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Decret de creació de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic
Exposició de motius
Mitjançant el Decret de data 19 de desembre de 2012, el Govern crea l’Oficina de l’Energia.
L’energia és un element imprescindible per al desenvolupament d’una societat en tots els
seus àmbits. A escala mundial les polítiques energètiques es troben davant de dos reptes
importants: la lluita contra el canvi climàtic i la situació d’incertesa futura i de tensions que es
pugui derivar de la reconeguda limitació de les reserves dels combustibles fòssils.
Per tant, les previsions a escala mundial de disponibilitat dels recursos energètics d’ús
actual i els costos econòmics creixents per obtenir-ne fan necessari planificar l’abastiment
futur de les necessitats energètiques, establir línies d’actuació prioritàries i sostenibles i
definir els àmbits estratègics que s’han de desenvolupar, d’acord amb els objectius
internacionals establerts en el marc del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi
climàtic.
En aquest context, el Govern, que vol atendre en condicions òptimes les necessitats
d’energia actuals i futures de la població, ha promogut la publicació del Llibre blanc de
l’energia a Andorra (juliol del 2012). Aquest pla d’accions recull les reflexions i les propostes
de tots els sectors socioeconòmics implicats per implantar un nou model energètic, que
tingui en compte els aspectes esmentats i cerqui la garantia del subministrament energètic
en condicions sostenibles, sense oblidar la necessitat d’assolir uns costos de l’energia
compatibles amb el desenvolupament del país.
Atès l’abast d’aquestes accions, el nou model energètic que es planteja implicarà canvis
importants respecte de la situació actual, entre els quals cal destacar:
- L’obertura de la producció d’energia elèctrica i de calor a la iniciativa privada, tant en
projectes de petita potència com de potències industrials.
- La necessitat de construir nous edificis amb molta més eficiència energètica, de classificar
els existents d’acord amb la seva eficiència energètica i de promoure accions que la millorin.
- L’ampliació del marc jurídic actual per regular el sector tenint en compte les noves activitats
que cal desenvolupar.
- La promoció i el foment de mesures amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle (GEH).
En paral·lel a aquestes accions que persegueixen la mitigació de les emissions de GEH,
convé treballar activament per millorar el coneixement sobre el fenomen lligat al canvi

climàtic, i en especial sobre els impactes que aquest fenomen té i tindrà en el futur sobre el
medi natural i sobre els sectors socioeconòmics del país, amb l’objectiu final de definir i
promoure accions d’adaptació encaminades a millorar-ne la resiliència o a limitar-ne els
impactes negatius.
Finalment, el foment de la consciència i del coneixement de la població en relació amb els
aspectes esmentats és un eix fonamental que cal promoure perquè aquests canvis es
puguin produir de manera efectiva i duradora.
Per executar aquestes accions, que van més enllà dels objectius inicialment fixats a l’Oficina
de l’Energia, és necessari disposar d’una estructura governamental capaç de garantir
l’aplicació de la nova política energètica en coherència amb les previsions del Conveni marc
de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que tingui la possibilitat real de ser un actor
determinant per a l’èxit del canvi de model que es planteja, integrant alhora competències en
relació amb l’energia i de lluita contra el canvi climàtic.
D’acord amb l’article 5 de la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000, i a proposta de la
ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 22 d’abril
del 2015, ha aprovat aquest Decret de creació de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic:
Article 1
Creació i adscripció
Es crea l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), adscrita orgànicament,
funcionalment i pressupostàriament al ministeri que tingui atribuïdes les competències en
matèria de medi ambient.
Article 2
Missió i àmbits d’actuació
L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic assegura la implantació progressiva de la política
energètica i de lluita contra el canvi climàtic definida pel Govern i l’adequació permanent a
les necessitats actuals i futures de la societat en condicions òptimes i sostenibles,
essencialment per promoure l’estalvi energètic, l’eficiència energètica, la diversificació dels
recursos energètics, incloent-hi el desenvolupament de fonts d’energia renovable que siguin
sostenibles, així com l’estudi del fenomen del canvi climàtic, l’inventari de les emissions
nacionals de gasos d’efecte hivernacle (GEH), la mitigació d’aquestes emissions, l’adaptació
del país als canvis per limitar-ne els impactes negatius. L’Oficina també assegura, en relació
amb els aspectes esmentats, la conscienciació tant de la societat com dels diferents actors.
Article 3
Funcions
Les funcions de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic són:
a) Impulsar el marc legal que permeti la implantació de la política energètica i de lluita contra
el canvi climàtic definida pel Govern.
b) Promoure plans d’actuació en concordança amb els acords i convenis internacionals en
matèria d’energia i de medi ambient.
c) Planificar i desenvolupar campanyes de sensibilització de la societat (consumidors,
empreses, professionals, associacions…) en matèria d’estalvi energètic, d’eficiència
energètica i sostenibilitat mediambiental.

d) Gestionar els ajuts del Govern per a projectes de millora de l’eficiència energètica,
d’implantació d’energies renovables, de mitigació de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i d’adaptació al canvi climàtic.
e) Fomentar les relacions entre les corporacions públiques i privades per incentivar
iniciatives per a la millora de l’eficiència energètica, l’estalvi, la rehabilitació d’edificis,
l’aprofitament d’energies renovables, l’inventari de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, la mitigació d’aquestes emissions, l’adaptació als impactes negatius de canvi, i
d’altres.
f) Promoure projectes al país per compensar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
g) Potenciar el rol exemplar de l’Administració en els àmbits esmentats.
h) Qualsevol altra que li encomani expressament el Govern en matèria d’energia i de lluita
contra el canvi climàtic.
Article 4
Organització interna
1. L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic s’estructura jeràrquicament segons les
necessitats organitzatives actuals i les resultants de l’evolució en l’acompliment o el
desplegament de les seves funcions.
2. El cap de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic és nomenat pel Govern a proposta
del/la ministre/a que tingui atribuïdes les competències en matèria de medi ambient.
Disposició addicional
Es faculta el Ministeri de Finances per fer les adaptacions pressupostàries necessàries per
acomplir el que s’estableix en aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret del 19-12-2012 de creació de l’Oficina de l’Energia.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 29 d’abril del 2015
Antoni Martí Petit
Cap de Govern

