específiques i rendibles de
protecció.
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Administració general, 
entitats parapúbliques o de dret 
públic i societats públiques amb 
participació majoritària de l’AG

Acord entre el Govern i 
els Comuns

Comunicació sobre el conjunt de mesures
(imatge comuna)Conveni amb FEDA

(monitoreig edificis públics)

Decret d’aprovació del Pla 
director d’estalvi i eficiència 

energètica

Comuns Actors econòmics Ciutadania

Acord entre el Govern i la 
CEA, la CCIS i l’EFA

Consells generals bàsics 
per a l’estalvi energètic

Estructura de seguiment i 
gestor energètic (Llei 21/2018 

– Litecc)

Responsabilitat col·lectivaRol exemplar de l’Administració
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Normativa

Decret de mesures d’estalvi energètic de l’Administració general. 20 mesures per 
impulsar l’estalvi energètic a l’Administració general.

A qui aplica?

a) L’Administració general i als òrgans que estan sota la seva direcció;

b) Els òrgans autònoms i les entitats parapúbliques o de dret públic;

c) Les societats amb una participació de l’Administració general en el capital social 
superior al 50% o quan aquesta darrera en tingui el control.

Com s’estructura?

Mesures d’aplicació immediata

Mesures per consolidar un model sobri energèticament
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Mesures d’aplicació immediata



© Govern d’Andorra – 2022

Gestor energètic i responsable energètic de cada edifici

La competència per al desplegament i la supervisió d’aquest Decret correspon a la 
figura del gestor energètic, que compta per a cada edifici amb el suport d’un 
responsable energètic de l’edifici.

S’equiparan tots els edificis amb sistemes de mesura, adquisició i transmissió dels 
consums energètics per monitoratge.

Pla d’actuació

Defineix la planificació, les actuacions i les inversions necessàries, d’acord a criteris 
tècnic-econòmics i de cost-benefici, que permetin a tots els edificis de 
l’Administració general, calefactats o climatitzats, assolir un comportament 
energètic sobri.

Mesures per consolidar un model sobri energèticament



Mesures per consolidar un model sobri energèticament
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Rehabilitació dels edificis i de les seves instal·lacions

Es prioritzen les actuacions d’aïllament i de reducció de la demanda energètica a la 
substitució d’aparells i equips de producció, consum o transformació d’energia.

Els plecs de base inclouran criteris d’eficiència energètica dels aparells o equips que 
es vulguin adquirir, i es prioritzant els equips més eficients

Es prohibeix la substitució i l’adquisició d’aparells i equips de producció, consum o 
transformació d’energia que utilitzin hidrocarburs líquids o gasos.

Reposició de vehicles

Les adquisicions de nous vehicles, o les reposicions de vehicles existents, s’efectuen 
amb vehicles zero emissions (Z) i ECO (E).



Cap a la neutralitat en carboni


