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Impúls a la gestió dels residus
de la construcció al Segrià
Les gestores de runes i el Consell Comarcal signen un conveni per
facilitar una destinació correcta i reciclatge adequat de les runes

La Gestora de Runes de la Construcció i Gestora de Runes i Reciclatge del Segrià i els
Consells Comarcals tenen en marxa un conveni de col·laboració per impulsar la gestió
integral dels residus de la construcció a la comarca del Segrià i facilitar un adequat reciclatge
de les runes i deixalles procedents de l’edificació.
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Gestora de Runes de la Construcció
(GRC) i Gestora de Runes i Reciclatge
del Segrià (GRRS), empreses que gestionen la deposició controlada dels residus de la construcció i que impulsen
la seva valorització i selecció en origen,
van signar un conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Segrià
per a la gestió integral dels residus de
la construcció en aquesta comarca.
Aquest acord, de finals del juny passat
i difós majoritàriament entre els municipis de la comarca aquest any 2009,
té com a objecte prevenir l’impacte negatiu que té per al medi ambient d’aquesta comarca una gestió incorrecta
dels residus de la construcció, com per
exemple, dipositar aquests materials
sense tractar prèviament en espais no
habilitats per a aquesta finalitat.
GRC i GRRS rebran a les seves instal·lacions de Montoliu de Lleida i Torrefarrera tota la runa que es produeixi a
la comarca del Segrià i facilitarà contenidors per a la recollida de residus a
peu d’obra. D’altra banda, el Consell
Comarcal del Segrià aprovarà ordenances municipals i comarcals per a la
gestió de les runes de la construcció i
faran ús dels àrids reciclats als seus
projectes constructius.

Deposició i recollida de
runa controlada
GRC i GRRS acceptaran a les seves
instal·lacions de Montoliu de Lleida i
Torrefarrera tota la runa que es produeixi a la comarca del Segrià. D’altra banda, facilitaran a tot aquell qui
ho sol·liciti contenidors per afavorir la
recollida de runa a peu d’obra.
Per cada tona que el constructor dipositi a les instal·lacions controlades,
la Gestora abonarà una quantitat en
concepte de cànon a través del Consell Comarcal del Segrià.

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Segrià liquidarà el cànon als diferents municipis, en funció de les
tones aportades a lesinstal·lacions controlades, i es quedarà una part del total
en concepte de despeses de gestió.

Àrids reciclats en obres
municipals i comarcals
A partir d’aquest acord, les Administracions locals es comprometen a incorporar en les seves promocions la
utilització dels àrids reciclats procedents de les plantes de tractament de
residus de la construcció.
L’objectiu és fomentar els materials
reciclats com a productes aptes per
a la seva reutilització com a matèria
primera. Reincorporar un residu, que
d’altra manera es destinaria a l’abandonament, permet no només evitar el
malbaratament dels recursos naturals, sinó retornar les runes al cicle
productiu de la construcció ■

Un total de
34.000 tones
d’àrids reciclats
es van destinar
a obra pública

El volum de la runa baixa un 15%
Javier Badia, de la Gestora de Runes i Reciclatge del Segrià, ha confirmat que la influència de la crisi en
la producció de residus de la construcció també s’ha notat, ja que ha
experimentat un descens considerable, encara que “tampoc el podem
quantificar amb precisió, perquè els
mesos de desembre, gener i febrer

sempre acostuma a baixar el volum
de residus. Però, comparant el 2008
amb el 2007, podríem parlar d’un
descens de prop del 15%”.
Finalment, Badia ha indicat que respecte a la demanda d’àrids reciclats
destinats a obres a construir, durant
l’any 2008, es van xifrar en unes
34.000 tones ■
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