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Relleu presidencial per
seguir impulsant el sector

Alfons Porro, de Santa Coloma de Farners, assumeix la presidència del Gremi d’Àrids durant l’Assemblea del juny

E

l centenar llarg de socis participants a l’Assemblea anual del Gremi d’Àrids de Catalunya va
elegir Alfons Porro nou president de l’entitat.
Porro, l’elecció del qual va ser per unanimitat,
va rellevar en la presidència del Gremi Joaquim
Roca, que va estar al capdavant de l’organització durant 8 anys.

ACTUALITAT

06

El sector suavitza la
seva caiguda
Durant el 2013, la producció d’àrids
a Catalunya va baixar un 24%, l’ocupació al sector un 11% i les vendes
un 15% respecte l’any anterior.

Les primeres paraules d’Alfons Porro com a president van
servir per emplaçar els agremiats a “incidir en el missatges
als Poders Politics sobre la necessitat del sector de la construcció per sortir de la crisis, crear riquesa i llocs de treball”.
També va assegurar que “només amb un Gremi fort com a
interlocutor de nivell amb les administracions es podrà aconseguir els objectius que es persegueixen”. 04 , 05 i 06

FORMACIÓ

COMITÈ TÈCNIC

15

Explosius: preparats
abans d’abril de 2015
El proper 5 d’abril de 2015 entrarà
en vigor un mou marc legal sobre
l’ús d’explosius a pedreres.

18

El Gremi manté
l’aposta per la
formació de qualitat

GA 40-p.01-03 ok 2_Maquetación 1 20/11/14 10:52 Página 2

Nova Junta del Gremi d’Àrids durant l’Assemblea General de juny amb alguns dels experts i autoritats que
van acudir a la trobada gremial.
Per odre d’aparició a la fotografia d’esquerra a dreta a la fila
de sota: Albert Gómez (Cemex), Carlos Loscertales (Servià Cantó), Domènec Espadalé (Cycosa), Alfonso Porro (Prefabricats de
la Selva), Josep Mª Pelegrí (Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural), Joaquim Roca (Áridos Hnos.
Curanta), Josep Rodríguez (Canteras la ponderosa), Pere
Palacín (Director General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial), Sebastià Alegre (Betón Catalán), Miquel Romà (Àrids
Romà) i Antoni Trasobares (Director General de Medi Natural).
Per odre d’aparició a la fotografia d’esquerra a dreta a la fila
de dalt: Xavier Grau (Promsa), Xavier Riba (Promsa), Miquel A.
Roselló (Canteras Canro), Joan-Ignasi Valls (Áridos Uniland),
Raquel Antón (Àrids Antón), Xavier Foj (Canteras Foj), Jordi Torra (Àrids Guixeras), Andreu Puigfel (Puigfel), Joan-Ignasi Navarro (Hormiconsa), Josep Mª Pedra (Àrids Daniel), Miquel Gruas
(M I J Gruas), Joan Franquesa (Petra consultoria), Ernest Piqué
(Ernest Piqué e Hijos) i Jaume Puig (Gerent del Gremi d’Àrids).
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EDITORIAL

Competir en temps de crisi
tat de producció i venda és sis vegades superior a la
demanda actual. Cal interpretar correctament aquestes dades, i comprendre que la caiguda de les licitacions no té relació directa amb el preu dels àrids i altres productes i serveis de la construcció, sinó amb la
manca de liquiditat de les administracions públiques
per invertir. En aquests moments, la prioritat absoluta
és la consolidació fiscal. Amb un estat hiperendeutat
(el 100 % del PIB anual!!) ara per ara és impossible
que es facin més carreteres o hospitals, encara que
els regaléssim la grava.

“Cal comprendre que la
caiguda de les licitacions
d’obra pública no té relació
directa amb el preu dels àrids”

T

ot i que portem set exercicis continuats
de descens en les magnituds del mercat, les
vaques flaques al nostre sector encara duraran uns quants anys més. Podria semblar
infantil, a finals de 2014, dubtar de la profunditat i de la durada d’aquesta llarga crisi, però de
vegades la nostra actitud empresarial ho confirma.
Com s’explica, si no, l’aplicació de polítiques comercials que ens entestem a impulsar malgrat que sabem
que només condueixen al desastre?

Sembla ser un principi reflex aquell que determina
que, quan el mercat es contrau, cal abaixar els preus
per reanimar-lo. Això està passant massa sovint a la
nostra indústria: quan el pastís es fa més i més petit,
tendim a accentuar la nostra agressivitat comercial, per
veure si d’aquesta manera aconseguim emportar-nos-el.
Els preus baixen i baixen, i aquesta fórmula per captar
comandes acaba portant-nos al daltabaix econòmic i
empresarial. Individual, però també col·lectiu.
Convindria recordar unes quantes dades. Per exemple, que l’obra pública no arriba al 15% del que
era fa uns anys. O, per exemple, que la nostra capaci-

En aquest escenari tan terrible (qui és capaç de sobreviure si les vendes cauen un 85%, com ha passat al
sector dels àrids?) no resulta lògic ni adequat que
acabem de rematar la catàstrofe disparant-nos al peu
per la via de reduir uns preus que prou que s’han encarregat de pressionar a la baixa els compradors. És tan
lògic que ells ho facin, com infantil que ho fem nosaltres per esgarrapar unes quantes tones més de venda.
Però aquesta perversió comercial individual té encara un efecte secundari: la resta de competidors,
aquells amb els que conformem sector industrial –i,
ben sovint, associacions empresarials– se’n veuen
afectats, ja que han de baixar preus al seu torn si no
volen ser expulsats del mercat. Això provoca que l’empobriment sigui generalitzat: l’actitud infantil d’un
acaba perjudicant tot el col·lectiu.
Les persones madures coneixen els seus límits,
saben si esgarrapant agafen un tros o acaben plorant. I el que és més important, saben que en cas
d’esgarrapar tothom i quedar-se el pastís tot per ells,
el més probable és que ningú voldrà fer-hi equip. Els
sectors econòmics han de madurar, conèixer que tota
acció provoca reacció. Si l’actuació és violenta, la
reacció serà violenta, si perjudiquem el sector, el sector ens perjudicarà.
Competir és intentar guanyar, no destruir el contrari, respectar el competidor com a primera mesura
és respectar-te a tu mateix i al joc. En el nostre cas, és
respectar el sector i el producte.
Sebastià Alegre
Secretari del Gremi d’Àrids de Catalunya
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ACTUALITAT

ASSEMBLEA GENERAL

“Només un Gremi fort podrà
els objectius que es persegue
En el seu primer discurs com a president, Alfons Porro va fer un clam a la unitat del sector i a la necessitat de transmetre als Poders Polítics la importància del sector de la construcció per sortir de la crisi,
crear riquesa i llocs de treball.

El nou president, Alfons Porro, i el conseller Josep Maria Pelegrí, durant l’Assemblea del Gremi al juny

E

l centenar llarg de socis participants a l’Assemblea anual del Gremi del 10 de juny, va elegir
Alfons Porro nou president de l’entitat. L’elecció de Porro es va produir per unanimitat i va
servir per rellevar Joaquim Roca, que va estar
els darrers vuit anys al capdavant de l’organització.
Les primeres paraules d’Alfons Porro van servir per
emplaçar els agremiats a “reflexionar sobre les polítiques comercials individuals adoptades fins ara per
poder fer front a una situació que s’ha demostrat més
estructural que conjuntural” i va concloure que “només
amb un Gremi fort com a interlocutor de nivell amb les

4

BUTLLETÍ DEL GREMI / novembre 2014

administracions es podrà aconseguir els objectius que
es persegueixen”.
Per la seva banda, en el seu últim discurs assembleari, el president sortint va fer un repàs als canvis
produïts al sector des que va assumir la presidència
de l’entitat l’any 2006. “Hem passat de l’exuberància a gairebé la inactivitat”, va resumir, recordant
que el mercat domèstic s’ha contret quasi un 75%.
Roca també va llistar les transformacions del Gremi
durant aquest temps, encaminades totes elles a fer
més fortes les empreses en el mercat i davant les
administracions.
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ACTUALITAT

rà aconseguir
ueixen”
Joaquim Roca: “Hem passat de
l’exuberància a gairebé la
inactivitat. El mercat domèstic s’ha
contret gairebé un 75%”
Programa complet
A banda del programa més institucional, l’Assemblea d’enguany va tornar a comptar amb la participació de ponents de prestigi que van exposar temàtiques d’interès per al sector. Pablo Lastres, d’Iberpotash, va traslladar a l’audiència les ‘Sinèrgies del
projecte Phoenix’, i Pere Segarra, director de la Càtedra Emprenedoria i Creació d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili, va parlar de repensar el sector de la
construcció. La cita va servir també per presentar oficialment el Gremi Jove, nou ens de participació gremial per preparar els futurs líders del sector.
Durant l’assemblea, i com a primer acte del nou
president, es va signar un conveni amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, que pretén regular la col·laboració per a l’estudi, seguiment i evolució de les aus protegides presents en les zones on es duen a terme activitats extractives.

Les dades de la trobada
L’Assemblea General del Gremi va comptar aquest
any amb la participació d’unes 150 persones, representants de les 115 empreses i vora 350 centres d’explotació que integren l’entitat.
Com a punt i final de la trobada, es va celebrar el
tradicional dinar dels agremiats on es va poder parlar
més distesament de la situació del sector. En aquesta
ocasió, el Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Pere Palacín, va compartir taula amb els
empresaris ariders presents al dinar. •

Salutació del president
Em plau adreçar-me a vosaltres en nom
del Gremi d’Àrids de Catalunya, doncs el
passat 10 de juny l’Assemblea General va
tenir a bé fer-nos confiança a mi i a la
Junta Directiva que presideixo, per
ostentar aquesta responsabilitat.
Estic convençut que em serà difícil
substituir la trajectòria del bon amic
Joaquim Roca, president sortint de
l’entitat, per la seva vàlua personal i la
ruta marcada per al Gremi, però tinc la
certesa que amb el suport de tots podrem
assolir amb escreix els objectius de treball
que el sector dels àrids té plantejats.
Voldria expressar-vos que el Gremi s’ha
caracteritzat, sempre, pel treball
cooperatiu dels seus membres i la bona
col·laboració i entesa amb el seu entorn
sectorial, fet que ens dibuixa la raó de ser
de l’activitat gremial.
Quedo doncs, tant jo com la resta de
membres de la nova Junta Directiva, a la
vostra disposició per tal de mantenir una
comunicació fluïda, tot cercant
conjuntament les fites que hem d’assolir
entre tots, amb l’objectiu de trobar les
millors solucions a les necessitats del
sector. La potenciació de les iniciatives
conjuntes en els nostres àmbits respectius
és un eix clau del nostre tarannà.
Si els propers temps no ens porten vents
més favorables, sí que nosaltres, junts,
amb les nostres ganes i capacitats, sabrem
treure profit sumant esforços per poder
avançar les petites brises marines, que de
ben segur trobarem.
Tot reiterant-vos la voluntat de
col·laboració, espero poder-vos saludar
personalment ben aviat.
Alfons Porro
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ACTUALITAT

MAGAZINE SOCIAL DE L’ASSEMBLEA

Diferents moments de l’Assemblea General del 10 de juny, celebrada a La Pedrera: Arribada i registre de participants, acte a
l’auditori, dinar i lliurament de premis.

6
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ACTUALITAT

BALANÇ DEL SECTOR

Els àrids moderen la seva caiguda
Després d’un 2013 molt difícil, la tendència apunta a una lleugera remuntada. Les últimes dades oficials
de la Direcció General de Mines, de 2013, mostren que la producció d’àrids a Catalunya va baixar un
24%, l’ocupació al sector un 11% i les vendes un 15% respecte l’any anterior. Tot apunta, però, que
aquest 2014 s’ha tocat fons i les perspectives són optimistes.

Evolució de les vendes
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*Dades de la Direcció General de Mines, juliol de 2014

A

ctualment, a Catalunya hi ha 492 explotacions a cel obert que el 2013 van
produir 22 milions de tones, el que suposa una caiguda de més del 70% des
de 2006, quan es va produir la xifra rècord de 85M de tones. Quant a la seva aplicació, un
90% del material extret en sòl català es va dedicar a
roques i àrids per a la construcció i l’obra pública, i a
aglomerats per a la construcció.

Un altre 24% menys de producció
La caiguda de la producció no és aïllada i les vendes
també han caigut dràsticament, des dels més de 300
milions d’euros que es venien els anys 2006 i 2007, fins
als 97 milions de l’any passat.

Aquesta caiguda de la producció i les vendes ha
implicat, alhora, un marcat descens de l’ocupació directa i indirecta al sector, i en els últims sis anys més
de 1.200 persones han perdut la seva feina directa en
la minera a cel obert.
Avui, en sòl català hi ha més de 150 explotacions
completament inactives i es calcula que han desaparegut al voltant d’un 15% de les empreses del sector
extractiu, bé perquè han tancat o bé perquè s’han fusionat amb altres companyies.
Tot i aquestes xifres, sembla que ja s’ha arribat al
límit. Les previsions per a 2014 encara són d’un nou
descens del 5% en la producció (es calcula que es produiran uns 20,8M de tones a tot Catalunya), però la
tendència apunta a una lleugera remuntada. •
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ACTUALITAT

NORMATIVA DE RESTAURACIÓ

Nou marc regulador per a
la restauració d’extractives
Al llarg de 2013, es van fer 181 inspeccions de
seguiment de programes de restauració. En la primera
meitat de 2014, ja s’havien fet 95. La nova normativa
pretén establir una programació per dur a terme les inspeccions sobre el compliment dels programes de
restauració.

El Consell Assessor dels Àrids va acordar, al plenari del 7 de juliol, la creació d’un grup de treball
per estudiar el canvi en el model de restauració
que s’aplica a Catalunya des del 1981. El Gremi
està aportant exemples d’altres models que ja
s’apliquen a Europa.

Desenvolupament de la normativa

D

urant els darrers 15 anys, s’han restaurat més
de 4.000 hectàrees de superfície dedicada a
l’activitat extractiva. Obligatòriament, totes les
activitats extractives, en explotació o no, que
disposin d’un programa de restauració informat favorablement han de passar inspeccions regularment.
Aquestes inspeccions són un dels punts que abordarà la
nova normativa.

El CREAF de la UAB –dins del Conveni Marc amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat– revisarà la normativa existent a nivell de restauració d’activitats extractives i proposarà els criteris tècnics a considerar en
el disseny d’una nova normativa. En aquest sentit,
s’analitzarà la normativa existent tant a nivell nacional
com internacional. El Gremi, per la seva banda, està
aportant exemples de models que funcionen a Europa. •

Actuacions de desimpacte. Superfície restaurada
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ACTUALITAT

JORNADA A ESADE

Temps diferents, noves infraestructures

E

l Gremi va organitzar, juntament amb CONSCAT i
ASINCA, la jornada ‘Temps diferents, noves infraestructures’ a ESADE. L’objectiu d’aquesta
trobada de treball va ser reflexionar sobre un nou
camí de col·laboració per guanyar força i competitivitat.
En els darrers anys, el conjunt d’empreses relacionades amb el món de les infraestructures a Catalunya s’han hagut d’adaptar per afrontar una crisi més

llarga i profunda del que podíem esperar. Així, s’han
hagut de moure per trobar noves oportunitats de negoci i definir noves línies de treball. La internacionalització
o els nous sistemes de finançament són actualment algunes de les possibilitats del sector. La jornada ‘Temps
diferents, noves infraestructures’, va servir per reflexionar al voltant d’aquestes noves formes de treballar
que necessita el sector per plantar cara a la crisi.•

Representació del Gremi
a Foment del Treball
El Gremi d’Àrids ha ingressat a Foment del Treball i
el president, Alfons Porro, forma part de la Junta Directiva. En el context d’aquesta col·laboració, la darrera
Junta Directiva del Gremi es va celebrar a la seu de Foment del Treball.

Junta Directiva del Gremi a Foment del Treball

BUTLLETÍ DEL GREMI / novembre 2014
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ACTUALITAT

CONVENI AMB MEDI NATURAL

Normativa més favorable
quant a protecció d’espècies

D

urant la darrera Assemblea del Gremi, el nou
president de l’entitat, Alfons Porro, va signar
un conveni amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
Josep Maria Pelegrí, per regular la col·laboració de les
empreses agremiades que es dediquen a l’extracció
d’àrids per a l’estudi, seguiment i evolució de les espècies presents a les zones on es duen a terme activitats
extractives. Segons paraules del conseller, aquest conveni “reafirma el compromís del gremi amb l’entorn i
exemplifica fins a quin punt s’estan incorporant en els
programes de restauració les mesures correctores més
adients per a la conservació de les espècies protegides”.

El conveni de col·laboració
El conveni té una validesa de cinc anys, i estableix
una sèrie de pautes de col·laboració que permetran als
agremiats reduir els costos que suposen els estudis sobre
el seguiment, evolució i monitoratge dels hàbitats de les
espècies protegides, principalment les amenaçades com
l’àguila cuabarrada, el còlit negre o els ocells estèpics.
Gràcies aL conveni, se simplificaran tràmits i procediments administratius, i la Direcció General del Medi Natural assessorarà els agremiats aportant els mitjans tècnics i humans de què disposi.
Els resultats dels estudis de seguiment d’aquestes
espècies serviran per millorar el coneixement de les
mateixes i de la integració de les activitats extractives
en el seu entorn.

Reunió de treball de la Comissió de Seguiment del Conveni amb Medi Natural

10
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El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i el president del Gremi, Alfons Porro, signant el conveni de col·laboració

Comissió de seguiment
Per portar a la pràctica el conveni, al mes de setembre es va constituir la Comissió de Seguiment del Conveni amb Medi Natural. Aquesta comissió està treballant en el programa de ràdio-seguiment de diversos
exemplars, per tal de delimitar els seus hàbitats d’alimentació, i valorar la compatibilitat de les activitats extractives amb les seves zones de caça.
El Gremi col·labora estretament amb l’àrea de Fauna
de la Generalitat, i durant aquest hivern tècnics especialitzats capturaran àguiles per posar-les els aparells
que han de transmetre les dades al satèl·lit. Amb
aquestes dades es podran elaborar mapes molt precisos
de les habituds de les parelles d’àguiles, que permetran
conèixer millor els seus costums per desenvolupar accions que afavoreixin la seva supervivència.•

La col·laboració amb la Generalitat
permetrà als agremiats reduir els
costos dels estudis sobre
seguiment i evolució de les
espècies protegides
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TERRITORI

Els ariders de Tarragona fan la “ruta
de les muscleres” al Delta de l’Ebre

Els assistents a la trobada gremial al Delta de l’Ebre
Enguany, les empreses d’àrids de la demarcació de Tarragona es van reunir al Port de
l’Ampolla per celebrar l’Assemblea General
Ordinària. Així, abans del dinar on es van tractar
els temes relatius al sector, els ariders tarragonins

van poder gaudir d’una ruta pel Delta de l’Ebre.
Una de les parades va ser en una plataforma musclera on va tenir lloc una degustació gastronòmica
d’ostres, musclos, peix i arròs, tot acompanyat
d’un bon cava. •

El Gremi participa a les Jornades
per a l’Excel·lència a Esterri d’Àneu
A finals d’agost van tenir lloc les primeres Jornades per a l’Excel·lència, celebrades a Esterri
d’Àneu, on diverses empreses del Gremi van participar activament. Concretament, Cervós S.A, de la
Guingueta d’Àneu, va ser espònsor de l’esdeveniment,
i una de les seves professionals va participar a la taula
rodona ‘L’aprenentatge de la mà de l’experiència’.
Les jornades, sota el títol ‘Perfeccionament professional a l’alta muntanya’, van tenir per objectiu donar a
conèixer les possibilitats del territori a l’hora de créixer
econòmicament, partint de les motivacions d’un grup
d’empresaris locals. Les diferents activitats van tenir
com a eix principal l’excel·lència en diverses formes,
però també la motivació o la competitivitat. •

El públic durant una de les conferències de ‘Perfeccionament
professional a l’alta muntanya’
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INTERNACIONAL

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

La UEPG es
reuneix a Suïssa

L

a Unió Europea de Productors d’Àrids (UEPG) va
celebrar la seva Assemblea General anual a
Berna, Suïssa, els dies 26 i 27 de maig. A
l’Assemblea, van participar més de 60 representants de 33 dels 35 estats membre.
Durant el primer dia, els representants de la UEPG
van visitar dues graveres i un centre de formació, obert
a escoles de tot el cantó, per a l’aprenentatge de
matèries relacionades amb la natura, la geologia i la indústria dels àrids. També, la planta de tractament de
l’empresa Alluvia, referent en sostenibilitat.
El segon dia van tenir lloc els diferents comitès tècnics i es va treballar en l’estratègia a seguir per la indústria europea dels àrids durant els propers anys. Per part
del Gremi va ser el gerent, Jaume Puig, qui va participar
als actes assemblearis. •

Visita a una de les plantes de tractament més modernes
del país

Els reptes del sector a nivell mundial

A

l mes d’octubre, els comitès de la UEPG
es van reunir a Brussel·les per tractar
diferents temes tècnics, econòmics, de seguretat laboral i de medi ambient relatius
als àrids. Aprofitant aquesta trobada,
també es va convidar a representants del sector de països d’arreu del món perquè compartissin la seva experiència amb els membres de l’entitat europea.
Una de les experiències que es va donar a conèixer va
ser la Federació Iberoamericana de Productors d’Àrids (FIPA), de la que el Gremi, com a membre de la Federación

de Áridos (FdA), forma part. Així, César Luaces, com a director de la FIPA i d’ANEFA, i Jaume Puig, gerent del Gremi, van explicar què es la FIPA, van donar a conèixer les
dades de producció d’àrids als països membres i les oportunitats i fortaleses dels mercats iberoamericans.

Experiències internacionals
La jornada on es van explicar els reptes del sector a països de fora d’Europa, sota el nom de ‘Gain’ o ‘Guanyar’, va
permetre conèixer la realitat dels àrids a estats com Austràlia, Sud-àfrica, Xina, Canadà, Colòmbia o Argentina. •

Una de les ponències durant la trobada de la UEPG a Brussel·les a l’octubre
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COMITÈ TÈCNIC

JORNADA TÈCNICA

Explosius: cal estar preparats
abans d’abril de 2015

Més informació i descàrrega de les
ponències presentades a la pàgina
web de COMINROC.

E

l proper 5 d’abril de 2015 entrarà en vigor un
mou marc legal sobre l’ús d’explosius a pedreres.
La Directiva de la Comissió Europea 2008/43 estableix el nou sistema d’identificació i traçabilitat
d’explosius per a usos civils, destinat a garantir
una major seguretat per a tots els agents de la cadena de
subministres i també per evitar la utilització d’aquest material amb finalitats il·lícites. El canvi més important del
nou marc legal és que, a partir de 2015, tots els explosius
que es consumeixin en voladures han de portar un marcatge i identificar-ne en tot moment el tenidor.

Afectació al sector
Traslladat al sector dels àrids, la Directiva comporta,
essencialment, la necessitat d’invertir temps i recursos per
tal de disposar d’un sistema de traçabilitat. És a dir, en tot
moment, l’empresa aridera ha de poder demostrar tant la
procedència com les quantitats dels explosius de què disposi, ja que la responsabilitat final del control del producte recau en ella, en tant que usuària / consumidora.
Per tal de facilitar l’adaptació del sector, el Gremi
d’Àrids va organitzar el passat 30 de setembre una Jornada Tècnica a Barcelona. La sessió, emmarcada en el cicle
de jornades promogudes per la patronal COMINROC,
tenia un marcat caràcter informatiu sobre els efectes, entre les empreses agremiades, de l’entrada en vigor de la
Directiva Europea. Però, sobretot, la Jornada va servir per
conèixer la posició de tots els agents involucrats: des de
les Administracions Públiques fins als fabricants d’explosius, passant per distribuïdors, fabricants de software de

La Jornada “Identificació i Traçabilitat d’Explosius per a usos civils”
va omplir la sala de la seu de Foment, amb prop de 150 participants
gestió, i fins i tot la Guàrdia Civil, en tant que cos armat
responsable de la vigilància d’aquests productes.
Entre les conclusions compartides per tots els ponents, destaca una doble necessitat per als ariders: d’una
banda, consumir abans del 5 d’abril tots els estocs d’explosius antics (sense marcatge), ja que després d’aquesta
data aquest producte estarà fora de la llei i, per tant, inutilitzable; de l’altra, no esperar al darrer moment per fer
un diagnòstic de les necessitats de l’empresa en aquest
camp. Cal estudiar i definir quina és la solució que implementarà per garantir la identificació i custòdia dels explosius, i determinar el sistema –manual o electrònic– que li
permetrà gestionar amb eficàcia la compra i ús d’explosius per a les seves activitats extractives. •

Els experts recomanen consumir
els estocs no marcats abans de
l’entrada en vigor de la
Directiva Europea sobre
Identificació i Traçabilitat
BUTLLETÍ DEL GREMI / novembre 2014
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COMITÈ TÈCNIC

LEGISLACIÓ

Els tribunals donen la raó al Gremi
en la gestió de les conques fluvials

Meandre de Ventalló
El Gremi va interposar un recurs, el novembre de 2011, contra el Reial Decret que aprovava el Pla de
Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Dos anys i mig més tard, els tribunals van reconèixer la
raó del Gremi declarant nul el Pla de Gestió.

E

l Gremi d’Àrids va presentar tot un seguit
d’al·legacions durant el tràmit d’informació
pública corresponent al Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Els principals punts sobre els que l’entitat va manifestar la
seva disconformitat van ser la manca d’aprovació inicial
del Pla de Gestió pel Govern de la Generalitat; la manca
de competència de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
per aprovar el Pla i la improcedència de dotar de contingut normatiu a les accions de planificació hidrològica
que contenia el Pla.

14

tivitats extractives ja autoritzades, en tràmit o demanades,
incloses les possibles ampliacions.
D’altra banda, el Gremi d’Àrids va manifestar la seva
disponibilitat per tractar totes les al·legacions presentades
amb l’ACA i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Resolució satisfactòria

Afectació a l’activitat extractiva

El juliol de 2014, la sala del contenciós administratiu
del Tribunal Suprem va acabar donant la raó al Gremi pel
fet que el Pla de Gestió havia estat declarat nul amb anterioritat. La declaració de nul·litat va ser motivada per la
omissió de l’informe preceptiu de l’òrgan consultiu en l’elaboració del decret. •

El Pla finalment declarat nul, a més, no tenia en
compte el Decàleg acordat per la Comissió de Coordinació dels diferents àmbits competencials a l’entorn de
les activitats extractives que havia estat signat l’any 2003
pel conseller d’Indústria, el conseller de Medi Ambient i el
Gremi. L’associació dels ariders va demanar també que
s’establís un règim transitori que ordenés el pas d’una
regulació a l’altra i que deixés clar que no afectava les ac-

El Pla de Gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya, contra
el que el Gremi havia presentat
al·legacions, és declarat nul
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COMITÈ TÈCNIC

DEFENSA DEL SECTOR

PIMEC, la FECOCAT i el Gremi
busquen solucions a la morositat

D

es del sector dels àrids i la Federació de
materials de la construcció (FECOCAT),
s’està treballant des de fa temps per intentar eradicar la morositat empresarial. Conjuntament amb PIMEC, que actualment
lidera la Plataforma contra la Morositat (PMcM) a nivell
estatal, s’han realitzat diverses accions de pressió al
Govern Central per tal que s’obligui a les grans empreses a pagar les factures a 60 dies, tal com marca la Llei.
Representants del Gremi han participat activament
en el procés de reforma de la Llei al Congrés dels Diputats i a les negociacions amb el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro.
D’altra banda, a Catalunya s’ha creat un grup de
treball amb la Generalitat per analitzar com fa el procés
de contractació pública aquesta administració, intentar
evitar que els adjudicataris no paguin correctament als
seus proveïdors, i fragmentar les licitacions per afavorir
que les pimes obtinguin també comandes. •

Antoni Cañete, secretari general de Pimec i president de
la Plataforma contra la Morositat.

Acord per al trànsit de
camions a Figueres
L’Ajuntament de Figueres va restringir el trànsit
de camions de més de 5,5 Tm pel casc urbà.
Aquesta mesura, que acaba d’entrar en vigor, impedia que els camions de les pedreres de Llers
poguessin operar amb normalitat. Per respectar la
mesura municipal, aquests camions havien de fer
recorreguts alternatius de més de 25 km en alguns
casos.
Des del Gremi d’Àrids, es va iniciar una negociació
amb el Consistori, que ha permès arribar a un acord
per tal que el trànsit de les pedreres en direcció Nord
i Est pugui tenir un pas especial.
Aquest pas especial permet els camions anar fins a la
rotonda de Vilamalla passant per Figueres. Aquesta
ruta soluciona una part important del problema. •

BUTLLETÍ DEL GREMI / novembre 2014
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GREMI JOVE

PARTICIPACIÓ

El Gremi Jove visita una gravera i ja
planeja les properes activitats
El dilluns 20 d’octubre, una desena de membres del Gremi Jove van visitar la gravera de Sorres i Graves
EGARA de Terrassa per conèixer, de primera mà, el funcionament tècnic d’una gravera.

D

urant aquesta trobada, els participants
van tenir l’oportunitat de conèixer el funcionament tècnic d’una gravera, saber els
tipus de materials que s’hi produeixen, i
veure com s’hi fan les tasques d’extracció,
transformació, rentat, reciclat i distribució. A més,
també van poder aprendre els conceptes de restauració de l’explotació.

Precedents del Gremi Jove
El Gremi Jove és el darrer òrgan participatiu constituït en el sí del Gremi d’Àrids -es va constituir el març

de 2014-. La voluntat d’aquest òrgan és oferir un punt
de trobada als joves del sector que en un futur dirigiran
les empreses agremiades. Aquest grup de treball té per
objectiu començar a preparar als que estan cridats a ser
els líders de la indústria catalana dels àrids.
El mes de maig va tenir lloc la primera activitat del
Gremi Jove, que va consistir en la visita tècnica a la pedrera Las Cuevas de Lafarge, a Sitges. Després de la
visita del passat 20 d’octubre a la gravera EGARA, ara
es vol organitzar una altra visita tècnica, en aquest cas
a una fàbrica. Aquesta tercera activitat es programarà
abans de finals d’any. •

Membres del Gremi Jove durant la
visita a Sorres i Graves EGARA de Terrassa
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SEGURETAT LABORAL

SEGURETAT LABORAL

Aposta per la seguretat
Radiografia de la mineria a cel obert (any 2013)
NOMBRE DE PLANS DE LABORS PRESENTATS
PERSONAL PROPI
PERSONAL CONTRACTAT
POBLACIÓ MINERA
ACCIDENTS LLEUS AMB BAIXA

476
1.527
806
2.333
30

ACCIDENTS GREUS

1

ACCIDENTS MORTALS

0

TOTAL ACCIDENTS

31

ÍNDEX D'INCIDÈNCIA ACCIDENTS

1.328,76

HORES TREBALLADADES PERSONAL PROPI

1.417.442

HORES TREBALLADES PERSONAL CONTRACTAT
HORES TREBALLADES TOTAL

401.756
1.819.198

Entre 2012 i 2013,
en la mineria a cel
obert a Catalunya
només es van
produir dos
accidents greus i
cap mortal

La mineria a cel obert és un dels sectors amb un índex més baix d’accidentalitat. El 2013, el percentatge
d’accidents que van causar baixa laboral en mineria a cel obert a Catalunya situen l’accidentalitat al sector 10 cops per sota que en mineria d’interior, i cinc cops per sota que en construcció.

L

es últimes dades d’accidentalitat al sector dels
àrids, corresponents a 2013, tornen a situar la
mineria a cel obert com un dels sectors industrials amb més baixa accidentalitat. Respecte
l’any anterior, 2012, es van produir cinc accidents menys, i cap d’ells va ser mortal.

Índexs d’accidentalitat
El nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors no ha deixat de baixar al sector dels àrids. El
2013, es va assolir l’índex d’incidència d’accidents mortals més baix des de l’any 2000 (fins on es remunten les
dades del darrer informe de la Direcció General d’Ener-

gia, Mines i Seguretat Industrial). A més, l’índex d’incidència dels accidents greus també s’ha reduït a un
terç del de l’any 2000. Aquestes xifres són el resultat de
l’aposta dels empresaris ariders per la seguretat laboral.

Consum d’explosius
D’altra banda, l’evolució en el consum d’explosius
industrials en mineria mostra una dràstica caiguda durant els últims anys. Des del 2006, el descens acumulat
supera el 70%, segons dades de Maxam. En el cas de
l’ús d’explosius en obra pública, la caiguda acumulada
és del 98%, posant de relleu la pràctica desaparició
d’aquest tipus d’obra. •

La reunió anual de la Mesa de Seguretat
Minera de Catalunya, presidida per Pere Palacín,
director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, va tenir lloc a la seu del Departament
d’Empresa i Ocupació. Un cop més, es va constatar la bona feina del sector en la prevenció de
riscos laborals i la poca incidència d’accidents a
la mineria a cel obert.
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FORMACIÓ

FORMACIÓ

El Gremi manté l’aposta
per la formació de qualitat

E

l Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Operacions i
Manteniment de Maquinària de Construcció
es va impartir per primer cop el curs 20062007. Després de vuit anys, el balanç tant a
nivell de satisfacció d’alumnes i professors,
com a nivell d’ocupació dels estudiants és molt positiu.
La bona acceptació del programa té a veure, principalment, amb la realització de pràctiques amb maquinària
real i en empreses del sector, la majoria d’elles empreses agremiades. Això permet als alumnes aprendre
ràpid i estar molt més preparats per al món laboral.
El contrapunt al valor afegit de les pràctiques amb
maquinària real, és el preu que suposa poder disposar
dels equips. Per superar aquesta dificultat ha estat clau el
Conveni de col·laboració signat entre el Departament
d’Ensenyament i les empreses del sector, entre les quals el
Gremi d’Àrids, que ja ha renovat el conveni per al curs
2014-2015.

El Gremi d’Àrids ha renovat el
conveni de col·laboració amb
el Departament d’Ensenyament
per al curs 2014-2015

Inserció laboral
Pel que fa a la inserció laboral, es pot considerar
força bona, sobretot tenint en compte la conjuntura
econòmica actual. La polivalència dels titulats del cicle
formatiu ha estat un dels punts decisius per a què el
percentatge de graduats en recerca de feina sempre hagi estat inferior al 20%. A més, del percentatge
d’alumnes que treballen sis mesos després d’acabar els
estudis, més del 70% ho fa en alguna empresa del sector. Tot apunta a què els graus d’inserció laboral del

nou cicle formatiu de Tècnic en Excavacions i Sondatges, iniciat el curs 2013-2014, milloraran perquè augmenta el ventall de sortida laboral dels titulats. Ara, els
alumnes finalitzaran els estudis també preparats per treballar en mineria, obra subterrània, perforació i voladura, ja que s’hauran format amb màquines de sondatge
en exterior i interior, carros perforadors en exterior, jumbos en interior, minadors en interior o pales carregadores i dúmpers de perfil baix en interior. •

La FLC intentarà que no es
perdi el patrimoni de formació
La Fundació Laboral de la Construcció (FLC) està
culminant el procés d’adquisició de l’edifici que
l’antic Institut Gaudí de la Construcció tenia a
Badalona. L’objectiu és que el sector disposi d’un centre on impartir la formació ocupacional a la demarcació
de Barcelona, després que el Gaudí entrés en procés

18
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concursal de liquidació. La recuperació d’aquest espai
de formació, que comportarà una inversió de més d’un
milió d’euros, té el vist i plau de l’Institut Català de Finances i tindrà aportacions dels fons procedents del
Conveni de la Construcció i el suport de l’Ajuntament
de Badalona. •
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RECULL DE PREMSA

LA VEU DEL SECTOR
El Gremi, com a representant del sector, regularment és requerit per la premsa per analitzar l’actualitat directa o indirectament relacionada amb els àrids. En són exemples els articles publicats durant aquest any que
recollim a continuació.

LA VANGUARDIA 11/05/2014

EXPANSIÓN 13/01/2014

EXPANSIÓN 16/01/2014

EXPANSIÓN 13/05/2014

DIARI SEGRE 25/05/2014
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ENTREVISTA

Ximo Magalló, president de la Federación de Áridos i d’Arival

“El sector podrà sofrir molt, però no pot
desaparèixer, aquesta és una fortalesa”
Fa prop d’un any va ser escollit president de la Federación de Áridos. Com valora els primers mesos
en el càrrec?
Quan vaig assumir la presidència de la Federación de Áridos (FdA) al desembre de 2013, em vaig fixar com a
principal objectiu treballar per la
unitat del sector, la defensa de tots
els interessos del mateix davant les
Administracions i l'organització del
IV Congrés Nacional d'Àrids (octubre de 2015 a Madrid).
Durant el temps que porto en el
càrrec, s'estan intentant simplificar i
resoldre algunes de les traves burocràtiques que tenim al sector, gràcies a l'ajuda de Cesar Luaces, Director General de la FdA, i el suport
i treball de tota la Junta Directiva.
Com funciona la FdA i quins serveis presta al sector?
La FdA funciona com un paraigua on cada membre que
la composa –AGA, ANEFA, ARIVAL i Gremi d’Àrids de
Catalunya- proposa iniciatives d'interès per al sector que
després es desenvolupen i aporten un valor afegit.
La nostra presència a la UEPG, a la COMINROC i a la
CEOE, serveixen com a plataformes per defensar els interessos del sector a nivell europeu i nacional.

és un miratge produït per la proximitat de les eleccions,
però com s'està produint un increment en el PIB –després de més de set anys de recessió- crec que el nostre
sector creixerà en els propers anys a causa de la inversió
pública que es produirà, les restauració d'edificis i el
manteniment de les nostres carreteres que fins avui han
sofert un abandó excessiu per part de les Administracions Públiques. El nostre sector podrà sofrir molt, però
a diferència d'altres, no pot desaparèixer, i aquesta és
una de les nostres fortaleses.
I pel que fa a la Comunitat Valenciana?
Molt al meu pesar, la Comunitat Valenciana és la Comunitat que pitjor està del nostre país. Al poc finançament per part de l'Administració Central (som la Comunitat que menys rep per individu i any), hem d'afegir que el teixit industrial tradicional ha desaparegut
gairebé per complet, el que ens obliga a reinventar-nos
per sortir de la crisi.
Una dada demolidora és que durant el 2007 vam produir
prop de 60 milions de tones d’àrids (12 tones/individu) i
el passat any solament vam aconseguir 5 milions.
Tot i així, crec en els meus paisans i desitjo que en els
propers anys siguem capaços, entre tots, de tornar a
la posició que teníem i que per dret, tarannà i talent,
ens correspon.
A causa de la crisi, s’està
produint l’obsolescència i
exportació de màquines?
Estic al mercat de la Maquinària
d'Obres Publiques des de 1974 i
asseguro que una crisi com l'actual no l'havia viscut mai.
El mercat ha tret més del 80%
de les màquines que tenia, algunes fora d'Espanya i d’altres,
per edat, al desballestament,
però cap s'està reposant per una de nova.
Les vendes actualment estan en el 10% respecte les que
es van fer el 2007. És cert que es nota una millora i hauria de ser major en els propers anys, però per a això és
necessari que se sol·licitin més obres per part de les diferents Administracions, doncs de no ser així, i aviat, seria
suficient amb les que han quedat.•

“En aquests moments estem
observant una estabilització
del consum i millores en
algunes Comunitats, el que
ens permet mirar el futur amb
cert optimisme”

Com descriuria la situació
del sector a nivell estatal?
Des del 2008 fins avui ha experimentat una caiguda del
80%. No obstant, en aquests
moments estem observant una
estabilització del consum i millores en algunes Comunitats, el
que permet mirar el futur amb
cert optimisme.
Una de les preocupacions és l’abundant legislació que
obliga a dedicar recursos al seu compliment en detriment
de la producció.
És optimista quant a perspectives de creixement?
Estem detectant un increment en el consum, encara que
no és generalitzat en tot el país. No voldríem pensar que
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