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GRC, SA empresa mixta, constituïda l'any 1994 per 
promoure la gestió controlada dels residus de la 
construcció (RCDs) i fomentar el seu reciclatge. 
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Confederació Catalana 
de la Construcció (CCC)  
i empreses privades del 
del sector afiliades. 
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Objectiu GRC, SA 
 
Tractament, reciclatge i valorització dels residus de la 
construcció i demolició, d’acord amb els plantejaments d’un 
desenvolupament sostenible de l’activitat constructiva i 
segons la jerarquia en la gestió dels residus: 
 

• Prevenció de la producció de residus a l’obra, mitjançant 
una bona planificació de la mateixa. 
• Reutilització de runes com a matèria primera en la pròpia 
obra, possibilitat que ja ha d’estar prevista en el mateix 
projecte. 
• Reciclatge en plantes exteriors de la fracció reutilitzable. 
• En últim cas, disposició de forma controlada de la resta 
de RCDs, aprofitant-los com a material de restauració en 
espais deteriorats bàsicament per activitats extractives. 
 

 



 
• Durant els més de 20 anys que fa que existeix GRC, s’ha 

implementat un model de gestió integral dels residus que, 
progressivament, ha anat abastant tot el territori català. 
 
 

 



 
• La implantació d’aquesta xarxa s’ha fet 

gràcies a l’estreta col·laboració entre el 
sector públic i el privat, i ha comptat amb 
la participació activa dels agents locals, 
que s’han implicat en un projecte comú 
de desenvolupament sostenible.  



• Un aspecte bàsic per produir àrid reciclat de qualitat és que 
els residus que entren a la planta de tractament continguin 
una quantitat mínima d’impropis. Amb aquest objectiu s’ha 
treballat molt en la recollida selectiva a l’obra i la 
desconstrucció selectiva (procedir a la retirada de tots els 
materials no petris abans d’executar l’enderroc). 
 
 



Un exemple d’èxit de construcció sostenible és el reciclatge i 
reutilització de residus en l’ampliació del port de Barcelona. Durant el 
període d’existència de Gestora de Runes s’han aprofitat 
aproximadament 30 milions de m3 de runes reciclades i terres per a 
l’ampliació dels molls Adossat, Inflamables i Dic Sud. Els materials s’han 
utilitzat per l’execució de recintes, bases, subbases, daus de protecció, 
drenatges, materials de rebliment, etc., amb el consegüent estalvi de 
matèries primeres i la millora ambiental que això representa. 



Subbase per a vial a l’aeroport de Sabadell Reblert de canalització al Canal Segarra-Garrigues 

Construcció d’un pàrquing d’un edifici a Mataró Prefabricats de formigó 



En línia amb tot l’exposat, aquest mes de setembre passat, l’Agència 
de Residus, el Gremi d’Àrids i l’Associació Catalana de Gestors de 
Residus de la Construcció i Demolició han signat un conveni per 
fomentar l’ús dels àrids reciclats i assolir, al 2020, un percentatge del 
75% de reutilització dels residus de la construcció. 



Per assolir aquesta fita, un dels compromisos del conveni és 
impulsar i tramitar el Decret que regula la utilització d’àrids reciclats, 
amb la finalitat de dotar al sector d’un marc regulador propi que fixi 
els usos permesos, les condicions d’ús i els criteris de control de la 
producció d’àrids reciclats i altres aspectes tècnics. 



Un dels altres objectius del Decret és que en la fase de redacció del 
projecte, tant d’obra pública com privada, s’incorpori un percentatge 
mínim del 5% en pes del total dels àrids previstos. 



Més que un simple tràmit, el projecte ha de servir per identificar les 
solucions constructives més adients, incloure aquelles partides 
veritablement essencials i evitar impactes ambientals innecessaris 
(prevenció i correcta gestió de residus, ús de materials reciclats, 
etc.). 



L’àrid reciclat incorporat al mercat ha de ser de qualitat. En aquest 
sentit els gestors de residus es comprometen a subministrar l’àrid 
amb marcatge CE i complint les condicions establertes en el Decret, 
en funció de la categoria de l’àrid i els seus usos permesos. 



El Gremi d’Àrids de Catalunya es compromet a utilitzar la seva xarxa 
de comercialització per donar sortida a tots els àrids reciclats 
produïts, entenent que l’àrid reciclat és el complement òptim, des del 
punt de vista ambiental, a l’extracció de l’àrid natural. 



Finalment, totes les parts es comprometen a col·laborar en la 
formació, informació i difusió de les característiques tècniques de 
l’àrid reciclat, i totes les altres mesures incloses en el Decret que 
regularà la utilització d’àrids reciclats procedents de la valorització de 
residus de la construcció i demolició. 



En resum i amb caràcter general, entenem que la sostenibilitat 
ambiental en la construcció ha de venir d’un canvi en la forma de 
treballar. La implantació de mesures ambientals han de ser definides 
en la fase de promoció i de projecte, amb seguiment continu durant 
tota la vida útil de l’obra i amb implicació de tots els agents que hi 
intervenen des de l’inici. 
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