
La Generalitat vol reciclar el 50% de la runa, una xifra que el sector veu 
improbable per la falta de control  
També es marca com a objectiu la gestió controlada del 100% dels residus 

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) s'ha propos at com a objectiu assolir un 50% de 
reciclatge en les runes provinents de la construcci ó i la demolició, una xifra que la 
mateixa agència ha reconegut que és ambiciosa. Ment restant, el sector veu molt 
improbable assolir-la, bàsicament perquè amb la imp ortància que té el mercat negre és 
molt complicat que les plantes legals puguin sobrev iure. Altres objectius de l'ARC són la 
gestió controlada del 100% dels residus. 

«Arribar al 50% del reciclatge només serà possible si es gestiona correctament el 90% de la runa, una xifra que ara mateix està molt lluny de la realitat. 
Fins que no s'acabi amb el mercat negre, no podrem parlar de reciclatge, perquè és abocar-te a la ruïna.» Així s'explica Alfons Güell, del Gremi 
d'Empreses del Reciclatge i Demolicions. Genoveva Català, directora de l'ARC, ha explicat que la situació econòmica actual tampoc no ajuda en el 
compliment d'objectius, però que l'horitzó és a llarg termini i que no s'ha de descartar res: «Encara és aviat, i hem d'anar mesurant l'evolució.» Tots dos 
han reconegut que estan estudiant mesures per ajudar el sector, i Güell ha explicat que també estan fent tractes amb Gisa i altres empreses perquè 
potenciïn l'àrid reciclat. «Hem d'adoptar mesures d'emergència per evitar que desaparegui el sector del reciclatge, ja que moltes empreses són 
deficitàries.» Retirar el cànon de tres euros per tona és una altra mesura que proposa Güell, que diu que encareix més la gestió eficient dels residus. 

D'altra banda, el programa de l'ARC per a la gestió de residus es marca diversos objectius a part del 50% de reciclatge. També vol arribar fins al 100% 
de la gestió controlada, un 70% de la valorització dels residus d'envasos de materials de la construcció, i un 100% de la recollida selectiva de residus 
perillosos. 
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Notícies relacionades 

Premi per a una planta de Cassà  

La gestió de runa de la 
construcció va caure un 33% l'any 
passat a la demarcació  

Notícies de ... 

Cassà de la Selva  

 

La planta de Cassà converteix la 
runa en diferent tipus d'àrid. Foto: 
O.M.
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