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ÀRIDS RECICLATS I RCD EN L’ECONOMIA CIRCULAR 
 

 

En els darrers anys l’administració, les universitat, els diferents instituts i moltes empreses privades 

han fet un esforç gran apostat per l’economia circular, no sols en la construcció. Este repte respon 

a una necessitat d’afrontar la problemàtica dels residus i avançar en un model d’econòmic més 

sostenible ambientalment. 
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Els OBJECTIUS són afrontar dos problemes ambientals reduint al mínim el seu impacte: 

 

• els abocadors tant els legals i il·legals. 

• les pedreres. 

 

Parlem, per tant, de dos problemes que preocupen als veïns dels municipis afectats. Els nostres Ajunta-

ments i professionals han d’assumir la responsabilitat i adaptar-se a les directrius ja existents. 
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ÀRIDS RECICLATS. ASPECTES LEGALS 
 

Les consideracions legals que detallem afecten bàsicament a aquelles obres promogudes per l’admi-

nistració i, evidentment, són d’especial interès per als responsables dels plecs de clàusules tècniques o 

administratives, empreses i professionals interessats en treballar per al sector públic. 

 

PLECS DE CONTRACTACIÓ D’OBRA 
 

El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV1  estableix de conformitat amb el 

Reial Decret 105/2008 2, l’obligació de fomentar la prevenció i utilització de productes procedents de la  

valorització de residus de construcció i demolició, i indica, 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 valo-

ració de l’adjudicació. 

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

ció 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. 

Convé recordar que la Llei 9/2017,  de contractes del sector públic marcada per la denominada «Es-

tratègia Europa 2020» considera la contractació pública fonamental per a aconseguir un creixement 

sostenible basat en una millora gestió dels recursos naturals. 

Així tenim que l’article 145. Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte considera proce-

dent en tot cas l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació en el supòsit que “un impacte significatiu en 

el medi ambient, en l’adjudicació dels quals s’han de valorar condicions ambientals mesurables, com 

 

1 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, 
2 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición. 
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ara el menor impacte ambiental, l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua i l’energia i dels materials, el cost ambi-

ental del cicle de vida, els procediments i mètodes de producció ecològics, la generació i gestió de resi-

dus o l’ús de materials reciclats o reutilitzats o de materials ecològics. 

Considera com a criteri qualitatius “Les característiques mediambientals es poden referir, entre d’altres, 

a la reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle; a l’ús de mesures d’estalvi i eficiència 

energètica i a la utilització d’energia procedent de fonts renovables durant l’execució del contracte; i al 

manteniment o la millora dels recursos naturals que es puguen veure afectats per l’execució del con-

tracte”. 

 

 PROJECTES D’OBRA 
 

El RD 105/2008 estableix en la seua Disposició addicional segona “Fomento de la prevención y de 

la utilización de productos procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición, por 

parte de las administraciones públicas.”: 

2. Las administraciones públicas fomentarán que en las obras públicas se contemple en la fase de 

proyecto las alternativas que contribuyan al ahorro en la utilización de recursos naturales, en particular 

mediante el empleo en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización 

de residuos.  

El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV  també obliga a fomentar la preven-

ció i utilització de productes procedents de la  valorització de residus de construcció i demolició, indi-

cant entre d’altres mesures les següents: 

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. 
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ÀRIDS RECICLATS. ASPECTES TÈCNICS  
 

La “Difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en la normativa especí-

fica per a la utilització d’àrids reciclats en el sector de la construcció” és una altra de les mesures con-

templades al Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV .  

 

NORMATIVA ESTATAL  
 

Al marge dels documents tècnics que algunes Comunitats Autònomes elaboren o estiguen elaborant, a 

nivell Estatal disposem de normativa tècnica, que ha fet possible la utilització i comercialització ( es-

cassa lamentablement ) dels àrids reciclats. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Direc-

ción 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. 

 

Podem trobar més informació a la web del MINISTERI DE FOMENT ( CEDEX, Centro de Estudios y 

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

 

  

http://www.cedexmateriales.es/
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GUIA GEAR 
 

Guía Española de Áridos Reciclados provenientes de RCD ( Any 2012 ) resultat del projecte GEAR 

3conté recomanacions sobre: 

 

• 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. 

 

 

 ANÀLISI I CERTIFICAT CE. 
 

Som conscients que inicialment l’ús dels àrids reciclats va crear dubtes i desconfiança entre molts tèc-

nics. Fonamentalment les objeccions habituals afectaven a la possible existència de matèria orgànica i 

també la de sulfats derivats de l’algeps. 

Per aquest motiu, apuntem que, en cas de dubte, la Direcció Facultativa sempre podria exigir com a 

mesura preventiva una anàlisi sobre una partida d’àrids. 

 

3 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 d’Espanya. Un document que comprén un 

conjunt de recomanacions tècniques particulars referides a les principals aplicacions dels àrids reciclats proce-

dents 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. 

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 quals s’havia usat àrid reci-

clat caracteritzat. 

 

http://www.caminospaisvasco.com/Profesion/documentostecnicos/guia
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No obstant, per assegurar la qualitat del material als seus clients, les plantes de valorització de RCD 

valencianes ja han començat a obtenir Marcat CE. Amb el Marcat CE se certifica que el producte com-

pleix amb el requisits de salut i seguretat establerts d’acord amb una norma UNE. 

 

• Norma UNE-EN 13242: 2003 + 2008: “Àrids per capes granulars i capes tractades amb conglo-

merats hidràulics”. 

• Norma UNE-EN 12620: 2003 + A1: 2009: “Àrids per a formigó”. 

Els assaigs per obtenir el marcat CE en àrids reciclats són: 

• Granulometria 

• Densitat de partícules A-1097-6 

• Assaig de Classificació A 933-11 

• Sulfats solubles en aigua EN 1744-1 

• Contingut en Sofre EN 1744-1 

• Contaminants orgànics: Húmics EN 1744-1 

 

A la nostra web i les xarxes podreu trobar alguns exemples d’aplicacions interessants desenvolupats a 

la comarca.  

Exemple d’ús de grava reciclada per a la producció de formigó: 

 

http://construirlasostenibilitat.net/la-safor-tancant-el-cercle/  

http://construirlasostenibilitat.net/la-safor-tancant-el-cercle/
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VALORITZACIÓ DELS RCD. 
 

No cal que repetim en aquest apartat les mesures contemplades al Programa de Prevenció del Pla In-

tegral de Residus de la CV i ja indicades anteriorment. Potser fora convenient deixar constància de la 

modificació de l’Article 1. Objecte i aplicació de la Directiva Europea 2008/98/CE sobre residus a 

partir de la Directiva 851 de 2018 on introdueix com objecte la “transición a una economía circular”. 

 

 ELS ESTUDIS DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
 

El RD 105 /2008 deixa ben clar que l’operació d’eliminació en abocador ( Dipòsit en sòl o interior ) no 

és la desitjable. Així el seu article 5 Obligacions del posseïdor de RCD indica que “els residus de la 

construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre a operacions de reutilització, 

reciclat i altres formes de valorització” i també que el Pla de Gestió de Residus una vegada aprovat i 

acceptat és un document contractual. 

També convé recordar que el mateix Reial Decret prohibeix l’eliminació en abocador sense tractament 

previ sempre que siga possible tècnicament i defineix també què és el tractament previ ( articles 11.1 i 

article 2.g ) . 

Entenem, per tant, que els Estudis de Gestió de Residus s’han de contemplar: 

• La separació íntegra dels residus en l’obra independentment de les quantitats segons la natu-

ralesa 4 

• El tractament de reciclat en Planta de valorització dels RCD de Nivell II de naturalesa pètria  

descartant l’abocador com a destí per a eliminació. 

• El destí de restauració per als RCD de Nivell I ( Excedents de l’ excavació i els moviments de 

terra de les obres constituïts per pedres i materials no contaminats )  descartant també l’aboca-

dor com a destí per a eliminació. 

 

4 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 

de residus i LER ( llista europea de residus ). 
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 OBRES SENSE EGR. 
 
Convé recordar que la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell modifica la Direc-

tiva 2008/98/CE en el seu article 3 definint el residu domiciliari i no contempla cap residu provinent de 

cap obra o reforma domiciliària. De fet, la mateixa directiva defineix com a RCD qualsevol residu 

d’obra, reforma o demolició.  

Podem trobar en el RD 105/2008 o altres instruments legals o de planificació anteriors als 2018 un 

tractament dels residus d’”obres menors” com a urbans, domiciliaris i no com a RCD però les ordenan-

ces dels municipis més importants que regulen el control i gestió dels residus d’obres, per exemple, sí 

que assumeixen les noves definicions de la UE.  

De fet, nosaltres també i, a més ho considerem essencial per al control dels abocadors il·legals que 

desgraciadament trobem als nostres termes municipals. 

Altra qüestió a tindre en compte és que des de l’entrada en vigor de la LOTUP la tramitació de l’autorit-

zació per a una obra canvia.  

 

 

 ORDENANÇA MUNICIPAL 
 

És evident que les mesures per incentivar la valorització front a l’eliminació que va preveure el RD 

105/2008 no han sigut suficients i, de fet, l’objectiu de valoritzar un 70% en l’any 2020 està molt lluny 

de la realitat. Així la situació descrita al preàmbul del Reial Decret al 2008 continua sent, 12 anys des-

prés, molt similar a l’actual. 

 

“Una de las dificultades por las que en la actualidad no se alcanzan unos niveles satisfactorios de reci-

clado de residuos de construcción y demolición es el hecho de que en su mayoría se depositan en ver-

tedero a coste muy bajo, sin tratamiento previo y, a menudo, sin cumplir con los requisitos establecidos 

en la normativa sobre vertederos. Para corregir esta situación, el real decreto prohíbe el depósito sin 

tratamiento previo y demanda el establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito 

en vertedero de residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya 

limitado a una mera clasificación”. 
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La falta de control i inspecció per assegurar que abans d’eliminar en abocador es fera el tractament 

previ i que només s’admeteren els residus que acompleixen les condicions requerides com a inerts, 

han fet que el sistema el sistema de tarifes per afavorir la valorització quede “compensat” amb estalvi 

de no separar en obra ni supervisar els plans de gestió. Dit d’altra forma: És més econòmic valoritzar 

però si prèviament separem  i també seria molt més car eliminar en abocador si férem el tractament 

previ exigit. 

 

Independentment, el Reial Decret 105/2008 i, conseqüentment, el Programa de Prevenció del PIRCV 

contemplen l’aprovació d’una ordenança municipal per al control dels RCD basada en l’aplicació d’una 

fiança o aval per a assegurar la correcta gestió dels RCD en qualsevol obra privada. Atenent també a 

les Directrius Europees, esta fiança podria exigir-se en qualsevol obra en el moment de sol·licitar la Lli-

cència d’Obra o la Declaració Responsable. 

 

Molts municipis d’Espanya tenen aquesta ordenança per a controlar la valorització o eliminació cor-

recta dels RCD i, alguns aprovaren en breu una bonificació en l’ICIO ( Impost sobre construccions, ins-

tal·lacions i obres ) per a incentivar la valorització en planta en comptes de l’eliminació en abocador. 

És un pas important en el municipalisme valencià i, des de Construir la Sostenibilitat, hem proposat un 

model d’ordenança a considerar i que està disponible a la nostra web (www.construirlasostenibili-

tat.net/propostes/ ). Tanmateix, seguim insistint en el fet que cal un major control i inspecció sobre el 

destí dels RCD per les autoritats competents. 

http://www.construirlasostenibilitat.net/propostes/
http://www.construirlasostenibilitat.net/propostes/
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CONSIDERACIONS FINALS 
 

Si bé tot el que hem exposat és d’aplicació tan en les obres promogudes per un particular o empresa 

com les promogudes per l’administració és cert que en el sector públic és més fàcil influir per diverses 

raons: la primera perquè des de les mateixes directives europees que motiven decrets reguladors, lleis i 

instruments de planificació ja s’exigeix a la mateixa administració directament. La segona raó és la co-

herència i la moral, l’administració no pot promoure campanyes en defensa de la separació dels residus 

domiciliaris o de l’ús responsable de l’aigua com a recurs natural; mamprendre campanyes d’inversions 

en lluminàries de baix consum o del cinquè contenidor mentre usa arena de pedrera per als llits de 

canonades o grava natural per a bases de carrers; mescla els papers, fustes i plàstics de les reformes 

dels seus locals en inerts i ho elimina en el racó d’un barranc legalitzat com a abocador. La tercera raó 

és de caire democràtic: la ciutadania, amb el temps que duguem treballant la gent de Construir la Sos-

tenibilitat, hem observat que té les idees molt clares i la seua voluntat no és altra que el seu Ajuntament 

siga responsable i aposte per l’economia circular. 

 

Altra qüestió distinta són les obres de promoció privada. Per a aquestes, com hem explicat adés, la 

situació descrita al 2008 continua idèntica i els instruments previstos per canviar-la no han tingut cap 

efecte. Caldrà altres mesures que passen per un major control en els agents que intervenen des de la 

recollida de residus en obra fins l’abocador, mesures fiscals que incentiven la valorització i desincentiven 

més l’eliminació i algun sistema de reconeixement, un “distintiu” per a les promocions que s’impliquen 

en l’economia circular. Aquesta idea, la del Distintiu és una de les línies de treball que en breu iniciarem 

des de Construir la Sostenibilitat. 
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Principals conclusions: 

 

• Els projectes d’obra no han de posar restriccions injustificades a l’ús d’àrids reciclats.  

 

• L’administració ha de promoure l’ús dels àrids reciclats i la restauració ambiental en les seua 

obres. 

 

• Els Estudis de Gestió de Residus s’han de complir. 

 

• Els Estudis i Plans de Residus són els instruments per reduir els residus, reciclar i destinar el 

màxim possible a valorització i restauració ambiental. 

 

• La implicació de l’administració en la inspecció i el control dels RCD és urgent. 

 

• Calen mesures fiscals per incentivar la valorització front a l’eliminació dels RCD. 

 

• Cal distingir i reconéixer aquelles promocions privades que aposten per l’Economia Circular. 

 

 

 

 

La Safor, 

Febrer del 2020 


