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1 ESTEM OBLIGATS ? 

El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV aprovat en l’ORDE 

26/2014, de 30 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 

estableix de conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, l’obligació de 

fomentar la prevenció i utilització de productes procedents de la  valorització de residus de 

construcció i demolició, indicant entre d’altres mesures les següents: 

  

Mesura 4.2. Promoure la inclusió en els plecs dels contractes d’obra que duga a terme 

l’Administració de la Generalitat de criteris mediambientals de caràcter objectiu de 

prevenció i reutilització per a valoració de l’adjudicació. 

D’acord amb això, en els plecs de clàusules administratives particulars que  s’elaboren per 

a l’adjudicació de contractes d’obra, s’incorporaran com a criteris mediambientals de 

caràcter objectiu, sempre que siga possible per la naturalesa del contracte i/o tècnicament 

viable l’ocupació de materials procedents de processos de valorització de residus, en 

particular la utilització d’àrids reciclats. 

 

Mesura 4.4. Incentivar la utilització de determinats residus de construcció i demolició com 

a residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins 

de construcció. 

 

Mesura 4.5. Difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en 

la normativa específica per a la utilització d’àrids reciclats en el sector de la construcció. 



 

 

2 TÈCNICAMENT ÉS POSSIBLE? 

 

NORMATIVA TÈCNICA EXISTENT 

 

Al marge dels documents tècnics que algunes Comunitats Autónomes elaboren, a nivell 

Estatal disposem de normativa tècnica, que ha fet possible la utilització i comercialització 

( escassa lamentablement ) dels àrids reciclats. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

de la Dirección general de carreteras y caminos Vecinales (PG3) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 

Carreteras (PG4) 

• Instrucción Técnica de Hormigones Estructurales EHE 

• Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 

de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron. 

 

( Podeu trobar més informació a la web del MINISTERI DE FOMENT ( CEDEX, Centro de 

Estudios y Experimentació de Obras Públicas: http://www.cedexmateriales.es/  ). 

 

 

GUIA D’ÚS DES DE 2012 ( GEAR ) 

 

GEAR. Guía Española de Áridos Reciclados provenientes de RCD  

El projecte GEAR va ser una iniciativa de l’Associació Espanyola d’Empreses de 

Reciclatge de RCD (GERD) . Subvencionat pel Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí 

del Govern de Espanya. Un document que comprèn un conjunt de recomanacions 

tècniques particulars referides a les principals aplicacions dels àrids reciclats procedents 

de RCD a Espanya. 

Van participar 24 empreses de reciclatge de RCD de tot Espanya, 4 universitats i 3 

centres d’investigació (GERD, AIDICO, AITEMIN, Intromac, Universitat de La Corunya, 

Universitat d’Oviedo, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Politècnica 

de València) i va durar 36 mesos. 

http://www.cedexmateriales.es/
http://www.caminospaisvasco.com/Profesion/documentostecnicos/guia


 

A més, es va crear la Xarxa d’Entitats Col·laboradores del Projecte GEAR incorporant 

vora 40 noves plantes de reciclatge, cinc noves universitats i un bon nombre d’organismes 

públics, empreses constructores, laboratoris i despatxos d’enginyeria, amb un seguiment 

de més de 80 obres de construcció en les que s’havia usat àrid reciclat caracteritzat. 

Amb les recomanacions de la guia GEAR, es detallen: 

• els requisits que han de complir els àrids reciclats a les aplicacions recomanades. 

• les condicions de la seua aplicació. 

• els controls de qualitat que s’han d’establir. 

 

La legislació de referència del projecte GEAR projecte va ser la Directiva 89/106/CEE de 

Producto de Construcción i les Normas Armonizadas 

UNE-EN 12620 “Áridos para hormigón”. 

UNE-EN 13043 “Áridos para mezclas bituminosas y tratamiento superficiales de carreteras, 

aero-puertos y otras zonas pavimentadas”. 

UNE-EN 13055-1“Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigones, morteros y 

lechadas”. 

UNE-EN 13139 “Áridos para morteros”. 

UNE-EN 13242 “Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes 

hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes de carreteras”. 

UNE-EN 13383-1 “Escolleras. Parte 1: Especificaciones”. 

UNE-EN 13450 “Áridos para balasto”. 

 



 

3 OBJECTIUS: 

 

Tota la feina desenvolupada durant anys tant legislativa com d’experimentació en la que 

s’ha implicat tant el Ministeri de Foment, les CCAA, les Universitats, Instituts i les empreses 

no és un caprici. Respon a directrius europees amb l’objectiu d’apostar per una economia 

circular front a l’economia lineal. 

 

MODEL LINEAL.  El model que representaria la «línia»: 

 

Extracció d’àrid   → producció i ús  →                eliminació del RCD 

en pedrera         en abocador 

 

 

 

MODEL CIRCULAR. Model que representaria el «cercle» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els objectius finals són donar solució a dos problemes ambientals: 

• els abocadors. 

• les pedreres. 

 

Valoritzar transformant  
els RCD nets en  
àrids reciclats 

 

producció i us 

separació del RCD i transport 
a planta de valorització 



 

4 CONCLUSIONS. 

 

  

L’administració en general està obligada a promoure l’ús dels àrids reciclats en les obres 

que realitze i en projectes de restauració ambiental. 

 

Els plecs de condicions de les contractacions públiques han de valorar positivament la 

incorporació dels àrids reciclats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Safor, 

Setembre de 2019. 

 


