
 
 
 

 

Informe sobre la proposta d’Ordre per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats 

procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. 

 

 

OBJECTIU DE LA PROPOSTA 

 

Tal i com determina l’article 1 de la proposta: 

“L'objecte d’aquesta Ordre és regular la utilització dels àrids reciclats obtinguts de 

residus de la construcció i la demolició de l’obra pública i privada executada a Catalunya. 

Es fixen els usos admesos i els requisits per a la utilització dels àrids reciclats.”. 

La Llei 5/2020, de 29 d’abril, en la seva Disposició Addicional quarta va introduir al text 

refós de la llei de residus de Catalunya fomentar  la utilització dels àrids reciclats. La 

mateixa disposició habilita la persona titular del departament competent per a fer el 

desplegament de la concreció d’aquesta previsió legislativa. 

 

CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

 

 L’article 1, en determina l’objecte, tal com s’ha explicat ut supra. 

 L’article 2, determina que l’àmbit d’aplicació és en l’obra privada i pública 

executada a Catalunya. 

 L’article 3, estableix les definicions. 

 L’article 4, detalla la composició dels àrids reciclats. 

 L’article 5, estableix les categories i la glanumetria dels àrids reciclats. 

 L’article 6, concreta que els àrids reciclats es poden utilitzar per als usos que es 

relacionen a l’annex 2 de la mateixa ordre. 

 L’article 7, detalla els requisits per a la utilització dels àrids reciclats. 

 

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

La proposta d’Ordre és de desplegament de la Llei de mesures del 2020. Des de l’àmbit 

local compartim l’objectiu i la concreció en aquesta Ordre, ens sembla correcta, per tant, 

no hem presentat al.legacions en els tràmits d’informació pública i/o audiència. 



 
 

Les al·legacions que s’han presentat són totes elles d’empreses del sector o 

d’agrupacions o gremis empresarials sectorials. 

 

AFECTACIÓ A L’AUTONOMIA LOCAL 

 

La proposta no afecta a l’autonomia local en els termes previstos en la Llei del Consell 

de Governs Locals (article 23.2 de la Llei 12/2010) i, per tant, no proposem  sol·licitar el 

Dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que preveu l’article 76.2, lletra d) de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que empara l’autonomia local reconeguda a 

l’article 86.3 del mateix Estatut. 
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