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Jo ja he rehabilitat
casa meva gràcies
al RENOVA.
I tu, a què esperes?
Millora el teu habitatge
amb el programa Renova.
Fes-lo més sostenible,
més eficient energèticament, aposta per les
energies renovables o adapta’n l’accessibilitat.
Podràs gaudir d’una subvenció
i de préstecs preferents.

16%

30%

40%

Rehabilita
casa teva
amb ajuts de
fins al 16%

Millora de
l’eficiència
energètica
fins al 30%

Instal·lació
de panells
fotovoltaics
fins al 40%

t

Noveta
t

Noveta

FV
Renova
l

i integra

+ Edific
Renova
Renova

Més informació a

www.renova.ad
Consulta’ns sobre el teu projecte al

875 707

aica
Fotovolt

sumari · construcció sostenible i medi ambient | 3

dia mundial del medi ambient:
sense contaminació per plàstic

A

vui, com cada 5 de juny des
de 1974, se celebra el Dia
mundial del medi ambient,
un dia instaurat per les
Nacions Unides per fomentar la sensibilització i l’acció a nivell mundial
per a la protecció del medi ambient.
Enguany el tema escollit ha estat de

4
4-5. Entrevista amb sílvia calvó, ministra de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat.

l’abús que es fa d’aquest material i
de les conseqüències del seu abocament a rius i oceans per a la vida.
Andorra també celebra el Dia mundial del medi ambient. Demà, el Centre Andorra Sostenible i el departament de Medi Ambient organitzen la
projecció del documental Una verdad

8
8. Entrevista amb albert moles, director general de Forces Elèctriques
d’Andorra.

incómoda: ahora o nunca, de Bonni Cohen i Jon Shenk. D’altra
banda, els escolars d’Escaldes-Engordany seran els
protagonistes de la Setmana del medi ambient
participant en diversos
tallers que tenen per
objectiu conscienciar
sobre la necessitat de
buscar noves formes
de relació amb el medi
ambient.

6. entrevista amb José costa, director
de Nova Constructora.

18-19. les denúncies per agressions al
medi ambient creixen un 10% el 2017.

10. la futura llei d’impuls de la transició energètica obligarà els edificis de
nova planta a tenir un consum d’energia
quasi nul a partir del 2020.

20. la segona de les tres r regeix l’Outlet Industrial.
22. Petits consells per estalviar energia
a casa.

12. l’enderroc de l’antiga caserna de
bombers, un referent mundial que treballa sota els criteris de la certificació
LEED.
14. el programa renova potencia les
actuacions globals en edificis i les reformes que tinguin un major efecte sobre
l’eficiència energètica.
15. tot boscos aprofita els residus vegetals per obtenir energia.
16. inn.door.ecofeel, una porta que
ofereix eficiència energètica i seguretat.
17. els materials escollits influeixen en
els consums energètics tant de la construcció com de l’edifici.
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Sílvia Calvó Armengol: enginyera en medi ambient per
l’Escola Superior d’Enginyers
en Medi Ambient de Chambéry
(França) i màster en administració d’empreses públiques i
privades per la Universitat de
Niça (França), ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional a l’àrea de
Medi Ambient del Govern. Va
assumir la direcció d’aquest
departament entre el 2002 i el
2005 i entre el 2007 i el 2009.
Durant la darrera legislatura,
Calvó va ser consellera general per DA.

Si ens comparem amb
els països europeus, ens
podem classificar en el
podi. Tenim bons
resultats en reciclatge

“el parc d’habitatges
té una incidència de
la meitat del consum
energètic del país”
La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, fa repàs
de la feina feta els darrers anys per millorar la qualitat de l’entorn natural i urbà
d’Andorra, i per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides. Defensa que la construcció té un impacte important sobre el
medi ambient i defensa les mesures adoptades per reduir-la.
El Dia mundial del medi ambient porta
per lema Sense contaminació per plàstic. A
Andorra ja fa temps que s’hi treballa,
amb normatives com la de fer pagar
les bosses al supermercat. Es veuen
resultats?
A nivell internacional, es vol donar
visibilitat a la problemàtica del plàstic
i, a Europa, s’està treballant moltíssim
en el marc d’un pla d’acció a favor de
l’economia circular. I nosaltres també hi
treballem. Concretament fa uns mesos
vam aprovar el decret de reducció de
les bosses d’un sol ús. Ara tenim les primeres dades i hem reduït un 18% l’ús
de les bosses de plàstic. Per tant, resultats satisfactoris i esperant que la tendència vagi en el mateix sentit. D’altra
banda, també hem començat un porta
a porta per millorar la recollida selectiva. Esperem que al juliol haurem anat a
visitar almenys un quart dels habitants
del país per explicar una mica com s’ha
de fer la recollida selectiva i sensibilitzar
per millorar la gestió dels seus residus,
concretament, dels envasos.
El reciclatge és un dels grans reptes
que té Andorra en matèria de medi
ambient?
Si ens comparem amb els països
europeus, ens podem classificar en el
podi. Tenim bons resultats en reciclatge, però entenem que a Andorra hem
d’apostar per l’excel·lència en tot allò
relatiu al medi ambient i, en matèria de
residus, també. Hem de seguir treballant. Aquest any també hem començat
una campanya d’inspecció prop del sector de la restauració per recordar les seves obligacions en reciclatge. Nosaltres
ens vam posar un objectiu ambiciós del
50% de reciclatge el 2020 i esperem
que, amb aquest darrer esforç, arribarem a assolir-lo.

Hi estem més o menys a prop?
Sí, estem a més del 40%. Segons
l’indicador que fem servir, estem en el
42% o el 49%. Són sistemes de càlcul.
Estem a prop de l’objectiu i, amb els
dos anys que falten, en principi l’hauríem de complir amb escreix.
Quins són els altres grans reptes a nivell de medi ambient?
Tenim una qualitat de l’entorn bona.
Tenim bona qualitat de l’aire, acústica
i de les aigües. Però, com he dit abans,
un país com el nostre crec que ha
d’apostar sempre per l’excel·lència. I,
en aquest sentit, hem de seguir fent
esforços. Pel que fa a les aigües, tenim una qualitat dels rius molt bona i
any rere any va millorant. Però tenim
l’objectiu ambiciós pel 2020 de garantir que la qualitat de les aigües sigui
excel·lent a gairebé tot el país i hi estem treballant. Aquest any estem fent
esforços molt grans amb els comuns
per eliminar els pocs vessaments al
medi que queden, i també estem treballant per fomentar la implementació de les separatives. Per tant, aquest
esforç conjunt ens portarà a un 2020
amb uns resultats absolutament assolits. Després, pel que fa a la qualitat
de l’aire i el soroll, la qualitat és bona
i l’anirem millorant, concretament per
l’aposta forta d’aquest Govern en matèria energètica. Des de l’inici de la legislatura, Andorra es va comprometre,
amb la signatura de l’acord de París,
a canviar el seu model energètic per
un de molt més sostenible i eficient,
baix en carboni i amb producció energètica local. I aquesta transició energètica que estem fent influirà i contribuirà positivament sobre la qualitat
de l’aire i la qualitat acústica. Perquè
tenir sistemes de producció d’energia

més eficients, el vehicle elèctric, etc.,
va a favor de millorar encara més la
qualitat acústica i de l’aire. La implementació del model energètic es basa
en dos pilars: un és el pla sectorial
d’infraestructures energètiques, que
haurà de permetre implementar totes
les infraestructures de producció que
ens han de fer més sobirans energèticament però apostant per les energies renovables i sistemes eficients; i
després el projecte de llei que tenim a
tràmit parlamentari, que abraça globalment tots els àmbits de la transició
energètica –eficiència en els edificis, la
producció sostenible, la mobilitat i el
canvi climàtic. I, en paral·lel, hem anat
mantenint i, fins i tot, hem incrementat
tots els ajuts de cara a motivar el ciutadà a participar en aquest canvi, ja que
se li ha donat l’oportunitat d’apostar
per un vehicle elèctric amb el programa Engega, que porta ja tres anys i
ens ha permès veure vehicles elèctrics
al país –partíem gairebé de zero i ara
ja som capdavanters en quota de mercat; i amb el programa Renova, amb
un pressupost d’1,5 milions d’euros,
que s’ha incrementat aquests darrers
dos anys, i permet donar suport als ciu-
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tadans que volen fer més eficients els
seus edificis.
Tant influeix la construcció?
En un país de muntanya com el nostre, que té un hivern fred i que fins ara
bàsicament disposava de sistemes de
calefacció basats en instal·lacions individuals de calefacció de gasoil, sí que
influeix. Un parc d’habitatges poc eficient fa que es consumeixi més, i combustible fòssil. El parc d’habitatges té
una incidència que podria arribar gairebé a la meitat sobre el consum energètic del país. Per tant, s’hi ha d’incidir.
I el programa Renova garanteix una
subvenció per tot el que és millorar
l’eficiència de l’edifici. El primer que
hem de fer és aïllar l’edifici perquè es
consumeixi menys i, després, modificar els sistemes de producció de calor
amb uns de més eficients i sostenibles
que els sistemes més tradicionals. Això
pot passar per l’aerotèrmia o disposar
de sistemes centralitzats, com els que
està implementant FEDA, com la cogeneració de Soldeu i els dos projectes
més en què està treballant, que permeten tenir una calor molt més sostenible
i eficient.

Dèiem que Andorra té alguns reptes i
molts s’emmarquen en els Objectius
de Desenvolupament Sostenible...
És veritat. Dels disset objectius,
molts són ambientals. Nosaltres ens
hem ofert voluntàriament a revisar
l’assoliment de determinats objectius.
És una revisió que presentarem a nivell
internacional al juliol i que ens permet
fer una anàlisi del grau d’assoliment
dels objectius, concretament els relacionats amb l’àmbit ambiental, com
pot ser el 6, relacionat amb l’aigua,
el 7 i el 13, relacionats amb energia i
el canvi climàtic, i el 12, de producció
i consum responsable. Penso que podrem presentar un grau d’assoliment
dels objectius bo, però sempre ens
permetrà identificar les possibles mancances per poder seguir treballant en
aquest sentit. El 15, dels ecosistemes
terrestres, que és tota la protecció de
l’entorn natural, també és un àmbit
que hem treballat. Amb Turisme estem
desenvolupant el producte de turisme
de natura. El nostre entorn, el paisatge d’Andorra és un reclam molt fort
per al turista i és un producte que cada
vegada agrada més i pot atreure cada
vegada més visitants. Però desenvolu-

par un producte de natura no es pot fer
sense vetllar per la seva preservació i
sense que sigui sostenible. Perquè, al
final, la biodiversitat, el nostre entorn,
sí que pot oferir uns serveis ambientals, però si ho fas de manera sostenible. Hem entrat a tràmit parlamentari
el projecte de llei de biodiversitat i del
medi natural, que ens permetrà tenir
una eina justament per poder regular
i preservar l’entorn, perquè se’n pugui
fer un ús sostenible en el temps. En
paral·lel a aquest projecte de llei, també vam treballar l’estratègia nacional
per la biodiversitat. Fins ara no en teníem i és fruit d’un procés participatiu
amb els comuns i la societat civil, i és
una estratègia que permet definir una
sèrie d’accions per conservar el nostre
entorn. I tenim l’estratègia nacional
del paisatge, que fa uns anys que es va
aprovar, i que ens permet implementar
accions per millorar el paisatge.
Déu-n’hi-do la feina que s’ha fet des
d’aquest ministeri! És actiu.
I hem intentat ser ordenats! L’àmbit
energètic no s’havia treballat massa
fins ara, i és veritat que s’ha fet molta
feina i ara tenim les bases per poder re-

alment tirar endavant el canvi de model
energètic. Però no hem deixat de banda altres aspectes, com la biodiversitat
i l’entorn natural, que pensem que en
un país com el nostre es mereixien que
també s’hi treballés. I era important
que el nostre país disposés d’una eina
com aquesta per poder regular determinats aspectes. Aquest projecte de llei
no prohibeix res, però permet regular
perquè totes les activitats que puguin
tenir un impacte sobre el medi natural
es puguin fer de la millor manera, de
manera ordenada i harmoniosa. Estic
pensant en les motos. No es prohibeix,
però demanem que s’ordeni, que hi
hagi camins senyalitzats, amb la vista
posada en la protecció del medi ambient, però també en la gestió ordenada
del territori, per a les persones també.
La pregunta clau, al final de tot és que
la sostenibilitat està de moda o realment hi ha una conscienciació?
Jo vull creure que cada vegada hi ha
més conscienciació i també és la societat qui ha de demanar que es vagi
cada vegada més endavant en matèria
de sostenibilitat. Al final, si tenim bons
índex de reciclatge també significa que
el ciutadà participa en aquesta sostenibilitat. El deure de l’Administració, jo
crec, és justament informar el màxim
al ciutadà, amb tota transparència,
perquè amb la informació ell pugui
prendre les decisions més respectuoses per al medi ambient. Per tant,
nosaltres tenim la funció d’informar,
de sensibilitzar i conscienciar de manera que el ciutadà també s’impliqui en
tota aquesta millora de l’entorn. Penso que ens arriba una generació molt
conscienciada, perquè fem un treball
molt gran a nivell d’escoles, tenim més
del 50% d’alumnes escolaritzats en
una escola verda, que és un projecte
que ja fa uns anys que existeix i al qual
cada vegada s’inscriuen més escoles.
Andorra, en matèria educativa, també
està fent molta feina de cara als ciutadans del futur, i d’aquí a uns anys
ens arribarà una generació molt més
conscienciada que la nostra i segurament serà molt exigent amb la qualitat de l’entorn en general, del natural
i de la ciutat, que també és important,
la qualitat de l’aire és important per
a la salut, la qualitat del soroll i, fins i
tot, amb la qualitat de l’alimentació. I
en això també hi hem treballat, tenim
un projecte de llei a tràmit parlamentari sobre la certificació ecològica i els
productes de qualitat, que espero que
ajudi a fer que el nostre sector primari
aposti per aquesta qualitat i pugui oferir productes amb la màxima qualitat.
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“l’elevat nivell d’autoexigència
és un dels eixos que regeix
la nostra activitat”
NoVA CoNSTRUCToRA

José costa es confessa un
apassionat de l’arquitectura
i la construcció, camp on ha
desenvolupat la seva activitat professional, dirigint des
de fa anys Nova Constructora.
És una persona inquieta, pilot
d’avionetes, aficionat a la fotografia, col·leccionista, amant
de la bona cuina, dels bons
vins i amic dels seus amics.

Disposem d’equips
qualificats i especialitzats
en cadascuna de les
branques del sector de la
construcció, amb un alt
nivell de formació

nova constructora és una de les empreses més competents del país en el
sector de la subcontractació d’obres, amb qui moltes empreses constructores
de prestigi confien.
En què consisteixen els serveis de
Nova Constructora? Quina és la seva
especialitat?
Nosaltres ens dediquem a la subcontractació
d’obres.
Disposem
d’equips qualificats i especialitzats en
cadascuna de les branques del sector
de la construcció, amb un alt nivell
de formació. Evidentment, tots tenen
les titulacions atorgades o requerides
pel Govern. Penso que som l’empresa
amb més potencial del país pel que fa
a la subcontractació de personal.

evolucionant. D’altra banda, també
ens comprometem a fons i amb responsabilitat en cada una de les feines
que fem, i oferim confiança i seriositat
en tots i cadascun dels treballs.

Amb quants treballadors compta?
Hem crescut i ara ja som unes 200
persones de diferents nacionalitats. Hi
ha andorrans, portuguesos, espanyols,
francesos, marroquins, entre d’altres.

Quin tipus de personal requereixen
aquestes empreses?
Nosaltres facilitem tot el personal
qualificat necessari per a la realització
d’una obra: des d’encarregats fins als
paletes i manobres, passant per caps
d’equip, encofradors, gruistes, pintors,
serrallers, pissarrers, pedrers, tècnics
de treballs verticals, etc. En resum, tot
el conjunt: seriositat de professionals
que una empresa de construcció pugui
necessitar per fer tot tipus d’obra.

Quins són els valors, quina és la filosofia empresarial de Nova Constructora?
Un dels nostres principals objectius
és oferir acabats impecables. Per això,
l’elevat nivell d’autoexigència és un
dels eixos que regeix la nostra activitat. A més, també ens permet seguir

Quins són els seus clients?
A Nova Constructora tenim requisits
específics. Ens dediquem a la subcontractació en exclusiva, i treballem per
les empreses de més prestigi d’Andorra, a qui devem un grau de fidelitat del
100%.

Nova Constructora té una política

definida pel que fa a responsabilitat
social corporativa (RSC), amb actes
comunitaris, com el suport i patrocini.
Aspira a generar un futur per a les
persones i col·lectius més vulnerables.
Conscient que la responsabilitat de la
seva missió, el seu model, es basa en el
compromís de l’empresa i de totes les
persones que la conformen.
La política d’RSC de Nova Constructora és clau a l’hora de fomentar el
diàleg i la participació amb els grups
d’interès i pretén la sostenibilitat
i millora contínua del nostre projecte. Volem participar en la construcció
d’una societat més responsable i generadora d’oportunitats per als més
vulnerables.
Actualment, donem suport i patrocini a diversos esdeveniments, com ara
la festa major d’Ansalonga, la diada
de Camões o el grup folklòric Casa de
Portugal. En l’àmbit esportiu, som espònsors del Caiac Club Andorra, diversos clubs de futbol, com ara el futbol
base de l’FC Encamp, l’equip Penya
Encarnada o el FC Carroi. També patrocinem el karateka Sílvio Moreira,
campió d’Andorra i recent subcampió
Universitari de Catalunya 2018 en la
modalitat de kata, i el jove pilot de motos Mario Laranjeira.
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ESPECIALISTES EN SUBCONTRACTACIÓ
Nova Constructora és el proveïdor de personal subcontractat per les
empreses de més prestigi i reconeixement del Principat d’Andorra.

Av. Joan Martí, 73 · Local 2. AD200 Encamp |
Tel.:00376 815 971 · Mòbil: 00376 333 954
direccio@novaconstructoraandorra.com

nova constructora.indd 5
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albert moles betriu: enginyer
en energia per l’Institut Nacional de Ciències Aplicades de
Lió. És el director general de
Forces Elèctriques d’Andorra
des del 2012.

En un país com Andorra,
on hi ha poques fonts
d’energia i els recursos
són petits, l’electricitat
és un vector important

“el món de l’energia
està començant una
revolució important”
FEDA està diversificant tant les fonts
d’ingressos com les fonts d’energia.
L’objectiu és múltiple. No dependre
d’un sol preu, que els darrers anys ha
arribat a ser molt més car i pot tornar
a passar. El segon és diversificar la venda, no vendre només quilowatts sinó
associar-los a servei. D’una tercera part
hi ha tots els temes de FEDA Ecoterm.
Amb la xarxa de calor no només venem
quilowatts elèctrics sinó també energia
calorífica. A més, això ens permet fabricar més energia i, indirectament, comprar-ne menys i diversificar la compra.
El model de FEDA és una mica aquest
i volem anar més enllà. Ja estem comprant l’energia de la central d’Arcalís de
Persa i es comença a notar la producció
d’energia fotovoltaica. Diversifica l’energia que comprem i porta producció, valor afegit i llocs de feina a Andorra.
Les alternatives a nivell d’energia són
moltes, no tot és electricitat.
No tot és electricitat però sí que és
la que està pujant més al món. L’electricitat és, comparat amb d’altres, relativament barata. I, mirant el tema del
medi ambient i de futur, crec que és un
dels principals mitjans per aprofitar les

energies renovables. Perquè l’energia
fotovoltaica, com l’eòlica o la hidroelèctrica, es pot transportar com electricitat
i no cal consumir-la on es produeix. En
un país com Andorra, on hi ha poques
fonts d’energia i els recursos són petits,
l’electricitat és un vector important.
Diu que tenim poques fonts, però tenim la solar, la hidràulica, l’eòlica, etc.
És electricitat, però el que no és electricitat és cremar algun combustible, i
l’energia calorífica s’ha de consumir
allí mateix, no la pots transportar molt
lluny. Quan mires l’evolució dels últims
deu anys, la tendència global és una
reducció del consum. La meitat del consum d’Andorra és pel transport, gasolina i gasoil, i l’altra meitat és pels edificis. D’aquesta darrera, bàsicament, una
meitat és electricitat i l’altra, gasoil de
calefacció. El consum d’electricitat l’última dècada pràcticament s’ha mantingut i, en canvi, el de gasoil de calefacció
ha baixat més d’un 20%. Això s’explica
perquè una bona part de calefaccions
de gasoil han passat a elèctriques. És
una realitat i aquí tenim una demanda
que s’ha de subministrar i pot continuar
creixent.

Parlem de xarxes de calor. La de Soldeu
ja fa un any que funciona. Imagino que
va bé si es plantegen fer-ne d’altres.
A Soldeu, ara tenim el 60-70% dels
clients connectats. El que ens transmeten és que estan molt contents del servei. Passen de tenir unes instal·lacions
amb dipòsits, calderes i manteniments
a un tub que arriba amb aigua calenta,
un comptador com el de la llum i un termòstat. I totes les avaries i problemes
que hi pot haver, FEDA els detecta i resol abans que el client se n’adoni, perquè tenim control a distància.
Aquesta diversificació, no només les
xarxes, més que tenir un impacte sobre
el medi ambient, el redueix.
Sí. Amb la cogeneració es crema gas
natural i la previsió a la Comella és recuperar l’energia dels residus. La combustió de gas natural emet com a mínim un
30% menys de CO2 que la de petroli o
derivats, i això té un impacte a nivell global perquè redueix el CO2 i a nivell local,
en la qualitat de l’aire, ja que estàs traient partícules i fums.
Quins reptes tenim per al futur?
El repte és canviar el model. Aquest
model de grans centrals i xarxes que
venen electricitat canviarà a tot el món,
no només a Andorra. A tot arreu la gent
gasta menys, les cases estaran més aïllades i produiran una mica de fotovoltaic, d’eòlic, de geotèrmia i del que sigui,
i llavors les xarxes com FEDA passaran a
ser una xarxa que integra tot això. Serà
més bidireccional. Però amb les noves
tecnologies el món de l’energia comença una revolució molt important.
Un primer pas d’aquesta revolució és
la llei de transició energètica. Com
afectarà FEDA? I Andorra?
El projecte de llei preveu que la gent
pugui produir a casa seva, consumir i
vendre la xarxa l’excedent. El món va
cap aquí. D’aquí a uns anys ningú no
farà una casa que no tingui un mínim
de producció elèctrica. El model de negoci de FEDA canvia bastant i la tecnologia que s’utilitza, també. És un canvi
de paradigma, apostes molt més perquè tothom inverteixi una mica a casa
seva per produir electricitat i no que una
gran empresa com FEDA inverteixi en
grans centrals. A Andorra encara tenim
bastant dèficit a nivell de producció, i el
camí és produir molt més. El risc és el de
sempre, el petroli no se sap quan s’acabarà. I, a més, hi ha el canvi climàtic. Si
no és el preu del petroli seran les taxes
de carboni que vindran a gravar-ho,
perquè no podem cremar tota la vida
petroli.
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Premi a la
Sostenibilitat
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els edificis de nova planta hauran
de tenir un consum d’energia
quasi nul a partir del 2020
jONATHAN Gil

El principal objectiu és
assolir una producció
interna d’electricitat del
50% de cara a l’any
2050 i que, d’aquest
total, el 75% provingui
d’energies renovables

L’Administració pública
haurà de fer auditories
energètiques a tots els
seus edificis abans del
2025 i implementar els
canvis necessaris que
es detectin

A

partir de l’any 2020, els edificis de nova construcció hauran de tenir un disseny EECN
(Edificis d’energia quasi nul·
la). Així es preveu en el projecte de llei
d’impuls de la transició energètica i el
canvi climàtic, que es troba a tràmit
parlamentari. De la mateixa manera, les obres de reforma o rehabilitació d’habitatges ja existents hauran
de complir també amb uns requisits
d’eficiència energètica, que es fixaran
a través d’un reglament un cop la
llei sigui aprovada. Aquest és un dels
punts més destacables del text, que el
Govern va presentar a finals de gener,
i que té com a principal objectiu assolir una producció interna d’electricitat
del 50% de cara a l’any 2050 (i del
33% el 2030) i que, d’aquest total, el
75% provingui d’energies renova
renovables.
No és només produir
més electricitat, sinó
reduir el consum, la
intensitat energètica
nacional, en un 20% el
2030 i en un mínim del
30%, el 2050, en relació
amb les xifres del 2010.
També es fixen objectius
pel que fa a l’emissió de

gasos d’efecte hivernacle: s’han de
reduir les emissions no absorbides
en un mínim del 37% el 2030, i que el
50% dels vehicles siguin elèctrics els
2050.
És una “reforma valenta per assolir
un model energètic més sostenible,
amb una major producció d’energia
nacional i, per tant, menys dependència de l’exterior”, segons van explicar
la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el
cap de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel. Això ha de
permetre al país reduir les seves emissions i contribuir així a la lluita contra
el canvi climàtic.
El projecte de llei descansa sobre
quatre pilars: el creixement econòmic,
ja que les mesures previstes contribuiran a generar un nou sector econòmic; afavoreix la informació i protecció
de l’usuari i, gràcies a això, el ciutadà podrà consumir menys i millor;
la sostenibilitat (ja que la producció
local es vol que provingui d’energies
renovables i no pas fòssils); i la sobirania energètica (el projecte de llei ha
de contribuir a afavorir la producció
energètica al país i reduir, d’aquesta
manera, la dependència de l’exterior).
Així, es preveuen un seguit de me-

sures que afecten diversos àmbits. En
l’edificació, a partir del 2020, els edificis de nova planta hauran de tenir un
consum d’energia quasi nul i les reformes o rehabilitacions dels habitatges
ja existents hauran de complir uns
requisits d’eficiència energètica que
es fixaran per reglament. També es
posarà en marxa l’etiqueta energètica
en l’edificació, que donarà informació
a l’usuari sobre el consum i prestacions energètiques dels béns que obtingui, i serà obligatòria en operacions
de compra-venda a partir del 2020.
El projecte de llei també determina
diverses mesures que haurà de dur a
terme l’Administració, que hi haurà de
jugar un “rol exemplar”. Haurà de fer
auditories energètiques a tots els edificis abans del 2025 i impulsar els canvis necessaris que es detectin; substituir els equips de producció d’energia
al final de la seva vida útil per d’altres
d’alta eficiència energètica i que utilitzin energies renovables; implementar
sistemes d’enllumenat públic de baix
consum; renovar les flotes de vehicles
segons els criteris de sostenibilitat;
introduir el criteri d’eficiència energètica en tots les contractacions públiques; i desenvolupar accions de sensibilització vers la societat.
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netejar tots els
conductes de la llar i
del negoci és vital

DECOMANT

Si la xemeneia o el sistema d’extracció de la cuina estan bruts suposen un risc
d’incendi, i si la xarxa de climatització i ventilació no està ben neta pot portar
malalties i el mal funcionament de la maquinària que hi hagi a l’interior

Q

ue les xemeneies s’han de
revisar i netejar com a mínim un cop l’any ja ho tenim assumit. Però també
cal revisar i netejar els conductes de
les calderes, els sistemes de ventilació
i climatització i la campana de la cuina,
entre d’altres. Es tracta de reduir els
riscos d’incendi, i d’assegurar la qualitat de l’aire interior per evitar malalties i ser més eficients energèticament.
El gerent del grup Decomant, Josep
Sobrevias, explica que la freqüència
de la neteja de la llar de foc dependrà
del tipus de fusta que s’hi cremi i de
la mida del tiratge, i insisteix que no

fer-la periòdicament suposa un alt risc
d’incendi. Tenen un problema similar
els sistemes d’extracció de cuines, on
el greix es va acumulant per tots els
conductes i és altament inflamable. A
més, si els conductes estan bruts, poden no funcionar correctament i escurçar la vida de les instal·lacions. A més,
poden fer incrementar les emissions a
l’exterior, de manera que ens convertim sense voler en irresponsables vers
el medi.
En conductes de caldera, el problema és més de males combustions, que
repercuteixen en més consum i menys
rendiment, motiu pel qual deixen de

A l’esquerra, un conducte brut i, a la dreta, després de la neteja efectuada per Decomant.

ser eficients energèticament. També és
recomanable netejar-los un cop l’any.
En sistemes de ventilació i climatització, les problemàtiques són diverses
segons les activitats que albergui l’edifici. Així, si hi ha una bugaderia, ens
podem trobar que s’acumulen borra
i fibres diverses, amb residus de tints
i detergents, als conductes i, en conseqüència, la qualitat de l’aire interior no serà bona, i pot produir efectes
indesitjats als inquilins i treballadors.
A més, si els conductes no funcionen

correctament, poden fer que la maquinària consumeixi més energia i s’avariï.
Sense la problemàtica de les fibres i les
màquines, qualsevol sistema de ventilació i climatització és bo d’inspeccionar-lo periòdicament i fer les actuacions de neteja que recomani l’auditoria.
El grup Decomant té una
experiència de més de 30 anys en la
neteja i higienització de conductes, i ho
fa amb el màxim respecte vers el medi
ambient, escollint sistemes i productes
menys nocius per a l’entorn i la salut.

INNOVACIÓ I FUNCIONALITAT

NETEGEM:

Llars de foc
Xemeneies de caldera

Extraccions de cuina i bugaderia
Sistemes de climatizació

VIDEOINSPECCIONS

L’ ANÀLISI D’UN ESPAI SALUDABLE
ÚLTIMA TECNOLOGIA APLICADA AL SERVEI

INSPECCIONS DE QUALITAT
AMBIENTAL INTERIOR (QAI)
UNE171330-2 / UNE171350

VALIDACIÓ:

Quiròfans
Àrees crítiques
Laboratoris

FLEXIBILITAT HORÀRIA - TRUCA’NS AL (+376) 738 350
WWW.DECOMANTGROUP.COM
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GrUP HErACLES

l’enderroc de l’antiga caserna de
bombers és un referent mundial
Les empreses del Grup
Heracles aposten per la
construcció sostenible
segons els estàndards
de la norma ISO 14001,
minimitzant l’impacte
ambiental

La segona fase de les obres de desmunt, que van acabar el febrer passat, es
van fer seguint els criteris de la certificació LEED perquè el futur The Cloud
sigui el primer edifici del país a obtenir el prestigiós segell estatunidenc de
construcció sostenible

E

l sistema de certificació LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design, liderat pels
Estats Units) té com a objectiu
avançar en la utilització d’estratègies
que permetin una millora global en
l’impacte mediambiental de la indústria
de la construcció. Es basa en un sistema
de punts en què la puntuació màxima
és de 100 –més 10 d’extres–, que estan
repartits en les categories d’eficiència
energètica, ús d’energies alternatives,
millora de la qualitat ambiental interior, eficiència del consum d’aigua, materials, recursos i llocs sostenibles.
El certificat LEED reparteix el centenar de punts en cinc categories –llocs
sostenibles, estalvi d’aigua, energia i
atmosfera, materials i recursos, i qualitat ambiental interior–, a les quals se
n’hi sumen unes altres dues –innovació
en el disseny i prioritat regional–, que
aporten 10 punts extres. De cada categoria, hi ha diversos requisits, alguns
d’obligatoris i d’altres que permeten
sumar punts per obtenir el certificat
(40-49 punts), la plata (50-59 punts),
l’or (60-79 punts) o el platí (80 o més
punts).

A aquesta certificació opta el futur
edifici The Cloud i, per aconseguir la
màxima puntuació possible, ja s’han
aplicat els criteris LEED en la segona
fase de l’enderroc de l’edifici d’Andorra Telecom i l’antiga caserna de
bombers, que ha realitzat l’empresa
Treballs Públics Unitas, del Grup Heracles. I què ha comportat l’aplicació
dels criteris LEED en les feines? Doncs
formació a tot el personal de l’obra, el
reciclatge de fins al 83% del material
del desmunt –en total, es van treure
2.700 m3 i la certificació exigia reciclar
un mínim del 75%–, la utilització d’última tecnologia com la lona sonororeductora per envoltar l’edifici i reduir
a la mínima expressió les molèsties
als veïns o el robot de demolició, teledirigit per reduir el risc d’accident. A
més, s’ha hagut de fer un seguiment
exhaustiu de cadascun dels processos
i documentar-ne els passos per elaborar un informe (que supera el miler de
pàgines) que analitzaran els responsables de la certificació. Tot per esgarrapar, ja des de l’enderroc, tots els punts
possibles. I cal esperar, segons els responsables, que s’obtindrà la màxima

puntuació que es pot obtenir en l’enderroc.
D’aquesta manera, una empresa del
Grup Heracles, T. P. Unitas, ha format
part de la certificació LEED, pionera al
Principat, ha assolit la màxima puntuació en l’àmbit de la gestió de residus,
i ha posicionat Andorra i l’obra de l’enderroc d’Andorra Telecom i de la caserna de bombers com a referent mundial.
Aquest és un exemple del compromís amb la societat, la sostenibilitat i
el medi ambient, de les empreses del
Grup, que aposten per la construcció
sostenible a través d’un sistema de
gestió d’acord amb els estàndards de
sostenibilitat definits per la ISO 14001,
i minimitzen l’impacte ambiental durant tot el cicle de vida de l’obra.
Una altra mostra d’aquest compromís la trobem a Pirinenca de Serveis,
membre del Grup, que disposa de
la certificació en ISCC (International
Sustainability & Carbon Certification,
liderat per Alemanya) des de l’any
2014, basada en la recollida, l’emmagatzematge i transferència de tots els
olis vegetals generats al país. Aquesta
certificació té com a objectiu contribuir a la implementació de la producció i
l’ús sostenible, a nivell ambiental, social i econòmic, de tot tipus de biomassa
en cadenes de subministrament mundials.

Estany de Creussans
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Compromesos amb
el país
Formigó

www.grupheracles.com

. Producció i distribució

Obra pública i construcció
. Excavacions, estabilitzacions i enderrocs
. Construcció i projectes especials
. Contractació centralitzada

Cercle de
la construcció
sostenible

Gestió de residus
. Terra: Reutilització
Restauració ambiental de les pedreres
Abocadors gestionats
. Pedra: Reutilització
Fabricació d’àrids
Construcció murs

. Vidre/Fusta/Plàstic: Valorització

. Residus perillosos: Gestió i transport al centre
de tractament corresponent

Àrids i pedreres
. Gestió de pedreres

. Producció i transport d’àrids
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el renova potencia les actuacions
globals i reformes més eficients
jOnAThAn GiL

La subvenció pot arribar
als 125.000 euros
en cas d’assolir una
certificació energètica A
de l’edifici
La instal·lació de
plaques fotovoltaiques
es pot beneficiar d’ajuts
de fins a 20.000 euros,
el 40% de la inversió

E

l Govern va posar en marxa
una nova convocatòria del
programa Renova de foment
de l’eficiència energètica dels
edificis i l’ús de les energies renovables
el març passat. En aquesta edició, es
potencien les actuacions globals en
edificis i les reformes que tinguin un
major efecte sobre l’eficiència energètica i la reducció del consum. Aquesta
convocatòria té un pressupost d’1,5
milions d’euros, i de 150.000 euros
complementaris destinats a ajuts a la
instal·lació de plaques fotovoltaiques,
per a subvencions directes. També hi
ha prop de 14 milions d’euros per a
l’aval de préstecs.
L’objectiu, segons va explicar el cap
de l’Oficina de l’energia i el canvi climàtic, Carles Miquel, en presentar la nova
convocatòria, és fomentar aquelles
actuacions globals i reformes que tinguin major efecte sobre l’eficiència
energètica i la reducció del consum
més que no pas les actuacions petites.
Per això, s’ha creat la branca Renova+,

que va adreçada a aquelles actuacions
de millora global de l’edifici encaminades a obtenir la certificació energètica
de l’edificació A o B. Així, s’augmenten
els topalls de subvenció, i es passa dels
95.000 als 125.000 euros, amb un percentatge de subvenció del 30%, en el
cas que s’assoleixi la certificació A, i de
80.000 a 100.000 euros, amb un percentatge de subvenció del 25%, per la
certificació B.
Amb el programa clàssic, que subvenciona les actuacions de millora sobre determinats elements de l’envolupant de l’edifici, també s’incideix en les
actuacions amb un major impacte i es
diferencien dues categories: les actuacions de millora de façanes i cobertes
i les finestres. Les primeres es podran
subvencionar entre un 14% i un 18% en
funció del nivell de millora, mentre que
la subvenció de les actuacions sobre finestres serà d’entre el 5% i el 14%.
Pel que fa a la nova línia d’ajudes
a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el Renova fv, es canvia total-

ment el plantejament de l’ajuda tenint
en compte el projecte de llei d’impuls
de la transició energètica i del canvi
climàtic, que preveu permetre l’autoconsum. En aquest sentit, Miquel va
precisar que, en lloc de subvencionar
la compra de l’energia produïda, es
vol afavorir la generació distribuïda, el
consum de proximitat i l’aprofitament
d’energies renovables, motiu pel qual
se subvenciona la instal·lació d’equips
d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica amb un percentatge del 40% i un
topall de 20.000 euros, per ajudar a fer
la inversió inicial necessària.
La convocatòria 2018 estarà oberta
fins al 30 de novembre o fins a esgotar
l’import. Per a un major detall de les
actuacions subvencionables, podeu visitar el web www.renova.ad.
BALANÇ L’Oficina de l’energia i el canvi
climàtic ha analitzat les subvencions
que s’han atorgat des de l’inici del
programa, l’any 2011 i fins a l’agost
del 2017, i s’ha constatat que la majoria d’actuacions es fan en habitatges
individuals d’uns 30 anys d’antiguitat,
i que majoritàriament consisteixen en
el canvi de finestres. Miquel va destacar que les actuacions dutes a terme
en el marc del Renova han permès
aconseguir un estalvi d’11,8 GWh/any
(el 2017), fet que representa un 2% de
la demanda tèrmica nacional. En el
cas de les emissions, s’ha assolit una
reducció de 3.160 Tn CO2/any (2017),
al voltant de l’1% de les emissions no
absorbides del país i que s’ha permès
l’estalvi de l’equivalent a 1.184.000 litres de gasoil l’any.
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aprofitar els residus
vegetals del país per
tenir energia

aIlè

tot boscos és una empresa nascuda el 2000 que tracta els residus vegetals
del país, fruit de les neteges de boscos i rius, per obtenir llenya i biomassa per
fer funcionar llars de foc i calderes

S

ón molts els residus d’origen
vegetal que es produeixen al
país. Cal netejar boscos i rius
per evitar desastres, com incendis o grans inundacions. I una part
d’aquests residus s’aprofiten, però
encara “es pot aprofitar molt més”,
assegura el gerent de Tot Boscos, Carlos Gonçalves, que detalla els avantatges d’aprofitar aquests residus: és
energia barata, de quilòmetre zero i
ecològica.
En netejar un bosc, un riu o una
parcel·la es recupera molta fusta que,
fins fa poc, es considerava residu i no
s’aprofitava. Però Tot Boscos, una em-

presa creada l’any 2000, la recupera
i en genera llenya i biomassa. Primer
cal deixar assecar la fusta, que arriba de la natura amb un percentatge
d’humitat al voltant del 50%, fins que
tingui un grau d’humitat del 30% –un
procés que s’allarga durant un any– i,
després, o es talla en forma de llenya
o es tritura per convertir-la en estella
apta per abastir les calderes de biomassa i generar calor. Bàsicament, la
fusta que es recupera i s’aprofita per
fer biomassa és la del pi. Per a fer llenya s’importa roure i alzina des d’Espanya.
Gonçalves afirma que aquesta for-

ma d’energia és molt més barata.
“Tres quilos de biomassa tenen aproximadament el mateix poder calorífic
que un litre de gasoil, fet que és un
estalvi de vora el 50%. Però, a més, és
una energia de quilòmetre zero, del
país: tot queda dins, no depenem de
ningú”, argumenta el gerent de Tot
Boscos, coneixedor de la forta dependència energètica de l’exterior que té
el país. I assegura que encara es pot
aprofitar molt més aquest residu vegetal natural.

ABANS

DESPRÉS

· Neteges forestals de boscos i cursos de rius
· Tractament i aprofitament de restes vegetals
· Venda de llenya i biomassa
Roureda de Malreu (darrere Renault) • Santa Coloma • +376 815 349 • totboscos@andorra.ad
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una porta per a
edificis de consum
gairebé nul
Ferreteria Principat és distribuïdor a Andorra de les portes INN.DOOR.ecofeel,
pensades per INN SOLUTIONS per protegir la llar amb hermeticitat, oferir un alt
nivell d’eficiència energètica i posar resistència als possibles robatoris

E

l projecte de llei d’impuls de
la transició energètica i el
canvi climàtic preveu que els
edificis que es construeixin a
partir de l’any 2020 siguin de consum
gairebé nul. En el mateix sentit va la
directiva europea 2010/31 sobre l’eficiència energètica que exigeix a tots
els estats membres de la UE que tots
els seus edificis públics siguin de consum gairebé nul des del 31 de desembre de 2018. Les portes INN.DOOR.
ecofeel, de l’empresa INN SOLUTIONS
–que distribueix Ferreteria Principat–
estan pensades per complir amb els
estàndards ECCN (Edificis de Consum
Quasi Nul).

Aquestes portes protegeixen la
llar amb hermeticitat, ofereixen un
alt nivell d’eficiència energètica i posen resistència a l’intent de robatori.
Aconsegueixen un equilibri entre la
resistència física a l’atac violent i a les
agressions del medi ambient (vent,
humitat) i del foc, i proporciona també
aïllament acústic.
Tenen una estructura en capes
d’acer combinades amb alumini,
amb un nucli d’aïllant interior, juntes
d’hermeticitat i isofòniques, amb un
sistema de tancament de cinc punts
i pany de seguretat amb delator i bloqueig antiocupes, i escut cuirassat i
esbocat contra atacs elèctrics avan-

PORTA DE SEGURETAT INTEL·LIGENT PER A
EXTERIORS INN SOLUTIONS ECOFEEL
» Estructura en capes d’acer combinades amb aluminis segons la
normativa d’accessibilitat.
» Aïllament interior amb nucli aïllant i estructural d’alt rendiment.
» Juntes hermètiques i isofòniques d’alt rendiment.
» Sistema de tancament de 5 punts frontals
» Tancament de seguretat A2P amb delator i bloqueig antiocupes.
» Escut cuirassat i protecció contra atacs elèctrics avançats.
» Cilindre de seguretat INN KEY SMART.
» Protocol de control de claus KEY CONTROL.
» Detecció anticipada integral (estructura i sistema de
tancament central).
» Vidres en capes de seguretat.

Tel. 74 20 20 - comercial@ferreteriaprincipat.com
SANT JULIÀ - ANDORRA LA VELLA - ENCAMP
www.ferreteriaprincipat.com

çats. Tot per oferir resistència tant al
foc com als gasos i els cops, i proporcionar alhora confort tèrmic i acústic.
INN SOLUTIONS és una empresa
membre
del
Consorci
ECCN-Passivhaus, que agrupa els
negocis líders en el seu sector que
aposten per la construcció d’edificis
de consum gairebé nul per a la salut,
el confort i benestar dels seus usuaris.
Així, ha dissenyat les portes INN Ecofe-

el, perquè siguin les protagonistes en
la construcció del segle XXI de l’edifici
de consum gairebé nul, i deixin fora de
l’habitatge la contaminació exterior i
el lladre. La línia INN Ecofeel s’enfoca
en el nou concepte d’habitatge saludable i segur, vincula eficiència energètica, resistència al foc, seguretat
contra el robatori, confort amb hermeticitat a l’aire, vent, aigua i sorolls
exteriors.
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els materials escollits influeixen
en els consums de l’edifici
A l’hora de construir una casa tot
compta. I els materials, a més de
l’estètica, també jugaran un paper
important en el camp de l’eficiència
energètica.

AiLè

T

ots sabem que el primer pas
per aïllar correctament un
edifici són les parets. És el
que delimita la casa, el que
marca la frontera entre dins i fora, el
que protegeix l’interior de les inclemències de l’exterior. Però perquè
sigui eficient energèticament també
s’hauran de tenir en compte aspectes com l’orientació en relació amb el
sol, l’activitat que s’hagi de realitzar
al seu interior o la climatologia d’on
s’hagi de construir.
Perquè els murs, igual que les cobertes i teulades, siguin realment
aïllants cal que tinguin uns determinats gruixos i fer servir materials que
ho siguin. D’aquests, n’hi ha de més

eficients que d’altres, ja no només
per reduir el consum futur, sinó també pel cost d’obtenir-lo. Així, la llana
de vidre o el poliuretà són bons aï-



Hi ha sensacions que són difícils d’explicar

llants, però requereixen molta energia per aconseguir-los, més que no
pas, per exemple, les fibres de fusta,
la llana d’ovella, el suro o altres ma-

terials d’origen vegetal.
Un altre aspecte a tenir en compte són les portes i finestres, que generalment són els punts dèbils de
les construccions, per on es perd
l’energia calorífica. Aquí, els materials escollits prenen encara més
rellevància. La fusta, l’alumini i el
PVC són els més utilitzats a l’hora de
fabricar portes i finestres. El primer
és un material natural i bon aïllant,
de proximitat –que es tradueix en un
bon nivell d’eficiència. L’alumini és
conductor, o sigui que les pèrdues
d’energia seran més notables, encara que es corregeix reomplint els
marcs amb materials aïllants com els
de les parets. A més, el cost energètic d’obtenir-lo i de donar-li la forma
desitjada és molt elevat. Finalment,
hi ha el PVC, un material plàstic bon
aïllant i 100% reciclable. Malgrat el
que es pugui pensar, el cost energètic de fabricar-lo i donar-li la forma
buscada és inferior al de l’alumini.
Sigui quin sigui el material escollit
per al marc de la finestra, cal que el
vidre compleixi determinats requisits.
Com més cambres d’aire hi hagi entre capes de vidre, més aïllant serà la
finestra.


Si busca un excel·lent aïllament acústic i tèrmic,si
desitja que els perfils de les seves finestres s’adaptin
a qualsevol disseny o estil arquitectònic i,si a més
valora la relació qualitat/preu...

     
    




Taller: Ctra. la Comella, 41
ed. Encorces, 2n nivell
ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 86 42 01
Fax: 86 42 07
artividre@andorra.ad

902 22 14 22 www.kommerling.es
SISTEMAS KÖMMERLING - profine Iberia,SAU
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Les queixes més
freqüents feien
referència a l’estat de
les aigües, seguides per
les relacionades amb els
residus

les denúncies per agressions al
medi creixen un 10% l’any 2017

E

l departament de Medi Ambient va gestionar durant el
2017 un total de 137 denúncies relacionades amb agressions al medi. Aquesta xifra representa
un increment de gairebé el 10% respecte del 2016. Les més freqüents estaven
relacionades amb l’estat de les aigües,
que, de fet, són també les que més
creixen. El director de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Marc Rossell, va fer una
valoració positiva de les dades registrapordes el 2017 tenint en compte que por
ten “uns anys insistint molt” perquè
queila gent faci arribar les seves quei
xes i va recordar que això ha anat
faacompanyat d’una voluntat de fa
cilitar-ne al màxim la tramitació. I
aquesta facilitació fa un pas més, ja
que a partir d’aquest 2018 es posa
en marxa una aplicació de mòbil.
Del total de denúncies rebudes
al llarg de l’any passat, les més fre-

qüents van ser les que tenen a veure
amb les aigües, concretament, 41, seguides per les relacionades amb els
residus, 37, i les de contaminació acústica, 27. En aquest punt, val a destacar
que les denúncies que van experimen-

tar un creixement més notable entre el
2016 i el 2017 van ser, precisament, les
que tenen a veure amb la contaminació de les aigües. Així, el 2016 n’hi havia
13 front les 41 del 2017. En canvi, les
que tenien a veure amb els residus es
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van mantenir en 37 i, per contra, les de
contaminació acústica van baixar lleugerament, ja que el 2016 se n’havien
registrat 33. També creixen el 2017 les
denúncies i reclamacions relacionades
amb la contaminació atmosfèrica, que
van passar de 9 a 16, les de contaminació lumínica, d’una a tres, i les de moviments de terres, d’una a dues.
El director de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va fer una valoració positiva de les dades registrades
el 2017 i va destacar que fa “uns anys
que insisteixen molt” perquè la gent

faci arribar les seves queixes relacionades amb agressions al medi i va remarcar que això ha anat acompanyat d’una
voluntat de facilitar al màxim aquesta
tramitació. I aquest 2018, de fet, s’ha
fet un pas més. D’aquesta manera, els
ciutadans poden fer arribar les seves
fotodenúncies a Medi Ambient a través
d’una aplicació per al mòbil, de manera que fer aquesta tramesa és automàtic i, per tant, més senzilla.
Pel que fa al fet que siguin les denúncies relacionades amb les aigües
les més freqüents i les que més crei-

xen, Rossell ho relacionava amb el fet
que és “el més visible” i encara més
després que la qualitat dels rius hagi
millorat, la qual cosa fa molt més evident alguns deterioraments o abocaments. També va recordar que “s’han
potenciat molt els camins rals” i cada
vegada hi ha més gent que “passeja
vora els rius”, la qual cosa augmenta
les constatacions de problemes que
hi pugui haver. D’altra banda, també
s’atribueix l’increment a una major
conscienciació de la gent, una major
“sensibilitat” envers el medi.

De les 137 denúncies, 44 es van rebre en format fotodenúncia. Cal destacar que el 43% corresponien a residus
abandonats; el 27%, a aigües; el 21%,
a altres afectacions del paisatge, com
poden ser barraques en mal estat o
infraestructures en mal estat; el 7%
eren per contaminació lumínica i el 2%
restant feien referència al medi atmosfèric.
foTogRAfIES DE DEnúnCIA quE ElS CIuTADAnS hAn fET ARRIbAR Al DEPARTAMEnT DE
MEDIAMbIEnT I quE ES PoDEn ConSulTAR Al wEb
www.mediambient.ad
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OutLEt InduStrIAL

AILè

la segona de les tres r
Si no es disposa del que
es requereix, es buscarà
per donar una resposta
adequada i satisfactòria
al client

l’outlet industrial dona una segona oportunitat a material de ferreteria i radors elèctrics fins a motoserres,
maquinària de construcció que, malgrat tenir uns anys, encara està en bon estat transpalets, formigoneres, martells
i trepants. I una oferta cridanera: un
i es pot aprofitar, i assegura que es tindran peces en cas d’haver de reparar-la.

L

a coneguda llei de les tres r
–reduir, reutilitzar i reciclar–
estableix els principis bàsics
de lluita contra la generació
de residus. I, justament, la segona r
d’aquesta llei, reutilitzar, és el principi que regeix l’Outlet Industrial,
una empresa del grup Home del Sac.
Podríem dir que és una ferreteria de
productes de segona mà. Aprofiten
material i maquinària que reparen
per vendre-ho a millor preu.
La voluntat és donar una segona
oportunitat a material que encara
està en bon estat o és “aprofitable,
reparable i vendible”, manifesta el
gerent, Joan Vall. Es tracta de trencar amb la dinàmica de comprar-ho

tot nou i recordar que hi ha maquinària que encara pot ser d’utilitat. A
més, la situació econòmica convida
“a mirar el preu” i, quant a les màquines que posen a la venda, s’asseguren que siguin de marques de confiança, que se’n puguin aconseguir
peces per a la reparació i donen un
any de garantia, assegura Vall.
L’Outlet Industrial va començar a
funcionar fa uns tres mesos a través
d’internet (www.homedelsac.com) i tot
just fa dues setmanes va obrir les
portes del seu espai físic al número
8 del carrer Prat Salit de Santa Coloma. Aquí s’hi pot trobar tot tipus de
material de ferreteria i per a la construcció, des de compressors i gene-

quilo de cargols, un euro. I un extra:
si no disposen del que es requereix,
“es buscarà” per donar una resposta
adequada i satisfactòria al client.
Però, a més d’un punt de venda,
és també un espai de trobada. Els
responsables de l’establiment ajuden a qui vol vendre la seva maquinària a trobar comprador fent-los de
comercials i dinamitzant la venda a
través d’internet i les xarxes socials
de l’Outlet Industrial (Facebook i Instagram).
L’horari d’obertura al públic és
als matins, de les 8.30 a les 13.00,
i a les tardes, des de les 14.30 fins
a les 19.00. I, si no us hi podeu arribar, sempre podeu trucar al telèfon
634512.
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Petits consells per estalviar energia
1

instal·la termòstats
programables

Una temperatura de confort d’entre 20ºC i 23ºC,
a l’hivern, i, a l’estiu, de
25º et permetrà no consumir en excés.

2

no col·loquis mobles prop dels
radiadors

Així aprofitaràs al màxim la calor. A més, deixa
que entri el sol durant el dia i evita que s’escapin
les calories a la nit baixant les persianes.

3

un ventilador consumeix un
98% menys que
l’aire condicionat

Si fas servir l’aire condicionat, instal·la l’aparell en
un lloc on no hi toqui el sol i
on tingui una bona circulació
d’aire.

4

deixar l’aixeta oberta també
consumeix
energia

Si et dutxes en comptes de
banyar-te estalviaràs un
65% d’energia i d’aigua. Si
obres l’aixeta poca estona, l’aigua no sortirà calenta i consumiràs energia.

5

apaga els llums quan no
els necessitis

el frigorífic és l’electrodomèstic que més consumeix

Evita obrir les portes innecessàriament i deixa espai entre els aliments, així refredarà més
eficientment i el menjar durarà més temps.

9

COMUNICACIONS
INFORMÀTICA

Carrer de Lòria, 12
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. +376 801 740 · Fax. +376 801 744
info@gruplomi.com · www.gruplomi.com

tapa les olles i cassoles
en cuinar

Així arribarà abans al punt
d’ebullició i estalviaràs un
20% d’energia. En vitroceràmiques, procura que els
utensilis siguin més grans
que la zona de cocció.

OFERIR?

SEGURETAT, INFORMÀTICA I ELECTRICITAT

apaga del tot els aparells
electrònics

Quan es deixa un aparell electrònic en espera, continua consumint energia. És important,
per tant, apagar del tot els aparells per evitar
malbaratar-la.

QUÈ ET PODEM

PROFESSIONALS EN TELECOMUNICACIONS,

renta la roba a entre 30ºc i 40ºc

Si baixes la temperatura del rentat estalviaràs
electricitat. I si rentes els filtres regularment, a
més de tenir la roba més neta, també en reduiràs el consum.

8

Aprofita sempre que sigui possible la llum natural. Substitueix les bombetes per unes de
baix consum i neteja-les per tenir més llum.

6

7

SEGURETAT

ELECTRICITAT
ASSESSORAMENT

El teu contracte de
manteniment de
telefonia per
a hotels:

24 hores
365 dies de l’any
per només

99,

99 € /
mes
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5J

Dia Mundial del
Medi Ambient

Des de Jocor volem col·laborar en
fer un món més sostenible apostant
per les energies renovables.

Carretera de la Comella, 4-6

AD500 Andorra la Vella

Andorra

tel. (+376) 802 626

www.jocor.ad

