
 

MOCIÓ PER FOMENTAR L’ÚS DELS ÀRIDS RECICLATS EN LES OBRES MUNICI-

PALS 

 

Que presenta Sr./Sra. …………………………………………….. alcalde / alcaldessa de l'A-

juntament de .............. en nom i representació d'aquest, mitjançant el present escrit, i en ús 

de les atribucions que li confereix i a l'empara del que s'estableix per la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial 

decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Fun-

cionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu 

debat i aprovació, la següent MOCIÓ 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Actualment, una gran part dels projectes d’obra, plecs de prescripcions tècniques, 

memòries tècniques valorades així com els plecs de clàusules administratives de contrac-

tació d’obres per part del sector públic valencià no contemplen la utilització d’àrids d’origen 

reciclat. És més, fins i tot solem trobar l’exigència d’usar àrids provinents de front de pedrera 

en usos que podrien ser perfectament substituïts pels àrids reciclats ( rebliments de rases, 

terraplens,  bases i subbases ) 

 

El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV  estableix de conformi-

tat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, l’obligació de fomentar la prevenció i utilit-

zació de productes procedents de la  valorització de residus de construcció i demolició, in-

dicant 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 preven-

ció 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 ca-

ràcter 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 par-

ticular 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. 

 

Actualment els àrids reciclats s’utilitzen principalment en els ferms de carreteres, els 

rebliments i els drenatges. Els àrids han de complir la normativa tècnica que  a l’Estat 

Espanyol, nacional s’ha desenrotllat en les especificacions tècniques en el plec de Pres-

cripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) i el plec de Pres-

cripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4). 

 

Per altra banda, els àrids reciclats tenen un cost econòmic molt inferior als àrids 

naturals, amb la introducció d’estos en les obres no sols aconseguim reduir la quantitat 

d’enderrocs en els abocadors –controlats o no- i reduir l’impacte ambiental de les ex-

plotacions d’extracció sinó una millor gestió econòmica reduint el Pressupost d’Execució 

Material de les obres públiques. 

 

 

Per tot això, presentem al plenari els següents ACORDS: 

 

1- Que els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques que en-

comane la Regidoria d’Urbanisme / Alcaldia/... s’eviten les restriccions per als usos 

regulats i permesos dels d’àrids reciclats. 

 

2- Que en els plecs de clàusules administratives, elaborats per a l’adjudicació d’obres 

s’incorpore com a criteri objectiu, la utilització d’àrids reciclats. 

 

 

 

………………………. , ……………….. de …………………………de 2019 

 


