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SALUTACIÓ

Dinamisme, lideratge
i serveis de qualitat
Tradicionalment, l’activitat d’institucions com
el nostre Gremi s’ha orientat a la defensa corporativa, la representació sectorial davant les
administracions públiques i la promoció del producte. Aquest esquema de funcionament resultava idoni en unes circumstàncies de mercats en
expansió, en els que els esforços de les empreses
se centraven en el creixement orgànic. En el nostre cas, calia disposar d’autoritzacions per a l’extracció i, en paral·lel, posicionar els àrids com un
material imprescindible per a la Construcció i les
Infraestructures, per davant d’altres productes o
solucions competidores.
Amb la crisi i el consegüent canvi de paradigma de mercat, aquesta activitat de lobby
manté la seva vigència, però resulta insuficient
per afrontar amb garanties d’èxit un esdevenidor caracteritzat per la globalització, l’auge de
la Responsabilitat Social Corporativa (des de la
recuperació d’espais a la gestió de residus, passant per la protecció d’espècies amenaçades) o la
diversitat de requeriments dels agremiats. I tot
això dins d’un marc de caiguda dels marges comercials, que obliga les empreses a apostar sí o
sí per l’oferta de solucions a mida i l’eficiència en
costos si volen continuar vives en el mercat.
Amb aquest escenari, també les funcions del
nostre Gremi s’han vist obligades a evolucionar, sempre mantenint el lideratge i el dinamisme que han estat els seus signes d’identitat. Un lideratge que ara s’orienta a ajudar les
empreses a competir en les millors condicions
possibles. Un exemple revelador durant el darrer exercici de tot això és la difusió de la nova
normativa de traçabilitat d’explosius. Amb les
jornades organitzades a diferents indrets del
territori s’ha facilitat la implantació per part
de les empreses del compliment d’aquesta normativa minimitzant-ne el cost econòmic i aportant solucions tècniques.

Al mateix temps, s’ha reforçat la participació i
la influència als òrgans de decisió d’institucions
nacionals (Juntes Directives de Foment i de Pimec) i internacionals (congressos de la UEPG a la
Xina i l’Argentina). La internacionalització dels
negocis dels agremiats ha estat precisament un
dels àmbits més treballats als darrers anys: quan
els mercats domèstics cauen com ho ha fet el nostre, la presència a l’exterior és l’única manera de
diversificar riscos i de compensar balanços. Les
missions prospectives del Gremi han ajudat molts
dels agremiats a implantar-se a mercats emergents, en unes condicions que no haurien mai
assolit per compte individual.
És evident que les funcions tradicionals de representació amb l’Administració mantenen la seva
vigència. Al darrer any, hem hagut d’actuar reactivament davant l’intent recentralitzador del projecte estatal de Llei de Mines, però també ho hem
fet proactivament en esferes tan diverses com la
defensa de la compatibilitat de les activitats extractives amb la protecció d’espècies amenaçades
(singularment, el projecte de l’àguila cuabarrada)
o els acords assolits amb la Generalitat per a l’ús
d’àrids reciclats. El Gremi s’ha pres molt seriosament el seu compromís amb la Sostenibilitat, i
amb les accions desenvolupades ha aconseguit
que aquests models verds de treball esdevinguin
també oportunitats de negoci per als agremiats.
Tota aquesta renovació de les activitats del
Gremi d’Àrids de Catalunya presenta dos resultats significatius. A un nivell intern, l’empenta
amb la que el Gremi Jove s’està convertint en
la “pedrera” dels nostres futurs directius empresarials i gremials. En un marc més general, l’increment del nombre d’associats, principalment
d’empreses de serveis no estrictament extractives, que valoren els serveis de qualitat que una
institució dinàmica, innovadora i líder com el
nostre Gremi els pot oferir.
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Alfons Porro
President del Gremi d’Àrids de
Catalunya
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PRÒLEG

Compartim amb el Gremi
el compromís amb l’entorn
Josep Maria Pelegrí
Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

En el marc de l’Assemblea General Ordinària de
2014 del Gremi d’Àrids de Catalunya, vaig signar
com a conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural amb el nou director del
Gremi d’Àrids de Catalunya, Alfonso Porro, un conveni que regula la col·laboració entre les empreses
agremiades que es dediquen a l’extracció d’àrids i
el nostre Departament. Es tracta de fer un estudi,
seguiment i evolució de l’avifauna protegida present
en les zones on es duen a terme activitats extractives
o on es duran a terme en un futur.
El resultats dels estudis realitzats serviran per millorar el coneixement de les espècies i la integració de
les activitats extractives en el seu entorn, i fins i tot els
programes de restauració afavoriran l’estat de conservació d’aquestes espècies. 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.
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“El Departament ha de treballar
per conservar la diversitat
biològica, evidentment, però amb
la finalitat última de potenciar les
activitats productives i no pas de
limitar-les”
A Catalunya, hi podem trobar una gran diversitat d’espais protegits, cadascun dels quals es defineix per les seves característiques pròpies. Aquest
conjunt d’espais aporten els recursos naturals del
territori i formen el patrimoni natural del nostre
país. Però a Catalunya també trobem espais que
han estat desnaturalitzats i que tenen l’empremta
de l’explotació que ha produït una transformació o
pèrdua dels ecosistemes. Precisament, la gestió que
fem amb el Gremi d’Àrids resulta fonamental per a
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la recuperació d’aquestes zones menys favorables
a Catalunya, per les seves aportacions de tot tipus:
paisatge, flora, fauna, diversitat biològica, geodiversitat, recursos naturals, etc. Per això és important
que aquests espais que havien perdut el seu estat
originari es mantinguin de manera profitosa per a la
seva conservació, perquè d’aquesta manera puguin
complir les seves funcions en el medi natural. Així,
i per posar un petit exemple, s’està treballant en la
conservació del còlit negre (Oenanthe leucura), que
és un petit ocell negre amb la cua blanca que viu
en terrenys rocosos amb molt poca vegetació. En
les darreres dècades s’ha extingit a França, Girona i
bona part de les comarques barcelonines i del nord
de Tarragona, i arreu es troba en regressió, motiu
pel qual s’ha inclòs al projecte de catàleg d’espècies
amenaçades. A les comarques barcelonines només
sobreviu dins de les explotacions mineres del Garraf, indrets on troba els espais desforestats que necessita, i per tant és actualment gràcies a aquestes
explotacions que no s’ha extingit a Barcelona. Així,
sota el lideratge del Gremi s’han iniciat converses
amb les empreses propietàries de diverses explotacions del Garraf per tal de modificar els plans de
restauració en benefici d’aquesta (i altres) espècie
amenaçada, amb una resposta molt favorable.
Aquest, el còlit negre, només és un exemple per
mostrar que el desenvolupament no està renyit amb

el medi natural i que una gestió més intensa del
territori pot aportar també una visió global i estratègica de conjunt de tot l’àmbit. L’increment de la
pressió sobre els sistemes naturals que s’ha produït
els darrers anys ha fet imprescindible dotar-los d’un
nou marc de gestió per fer front a les amenaces
de pèrdua de biodiversitat que aquesta pressió pot
provocar. Però aquest marc de gestió dels espais
naturals protegits incideix molt directament sobre
cada territori i per això hem d’afavorir-ne el desenvolupament econòmic. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
ha de treballar per conservar la diversitat biològica,
evidentment, però amb la finalitat última de potenciar les activitats productives i no pas de limitar-les.
Aquesta és la nostra missió, el nostre objectiu, la
nostra manera de fer que sense cap mena de dubte
compartim amb el Gremi.

“La gestió que fem amb
el Gremi d’Àrids resulta
fonamental per a la
recuperació dels ecosistemes
que han patit l’empremta de
l’explotació”

Còlit negre, espècie protegida,
que no s’ha extingit a Barcelona
gràcies a les explotacions mineres
del Garraf.
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EL GREMI
ORGANITZACIÓ
ESTRUCTURA
EL MERCAT

Un Gremi fort
per defensar el sector
L’òrgan principal del Gremi d’Àrids de Catalunya és l’Assemblea General, constituïda per les
empreses agremiades. Aquest ens delega en
la Junta Directiva, que és l’òrgan executiu de
l’entitat i s’elegeix cada quatre anys. A banda
d’aquests òrgans decisoris, el Gremi compta en
la seva estructura amb diversos comitès que
treballen àmbits específics d’interès per al sector, i amb una vintena de delegats que representen l’associació en diferents consells i organismes públics i privats.
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L’Assemblea General
Conformada per tots els agremiats, és el màxim òrgan
de govern del Gremi d’Àrids de Catalunya. Anualment
es reuneix a Barcelona per debatre l’estratègia de l’entitat, fer balanç de l’activitat i aprovar l’estat de comptes.
La darrera assemblea es va celebrar el 10 de juny de
2014 a La Pedrera i va servir per elegir Alfons Porro com
a nou president del Gremi. Porro va rellevar al capdavant
de l’entitat Joaquim Roca, un dels actuals vicepresidents,
després de vuit anys al càrrec. Aquesta trobada va reunir
prop de 200 persones entre empresaris i representants
del sector, a més d’autoritats i alts càrrecs de la Generalitat com el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, amb el
qual es va signar un conveni per regular la col·laboració
per a l’estudi i seguiment de les aus protegides presents
a les zones on es duen a terme activitats extractives. També van ser presents a la cita Pablo Lastres, d’Iberpotash,
que va parlar de les ‘Sinergies del projecte Phoenix’ i Pere
Segarra, director de la Càtedra Emprenedoria i Creació
d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili.
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La Junta Directiva
Té com a tasques principals la direcció, govern i administració del Gremi. Per a això, es reuneix mensualment a la seu de l’entitat a Barcelona. Escollida cada
quatre anys per l’Assemblea General, és conformada
pel president, els vicepresidents –representants de les
empreses fabricants d’àrids de cadascuna de les quatre
províncies–, el secretari, el tresorer, els vocals i el gerent.

Els gremis i les assemblees provincials
La seu principal del Gremi d’Àrids de Catalunya està
ubicada a Barcelona, però representa a les empreses
del sector de tot el territori. En aquest sentit, treballa en
col·laboració permanent amb els gremis provincials de
Lleida, Girona i Tarragona. Aquests celebren anualment
les seves assemblees on trien els presidents provincials
que són, alhora, vicepresidents de l’entitat catalana.

Els comitès
En el si del Gremi funcionen quatre comitès oberts
a la participació dels agremiats i que s’encarreguen de
desenvolupar i estudiar àmbits d’interès per a tot el
sector extractiu.
Comitè Tècnic. Es va crear l’any 2008 i ja reuneix
40 experts de les empreses agremiades. Té per missió
analitzar el marc legal que envolta el sector a nivell
mediambiental, tècnic i legislatiu.
Comitè d’Internacionalització. Creat el 2010, té
per objectiu estudiar oportunitats de negoci a l’estranger i donar suport a les accions d’implantació en altres
països que vulguin emprendre les empreses arideres.
Comitè de Comunicació. És l’encarregat de vetllar
per la imatge pública del Gremi, gestionar la relació
amb els mitjans i dissenyar l’estratègia de comunicació
a nivell sectorial.
Gremi Jove. Es va crear l’any 2014 com a punt de
trobada per a les persones joves del sector. Es tracta
d’un grup de treball destinat a preparar els futurs líders de la indústria catalana dels àrids.

Representació institucional
Els membres de la Junta Directiva representen l’entitat als diversos consells, meses i organismes públics

i privats de què forma part. Així, el sector disposa de
veu pròpia en la seva relació continuada amb les administracions públiques, amb altres associacions empresarials i amb les federacions d’abast multisectorial i
estatal. El Gremi d’Àrids té representació a:
• Consell Assessor d’Àrids de Catalunya
• Mesa de la Seguretat Minera
• Consell del Paisatge de Catalunya
• ACC1Ó – Agència de suport a la innovació i la
internacionalització de l’empresa catalana
• Federación de Áridos (FdA) i Comitè Organitzador
IV Congrés d’Àrids
• FECOCAT – Federació Catalana de la Indústria, el
Comerç i els Serveis de la Construcció
• PIMEC
• Confederació Catalana de la Construcció
• Cambres de comerç
• Fundació Laboral de la Construcció
• Foment del Treball

JUNTA DIRECTIVA
President
Alfons Porro
Vicepresidents
Xavier Grau
Jordi Torra
Josep Mª Pedra
Francesc León
Joaquim Roca
Secretari
Sebastià Alegre
Tresorera
Raquel Antón
Vocals
Josep Bernat

EL COMPROMÍS DE L’ENTITAT

Amadeu Canyelles
Robert Casas

Missió externa
• El Gremi té com a objectiu principal la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i professionals dels associats, mantenint-se sempre en estret contacte amb les administracions i les entitats públiques i privades.
• El Gremi compleix una funció divulgativa per tal de comunicar, tant a la societat com al món polític, la necessitat i la
importància dels àrids per al benestar col·lectiu.
• El Gremi té una actitud proactiva vers la nova legislació,
tot identificant la normativa que afecta al sector, participant en el seu procés de gestació amb les administracions
i informant als agremiats de totes les modificacions que els
poden afectar. El principal criteri defensat és la simplificació
administrativa.

Núria Cervós
Domènec Espadalé
Xavier Foj
Albert Gómez
Jordi Lamas
David Cavós
José Angel Martín
José Antonio Moreno
Joan Ignasi Navarro
Sònia Panisello
Ernest Piqué
Andreu Puigfel
Miquel Romà
Miquel Àngel Roselló
Sandra Rubau

Missió interna
• El Gremi pretén donar uns serveis de qualitat als seus
agremiats, organitzant cursos de formació, cercant convenis
diversos que els proporcionin condicions més avantatjoses,
gestionant la participació a fires i congressos, i oferint serveis
d’assessoria legal, consultoria o mediació.
• El Gremi vol ser un agent actiu en la millora qualitativa del
sector, fomentant-hi la cultura de la sostenibilitat i les bones
pràctiques ambientals, la implantació de les millors tècniques de producció disponibles, l’estudi de la seva evolució i
prosperitat econòmica, la innovació i la internacionalització
del sector extractiu català.
• El Gremi fomenta una cultura sectorial de seguretat i salut
en el treball, i manté una estreta col·laboració amb els agents
socials participant en els processos de negociació col·lectiva.
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Josep Manuel Tomàs
Joan Ignasi Valls
Joaquim Elcacho
Joan Franquesa
Representant FdA
Josep Maria Rodríguez
Gerent
Jaume Puig

Reunió de la Junta Directiva amb
Joan Pujol, secretari general de
Foment del Treball
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EL GREMI
ORGANITZACIÓ
ESTRUCTURA
EL MERCAT

Josep Maria Pedra

Com són les empreses d’àrids de Lleida:
El sector està encara molt minvat degut a la forta crisi econòmica. A les Terres de Ponent, les explotacions són, bàsicament, de sorres i graves.
Quins són els objectius del Gremi a la demarcació:
Captar més empreses i fer-les partícips de la bona feina del Gremi.
Què diries als agremiats:
Que lluitarem per la realització de l’obra pública i les infraestructures necessàries a la província.

Lleida
Associació Provincial de Fabricants d’Àrids i Formigons de Lleida
24 empreses agremiades
President: Josep Maria Pedra
Assemblea: 20 de març del 2015 a l’IES Mollerussa

L’Associació Provincial de
Fabricants d’Àrids i Formigons
de Lleida està integrada a la
Confederació d’Organitzacions
Empresarials de Lleida (COELL)
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LLISTA D’AGREMIATS:
ARENAS Y GRAVAS ROCA, S.L.
ARENES BELLPUIG, S.L.
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
ÀRIDS ALT URGELL, S.L.
ÀRIDS DANIEL, S.A.
ÀRIDS-FORMIG. PONT D’ESPIA, S.L.
ARRUFAT, S.A.
B. BIOSCA, S.L.
BENITO ARNO E HIJOS, S.A.
BONS ÀRIDS, S.L.
CERVOS, S.A.
COMPRAT 47, S.L.
GARROFE, S.A.U.
GLS CONSORCIO DEL HORMIGÓN, S.L.
HALLES MANAGEMENT, S.L.
M. I J. GRUAS, S.A.
MIQUEL RIUS, S.A.
PAVIMENTOS GAR, S.A.
RIBALTA I FILLS, S.A.
RODA DOLCET, S.L.
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.
SORIGUÉ, S.A.
TUBERIES I PREF. PALAU, S.A.
VOLTES, S.L.U.
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Com són les empreses d’àrids de Girona:
Són d’una mida mitjana i petita on encara té una
influència important al mercat dels àrids els d’al·luvió,
sobretot al nord de la capital.
Quins són els objectius del Gremi a la demarcació:
Els mateixos que els de l’entitat catalana, “fer pinya” i
donar assistència i suport.
Què diries als agremiats:
Que ens espera un futur millor que aquest present,
l’economia ja ha tocat fons i mica a mica anirà remuntant per normalitzar-se.

Jordi Torra

Girona
LLISTA D’AGREMIATS:
AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.
ARIDCAL, S.A.
ÀRIDS BOFILL, S.A.
ÀRIDS GUIXERAS, S.L.
ÀRIDS JAUME COLOMER, S.L.
ÀRIDS PUJOL CUSTEY, S.L.
ÀRIDS RIBAS, S.L.
ÀRIDS VILANNA, S.L.
ARIDOS HERMANOS CURANTA, S.A.
ARIDOS FIGUERAS, S.A.
CALES DE LLIERCA, S.A.
CAN PIPA, S.L.
CANTERAS I ÀRIDS PUIG BROCÀ, S.A.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, S.L.
CYCOSA
GERMANS CAÑET-XIRGU, S.L.
GÜELL-REIXACH, S.L.
JMD ARIDOS Y HORMIGONES, S.L.
MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L.U.
PEDRERA MAS-SABÉ, S.L.
PREFABRICATS DE LA SELVA, S.A.
SERVIÀ CANTÓ, S.A.
TAMUZ, S.A.
TECNIQUES I CONTRACTES, S.L.
VAILLS I FILLS 1969, S.L.

Gremi d’Àrids de Girona
24 empreses agremiades
President: Jordi Torra
Assemblea: 13 de maig del 2015 a la Cambra de
Comerç de Girona

Aprofitant l’Assemblea de
Girona, els agremiats de la
demarcació van participar al
Temps de Flors
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Francesc León

Com són les empreses d’àrids de Tarragona:
Les pedreres i graveres de Tarragona són empreses familiars
de mida mitjana.
Quins són els objectius del Gremi a la demarcació:
Ens hem de reorganitzar per adaptar-nos a la situació econòmica i aprofitar la unió amb el Gremi de Catalunya.
Què diries als agremiats:
Ja es pot veure la llum a la sortida del túnel. El nostre producte val més del que es paga actualment al mercat, però vendre
menys a millor preu pot ajudar a superar aquest final.

Tarragona
Gremi Provincial d’Àrids i Jaciments de Tarragona
21 empreses agremiades
President: Francesc León
Assemblea: 20 de febrer del
2015 al Restaurant Mas Gallau

El Gremi Provincial d’Àrids
i Jaciments de Tarragona té
estatuts registrats des de
l’any 1985
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LLISTA D’AGREMIATS:
ÀRIDS EL CATALÀ, S.A.
ÀRIDS MALLAFRÉ, S.L.
ÀRIDS I EXCAVACIONS MONTROIG, S.L.
ARIGERMAR, S.L.
ASTINGTON, S.A.
BLANCS MINERALS PERE VIDAL, S.A.
CANTERA EBRO, S.A.
CANTERA FERRAN, S.L.
CANTERAS DE LUCAS, S.A.
CANTERAS LA PONDEROSA, S.A.
CANTERAS SIMÓ, S.A.
CENTRO DE MAQUINARIA TOMÁS, S.A.
COMERCIAL LÁZARO, S.A.
COMPAÑIA CATALANA DE CANALIZACIONES, S.A.
CIA. CONST. Y O.P. BALSELLS, S.A.
CONSIDETESA, S.L.
CUARCITAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.
DOLOMÍAS JUNCOSA, S.A.
ERNESTO PIQUÉ E HIJOS, S.A.
KANARS, S.L.
LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U.
ZAERA CALAF, S.L.
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Com són les empreses d’àrids de Barcelona:
A Barcelona hi ha més pedreres que graveres i aquestes, en general, tenen una mida més gran que a la resta de demarcacions. Això comporta
sinergies positives en forma d’integració de negocis.
Quins són els objectius del Gremi a la demarcació:
A l’àrea metropolitana és difícil gestionar la centrifugació d’explotacions
lluny de les zones més poblades, fet que incrementa els costos de transport. Des del Gremi demanem una planificació global d’oferta i demanda.
Què diries als agremiats:
Estem treballant units per defensar els interessos del sector i així hem
pogut, fins i tot, aturar normatives –com l’avantprojecte de nova Llei de
Mines– que ens era molt perjudicial.

Xavier Grau

Barcelona
LLISTA D’AGREMIATS:
ALBERT XUCLÀ TARTER
ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A.
ARICEMEX, S.A.
ARIDS ANTÓN, S.A.
ÀRIDS CATALUNYA, S.A.
ÀRIDS CLAPÉ, S.L.U.
ÀRIDS DEL SOLSONÈS, S.A.
ÀRIDS GARCIA CANTERES GRANÍTIQUES, S.L.
ÀRIDS GARRIGOSA, S.A.
ÀRIDS I FORMIGO CONANGLELL, S.L.
ÀRIDS MANLLEU, S.A.
ÀRIDS OLZINELLES, S.L.U.
ÀRIDS SUBIRANA, S.L.
ÁRIDOS UNILAND, S.A.
AYMAR, S.A.
CANTERA ROCA, S.A.
CANTERAS ANOIA, S.L.
CANTERAS CANRO, S.A.
CANTERAS FOJ, S.A.
COGAS, S.A.
COPCISA
EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS CALIZOS, S.A.
FIASA MIX, S.A.
FORMIGONS I BIGUES, S.A.
GRAVES ALOU, S.L.
GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A.
GUIXOS CANALS, S.L.
HORMICONSA
JAIME FRANQUESA, S.A.
JAUME VILA TENES
J. RIERA, S.A.
KM5 INTERNATIONAL, S.L.
LAFARGE CEMENTOS Y HORMIGONES, S.A.U.
MARMOLES MORATONES, S.L.
PEDRACOR, S.A.

Seu central del Gremi
d’Àrids de Catalunya
46 empreses agremiades
Vicepresident: Xavier Grau
Assemblea: 10 de juny del
2014 a La Pedrera

PEDRERA DE L’ORDAL, S.L.
PEMACSA
PROMOTORA MEDITERRANEA-2, S.A.
PUIGFEL, S.A.
SEFEL, S.A.
SÍLICES MESTRE, S.A.
SORRES I GRAVES EGARA, S.A.
SUMINISTROS DE ARCILLA, S.A.
UNIÓ TRANSMOVIL, S.L.L.
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EL GREMI
ORGANITZACIÓ
ESTRUCTURA
EL MERCAT

El sector dels àrids a
Catalunya
Actualment, a Catalunya hi ha formalment 499
permisos d’explotació, que representen unes 300
operacions actives que el 2014 van produir 21 milions de tones d’àrids, segons dades de la Direcció General de Mines. Respecte l’any anterior, el
sector registra una nova caiguda de la producció
(-2,1%), molt moderada en comparació amb la
d’altres anys. Tot apunta a què s’ha tocat fons
i les perspectives per a 2015 són optimistes, segons dades estimades de la Direcció General de
Mines es produiran 22MT.

Reunió de la Junta Directiva a la seu
del Gremi, maig de 2015.
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Des dels anys 2006 i 2007, es calcula que la producció d’àrids a Catalunya acumula una caiguda
de més del 70% i que un 15% de les empreses del
sector han desaparegut. Però les dades més recents
apunten a una lleugera remuntada: el 2014 el nombre de pedreres autoritzades i de noves sol·licituds
(36) és superior al nombre d’excavacions caducades
o cancel·lades (32).
D’altra banda, tot i que la producció estimada per a
l’any 2014 apunta a un nou descens, aquest no és tan
pronunciat com el dels anys anteriors. Els ariders catalans van produir el darrer any 1 milió de tones menys
que el 2013, el que suposa un descens del 4,7%, res a
veure amb les caigudes anuals de més del 25% que el
sector va patir entre els anys 2012 i 2013.
L’estancament en la baixada de la producció també
s’ha notat en l’ocupació tant directa com indirecta al
sector. El 2014, més de 60 professionals van perdre
la seva feina en empreses arideres i, tot i que és una
dada encara negativa, tampoc es va destruir ocupació
al mateix ritme d’anys anteriors.

MEMÒRIA / 2014-2015

Recursos en mineria a cel obert
Pel que fa als recursos de les explotacions catalanes,
segons dades de la Direcció General de Mines, tant el
pòrfir com el gres s’han revaloritzat, ja que són els àrids
més escassos a les pedreres catalanes. El pòrfir, a més,
ha augmentat en un 32% les vendes tot i haver patit
un lleu descens (-14%) de la producció des de 2012.
Aquest recurs s’empra, bàsicament, per a carreteres,
formigons i balast. Quant al gres, destinat principalment a roca ornamental, acumula encara una caiguda
de més del 30% tant en producció com en vendes.

Les graves i sorres i la pedra calcària segueixen
sent els recursos més abundants de la mineria a cel
obert a Catalunya. Les graves i sorres, utilitzades sobretot en formigons i carreteres, acumulen un descens en producció i vendes del 70% des del 2008,
any en què van arribar a generar 50 milions d’euros
en vendes. La calcària, amb un ús més repartit entre
formigons, carreteres, ciment o roca ornamental entre d’altres, ha perdut en els darrers 10 anys el 74%
de la producció i les vendes.

Pere Palacín, director general d’Energia,

Actuació de l’Administració en drets miners

Mines i Seguretat Industrial

Històric de produccions reals de la mineria a cel obert a Catalunya

50 MT
40 MT
30 MT

44 MT
(-15,5%)
40 MT
(-9,2%)
30 MT
(-27,8%)

22 MT
(-25,5%)

21 MT
(-2,1%)

20 MT
10 MT
0 MT

Font: Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. Maig del 2015
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Treballant dia a dia per
oferir un servei de qualitat
Reunió de treball a les oficines del
Banc Sabadell de La Habana durant
la missió empresarial a Panamà i
Cuba a l’abril de 2015.

Els professionals del Gremi s’organitzen en diferents comitès per tal de vetllar pels interessos del sector. Els tres comitès que treballen
al Gremi són el Tècnic, encarregat d’analitzar i
proposar esmenes sobre els aspectes tècnics i
legislatius que afecten el sector; el d’Internacionalització, que estudia noves oportunitats més
enllà de les nostres fronteres i el de Comunicació, que exerceix d’interlocutor per canalitzar la
veu dels agremiats.

Canal de Panamà
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Comitè Tècnic
Aquest òrgan participatiu es va crear el 2008 i, presidit per Joan Ignasi Navarro, ja està integrat per 40
professionals entre tècnics d’empreses agremiades i
experts externs. Entre els temes estudiats aquest any
pel Comitè Tècnic, cal destacar el desenvolupament
del conveni signat amb Medi Natural per a la protecció
d’espècies, l’anàlisi de la nova normativa de traçabilitat dels explosius i la preparació de diferents jornades
per donar a conèixer els canvis a les empreses arideres
o la presentació d’un contenciós administratiu contra
l’Agència Catalana de l’Aigua per tornar a aprovar el
Pla de Conques que prèviament havia estat anul·lat als
tribunals després del recurs presentat pel Gremi.
Pel que fa al model de restauració, el Comitè Tècnic
es va reunir amb el CREAF, ens encarregat d’elaborar l’estudi comparatiu de tècniques i normativa en
aquest àmbit a nivell europeu. Un altre dels temes
tractats per aquest òrgan ha estat la normativa de
transport per carretera de 44 tones. Al setembre va
caducar la pròrroga d’aquest pla de transport i el Gre-
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El Comitè Tècnic del Gremi
ha estudiat enguany, entre
d’altres temes, la nova
normativa de traçabilitat
d’explosius o la protecció
d’espècies al medi natural
Comitè de comunicació

mi va presentar un informe davant el Secretari d’Estat
de Transport i la DGT perquè recolzin aquesta normativa. Així, es citen diferents països, com França o Itàlia,
on ja es permet el transport de vehicles a més de 44
tones, arribant a 55 en alguns casos.

Comitè d’Internacionalització
Aquest ens va néixer el 2010, està dirigit per Joan
Franquesa i té com a missió explorar noves vies de
negoci a l’estranger. En aquest sentit, és l’encarregat
d’organitzar missions empresarials a d’altres països i
de canalitzar la col·laboració amb ACC1Ó, l’agència
catalana de suport a la competitivitat. També, participa als comitès internacionals de Foment del Treball
i de Pimec, el que permet establir nous contactes i
millorar les relacions amb d’altres sectors.
Aquest mes d’abril, el comitè va organitzar una missió empresarial a Panamà i Cuba, conjunta amb diversos gremis de materials, durant la qual es va poder
fer una visita de final d’obra al projecte d’ampliació
del Canal de Panamà. Ja a Cuba, es van conèixer algunes activitats extractives d’àrids i algunes fàbriques
de materials per a la construcció. A l’illa també es van
mantenir reunions amb autoritats locals amb l’objectiu d’estudiar noves possibilitats de negoci arran del
restabliment de relacions amb els Estats Units.
En el transcurs del darrer any, el Gremi també va
assistir al II Congrés Argentí dels Àrids, celebrat a
Buenos Aires al novembre; i a l’Assemblea General
de l’associació xinesa CAA, que va tenir lloc al desembre a Shanghai.

El sanejament dels comptes de l’entitat va permetre
que el Comitè de Comunicació edités un nou butlletí el
novembre de 2014. Així, i amb la voluntat de què els
socis estiguin el més informats possible, aquesta publicació va recollir les novetats del sector i de l’entitat des
de l’estiu fins a finals d’any. El butlletí va incloure informació sobre l’Assemblea General de juny de 2014 amb
el relleu presidencial, la nova normativa de traçabilitat
d’explosius, la signatura del nou conveni de formació
amb el Departament d’Ensenyament o la sentència del
Tribunal Suprem favorable al Gremi respecte del Pla de
Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.

Formació en el nou software adaptat a
la normativa de traçabilitat d’explosius

VIII Dia dels Arbres i els Àrids
El Dia dels Arbres i els Àrids, celebrat en el context
de l’European Minerals Day, es va celebrar enguany
el 26 de març. Va tenir lloc a la pedrera La Falconera
de PROMSA, al Garraf, i hi van participar diverses
escoles i guardes dels parcs naturals de la Diputació
de Barcelona.

Celebració del VIII Dia dels Arbres i
els Àrids a la pedrera La Falconera de
PROMSA al Garraf
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Conèixer de primera mà el
sector per un futur més pròsper
Visita del Gremi Jove a l’empresa
Prefabricats Planas el gener de 2015

El març de 2014 es va constituir el Gremi Jove, ens
de participació nascut amb l’objectiu de preparar
els futurs directius de les empreses dels àrids. En
aquest any i escaig, els membres d’aquest òrgan
han participat en diverses visites tècniques a empreses i en jornades formatives.
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Visites tècniques
El programa d’activitats del Gremi Jove té per objectiu fomentar el coneixement i el contacte amb
el sector. A més, també inclou activitats lúdiques
per establir relacions més properes amb la resta de
participants.
Una de les visites organitzades pel Gremi Jove va
ser la de l’empresa Sorres i Graves EGARA de Terrassa, que va tenir lloc el passat 20 d’octubre. Aquesta
trobada va permetre els integrants del grup conèixer
el funcionament tècnic d’una gravera, el seu procés
d’extracció i transformació, així com el tipus de restauració que s’hi pot portar a terme.
Ja al gener, el Gremi Jove es va desplaçar fins a Santa
Coloma de Farners per veure in situ el funcionament
d’una pedrera de sauló. La visita es va fer a l’empresa Prefabricats de La Selva i va permetre els assistents
conèixer de primera mà com es fa l’extracció d’aquest
material, quin tipus de restauració permet i com es
transforma el material en una planta de prefabricats
de formigó. Després de la visita tècnica, els membres
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COORDINADORS
TERRITORIALS GREMI JOVE
Barcelona
Raquel Antón
Girona

En el primer any de
funcionament del Gremi Jove
s’han organitzat des de visites
tècniques fins a jornades
formatives

Lluís Agustí
Lleida
Núria Cervós
Tarragona
Sònia Panisello
Terres de l’Ebre

de l’ens van dinar plegats i van poder intercanviar les
seves percepcions sobre l’activitat.

Jornades formatives
Els integrants del Gremi Jove també han pogut
prendre part en diferents activitats de formació.
La primera, amb la col·laboració de KOMATSU, va
permetre familiaritzar-se amb els diversos tipus
de maquinària mòbil que s’utilitzen a les explotacions i les seves formes òptimes de funcionament.

Aquesta activitat, que va tenir lloc a la seu gremial el 5 de març, va comptar amb la presència de
Cándido Gómez, responsable de l’empresa a Catalunya, i de l’enginyera Sara Loureiro, experta en
optimització d’operacions i models per a l’estalvi
de costos i combustibles.
Al juny, en col·laboració amb BARLOWORD-FINANZAUTO, es va organitzar una altra visita formativa a la base operativa de Barcelona on els
assistents van poder conèixer millor el món de la
maquinària CATERPILLAR. En aquesta activitat, a
banda de poder veure les instal·lacions, es van presentar les característiques tècniques de la nova sèrie
M i es van fer recomanacions de manteniment.
Aquestes dues activitats, donada la temàtica,
també van ser obertes als membres del Comitè
Tècnic o responsables d’empreses agremiades que
hi poguessin estar interessats.

Dani Tomàs

Raquel Antón, coordinadora del
Gremi Jove

Els integrants del Gremi Jove amb el
president de l’entitat durant una de les
visites tècniques
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Recolzament a la formació de
qualitat i a la seguretat laboral
Jornada formativa en el nou software de
traçabilitat d’explosius a Valls

El Gremi d’Àrids, en col·laboració amb diferents
institucions com el Departament d’Ensenyament, el Ministeri d’Indústria o la Fundació Laboral de la Construcció, treballa per oferir programes formatius de qualitat i adaptats a les
necessitats del sector.

Conveni amb el Departament d’Ensenyament
El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Operacions i Manteniment de Maquinària de Construcció es va impartir per
primer cop el curs 2006-2007. 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 que s’imparteix a l’IES
Mollerussa té a veure, principalment, amb la realització
de pràctiques amb maquinària real i en empreses del
sector, la majoria d’elles agremiades. Poder disposar
d’aquests equips per a les pràctiques té un preu elevat,
però gràcies al conveni de col·laboració signat amb el
Departament d’Ensenyament s’ha pogut superar aquesta dificultat. El Gremi va renovar aquest conveni per al
curs 2014-1015.

Formació adaptada a les necessitats
del sector
Durant el darrer exercici, els esforços en formació del
Gremi d’Àrids s’han centrat en aportar les eines perquè les
empreses del sector poguessin complir la nova normativa
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El Gremi d’Àrids ha organitzat
jornades formatives arreu del
territori per donar a conèixer la
nova normativa de traçabilitat
d’explosius
de traçabilitat d’explosius. En aquest sentit, l’entitat ha organitzat jornades formatives arreu del territori per donar
a conèixer els canvis que implica la normativa, i també per
aprendre a gestionar el software propi que s’ha desenvolupat conjuntament amb l’AGA per donar-hi compliment.

Seguretat laboral al sector
La mineria a cel obert continua sent un dels sectors
amb un índex d’accidentalitat més baix a Catalunya. Pel
que fa al 2014, els accidents al sector dels àrids es mantenen estables respecte l’any anterior, quan poc més de

1.300 accidents van causar baixa laboral. L’aposta de
les empreses arideres per la seguretat laboral és patent
a les dades: el 2014 no va haver cap mort en accident
en mineria d’interior. Pel que fa als accidents greus, durant el darrer any es van produir sis.

Previsions per al sector de la construcció
a Europa
Segons l’informe Euroconstruct de previsions per
al sector de la construcció a Europa, el 2014 va ser
l’any d’acabament de la recessió –tot i que a Espanya
encara es van patir baixades moderades–. Tot apunta
que el 2017 les xifres igualaran les de 2011, pel que
no es pot parlar de recuperació total però la tendència
sí és positiva. A Espanya es preveu que remuntin tant
la construcció d’habitatges, subsector que tindria un
creixement més alt, com la rehabilitació i l’enginyeria
civil. Les tendències també apunten a un creixement,
però més moderat encara, del sector no residencial.

Índex d’incidència amb baixa en jornada
de treball per sector d’activitat
CATALUNYA 2014

Font: Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. Maig del 2015

Cargolada de la Junta Directiva a la
gravera Núria de l’empresa Arnó (Lleida)
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Recolzament al sector
davant els canvis normatius
Voladura de proves del sistema
gremial de traçabilitat d’explosius
ATRAZEX, a la pedrera La Fou de
Ciments Molins, amb la presència de
la majoria d’usuaris del sistema, els
fabricants d’explosius MAXAM, els
seus distribuïdors i la Guàrdia Civil

El 5 d’abril de 2015 va entrar en vigor la nova
normativa sobre Identificació i Traçabilitat
d’Explosius. Per tal de facilitar l’adaptació al
canvi de les empreses arideres, el Gremi ha impulsat un software propi juntament amb la gallega AGA per reduir costos a les empreses i ha
organitzat tot un seguit de jornades tècniques
arreu del territori.

La nova Directiva Europea sobre Identificació i
Traçabilitat d’explosius obliga a disposar d’un sistema
de traçabilitat que permeti a les empreses arideres demostrar, en tot moment, tant la procedència com les
quantitats d’explosius de què disposi.

Software propi conjuntament amb l’AGA
Per tal de donar compliment a la nova normativa
de traçabilitat, el Gremi va estudiar les diverses opcions de contractació de software per veure quina
seria la millor en termes d’eficàcia i cost per al sector. Així, finalment es va optar per desenvolupar un
programari propi, conjunt amb l’associació dels ariders gallecs, per compartir costos, riscos i la compra
dels aparells de lectura. A part de la feina conjunta
amb l’AGA, el Gremi ha treballat colze a colze amb
la Guàrdia Civil, cos responsable de la vigilància dels
explosius.

Implantació del programari
El programa desenvolupat pel Gremi i l’AGA es va
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El Gremi d’Àrids ofereix una
llicència gratuïta del software
propi per a la traçabilitat
d’explosius a totes les
empreses agremiades

EMPRESES
COL·LABORADORES
Envol 4.0, S.L.
EOP Ferran, S.L.
Manuel Virgos, S.L.
Obras y Servicios del
Berguedà, S.A.
Perforaciones Fernández, S.C.P.

ració i voladures poguessin associar-se al Gremi com
a ‘empreses col·laboradores’ pagant una quota simbòlica per així poder accedir també a les condicions
del programa. De moment, 10 empreses d’explosius ja
s’han adherit al Gremi com a col·laboradores.
En un parell de mesos ja s’havien atorgat més de
80 llicències a empreses agremiades i s’havien comprat uns 30 terminals de lectura de dades. El Gremi
disposa també d’un d’aquests aparells per tal de poder-lo posar a disposició dels agremiats quan sigui
necessari. Els costos de manteniment del software
i de les dades durant 10 anys es dividiran entre els
agremiats que siguin usuaris.

Formació
presentar en una sessió a la seu de Foment del Treball
el passat 18 de desembre. Aquesta jornada va tenir
una alta participació i hi van assistir representants de
la Guàrdia Civil i d’Indústria.
Quant a la implantació del software, el Gremi va
enviar una circular informativa a totes les empreses
agremiades oferint una llicència gratuïta a cada pedrera i un preu preferent per als aparells de lectura. La
Junta Directiva va decidir que les empreses de perfo-

El Comitè Tècnic del Gremi va organitzar al març
unes jornades de formació a Valls, Girona i Barcelona
per presentar el funcionament del programa. A més,
es va realitzar una voladura de prova del sistema a la
pedrera La Fou de Ciments Molins, a la que van assistir
una setantena de tècnics de les empreses agremiades.
A totes les jornades, inclosa la voladura, va haver
una gran participació tant d’empreses arideres com de
la Guàrdia Civil.
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Perforacions Girona, S.L.
Perfo-Roca, S.L.
Perforaciones y Voladuras, S.A.
Sistach, S.A.
Transportes y Servicios de
Minería, S.A.
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Voladura de proves a la pedrera La
Fou de Ciments Molins

El Gremi organitza
jornades tècniques arreu
del territori per donar a
conèixer la nova normativa
de traçabilitat

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.

Acords favorables per al sector
Conveni amb els TEDAX
El Gremi d’Àrids es va reunir, l’octubre de 2014,
amb l’àrea dels TEDAX dels Mossos d’Esquadra a la
central d’aquest cos a Sabadell per tal de redactar
un conveni de relacions. L’objectiu del Gremi és establir clarament les responsabilitats en els usos que
els Mossos fan de les pedreres per fer detonacions
controlades i simulacions judicials d’atemptats. Per
a això, durant la reunió es va acordar que el Gremi
enviés un llistat de les pedreres obertes però amb
labors paralitzades per tal que les tasques dels TEDAX provoquin el mínim de molèsties a les empreses del sector.

Excel·lència a Esterri d’Àneu

Jornada de formació sobre el nou
programari de traçabilitat a Barcelona

Diverses empreses agremiades van participar, a
finals d’agost de 2014, en les primeres Jornades
per a l’Excel·lència, celebrades a Esterri d’Àneu.
L’objectiu de les jornades, sota el títol ‘Perfeccionament professional a l’alta muntanya’, va ser donar
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El 2014 una empresa agremiada va aconseguir que
la Caixa General de Dipòsits li acceptés una pòlissa
de caució com a garantia indefinida per a una gravera, sense necessitat d’aval bancari. Per part del Gremi, ja fa temps que s’està treballant amb diverses
corredories d’assegurances per arribar a un acord
general semblant i que tots els agremiats se’n poguessin beneficiar.
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Vetllant per l’accés als àrids
a tot el territori
El Gremi d’Àrids de Catalunya té per objectiu garantir que les empreses extractives puguin realitzar la
seva feina arreu del territori amb les millors condicions. Per a això, analitza la normativa que afecta
al sector també en els àmbits del transport i l’ordenació territorial per tal d’actuar contra la legislació
restrictiva o les pràctiques que incorren en la il·legalitat.

Transport de 44Tm
Al setembre va finalitzar la prova pilot de dos anys
que permetia, a Catalunya, el transport de mercaderies
a 44Tm. Diverses empreses agremiades estaven acollides
a aquesta mesura, que des del sector es valora eficaç i
estalviadora de costos –en dos anys es van estalviar uns
100.000 viatges de camió–, pel que durant tot l’any el
Gremi ha engegat diverses iniciatives per tal d’allargar la
prova o de què s’implantés de nou a nivell estatal.
Una de les primeres iniciatives del Gremi en aquest sentit va ser l’enviament d’una carta a la ministra de Foment,
Ana Pastor. Per a això es va buscar el recolzament dels
departaments d’Interior i de Territori i Sostenibilitat. També es van mantenir reunions amb el director del Servei
Català de Trànsit, Joan Josep Isern i la secretària general
de transport del Ministeri de Foment, Carmen Librero. A
tots se’ls va traslladar la normativa més favorable que ja
regeix en països del nostre entorn com França o Itàlia.
Des del Ministeri es va informar al Gremi que les associacions de transportistes estan en contra d’aquesta

mesura, pel que s’està intentant negociar amb elles que
acceptin la càrrega de 44Tm per al transport intern de les
empreses i per al que tingui destí internacional.

POUM de Riudecols
El Gremi d’Àrids ha interposat un recurs contenciós
administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’Ajuntament de Riudecols després que
aquest aprovés un POUM que prohibeix ampliar les
pedreres del municipi, posa noves fiances al sector i
estableix un horari per fer les explosions. Tots aquests
punts del POUM són contraris al que el Consistori de
la localitat s’havia compromès davant del Gremi.

Transport a 44Tm a la Fàbrica de
Ciments Molins

Pedrera de balaste per a trens d’alta
velocitat a Riudecols (Tarragona).

Nova Llei de Territori

Visita amb els alcaldes de Riudecols

El Govern ha iniciat els tràmits per a la redacció
d’una nova Llei de Territori. Per tal que el sector tingui
una posició correcta en aquesta normativa, el Gremi
ha mantingut reunions amb representants d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.

i Duesaigües, la delegada de la
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Generalitat, Carme Mansilla, i
l’expresident del Gremi Provincial
d’Àrids i Jaciments de Tarragona,
Josep Rodríguez.

MEMÒRIA / 2014-2015

PROJECCIÓ
INSTITUCIONAL
EMPRESA
TERRITORI
SOSTENIBILITAT
XARXA

Un sector compromès amb
el medi natural
Projecte de protecció de
l’àguila cuabarrada

Les empreses arideres catalanes sempre han manifestat el seu compromís amb el medi ambient i
la sostenibilitat, fet que ha estat demostrat amb
el reconeixement de diferents iniciatives a nivell
internacional. Pel que fa a la protecció d’espècies, la signatura del conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural durant l’Assemblea General
de 2014 ha dotat d’un marc de col·laboració més
favorable per al sector i que comporta una major
vigilància de les aus en perill.
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Protecció d’espècies
El 10 de juny de 2014 es 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.
El conveni, amb una validesa de cinc anys, estableix
una sèrie de pautes que permetran als agremiats reduir els costos que suposen els estudis i monitoratge
dels hàbitats de les espècies protegides, principalment
les amenaçades com l’àguila cuabarrada, el còlit negre o els ocells estèpics.
Per portar a la pràctica el conveni, al setembre es va
constituir la Comissió de Seguiment del Conveni amb
Medi Natural. Aquesta comissió va acordar que la Generalitat assumiria el cost de la captura dels animals
amb tècnics propis, finalment aportats pel Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i que el
Gremi es faria càrrec de l’adquisició dels radiotrans-
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El nou hàbitat creat per les
pedreres ha permès que el còlit
negre, en perill d’extinció, torni
al Parc Natural del Garraf
conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, està revisant la normativa existent a nivell
de restauració d’activitats extractives i proposarà els
criteris tècnics a considerar en el disseny del nou
marc regulador. Per la seva banda, el Gremi ha estat
analitzant i aportant com a exemples altres models
que funcionen a Europa.
En l’àmbit de la restauració, el Comitè Tècnic del
Gremi ha estat estudiant les modificacions proposades a la Llei 12/1981, en concret els aspectes sobre
qui ha de pagar les inspeccions i qui pot paralitzar
una activitat.
missors per fer el seguiment de les àguiles.
Ja al desembre es van iniciar els treballs per a la
captura i marcatge d’alguns exemplars d’àguila cuabarrada. El peixament de les àguiles a l’Albiol (Baix
Camp) durant les festes de Nadal va ser un èxit i el 8
de gener el tècnic del Ministeri va fer la captura per
col·locar l’aparell de ràdio-seguiment. Pel que fa a
l’àguila de l’Ordal (Alt Penedès), la captura no es va
poder dur a terme el dia previst i més endavant no
s’ha pogut materialitzar perquè va començar l’època
de cria. Les dades biomètriques que recullen els aparells de ràdio-seguiment serviran per demostrar que
les activitats extractives són compatibles amb els hàbitats de les aus.
Per altra banda, el Gremi també ha mantingut diverses reunions amb Medi Natural per estudiar la repercussió del descobriment de la presència del còlit
negre a les explotacions del Parc Natural del Garraf.
Aquesta espècie es donava per extingida a la zona,
però el nou hàbitat creat per les pedreres ha permès
que aquesta au en perill d’extinció torni a la zona.
Després d’aquestes reunions, s’obre la possibilitat de
canviar els plans de restauració de les pedreres en bé
del còlit i amb una millor perspectiva econòmica per a
les empreses de la zona.

Foment de l’àrid reciclat
El Gremi ha arribat a un acord amb l’Agència
de Residus de Catalunya i amb la Gestora de Runes per fomentar el mercat de l’àrid reciclat sense
la necessitat d’implantar un impost a l’àrid natural a Catalunya. En aquest sentit, la norma prevista al PRECAT20 implantarà un mínim d’un 5%
d’aquest tipus de materials a totes les sub-bases
de les obres de carreteres que es facin a Catalunya.
També es demanarà que les direccions facultatives
de les obres demanin el marcatge CE dels àrids, ja
siguin reciclats o no.

Nova normativa per a la restauració
El Consell Assessor dels Àrids va acordar, al plenari del 7 de juliol de 2014, la creació d’un grup
de treball per estudiar el canvi en el model de restauració que s’aplica a Catalunya des del 1981. En
aquest sentit, el CREAF de la UAB, en el marc del
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Reunió amb Assumpta Farran, directora
general de Qualitat Ambiental, per
constituir el Grup de Treball de revisió
del model català de restauració
d’extractives del CAAC.
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Presents en les entitats
de referència
El Gremi d’Àrids de Catalunya té representació en diferents entitats dels sectors dels àrids i la construcció tant a nivell català, com a nivell estatal i inclús internacional. Així, els interessos dels empresaris
ariders catalans poden ser traslladats a les diferents administracions i el Gremi pot exercir la seva influència en les decisions rellevants per al sector que es prenguin tant a Madrid com a Brussel·les.

FEDERACIÓN DE ÁRIDOS
La Federación de Áridos (FdA) es va crear l’any 2007
i avui dia representa davant les institucions espanyoles els interessos d’unes 700 empreses i 1.100 explotacions d’arreu de l’estat. En formen part el Gremi
d’Àrids de Catalunya i ANEFA (entitats fundadores), la
valenciana ARIVAL i la gallega AGA. En el si de l’FdA,
enguany el Gremi forma part del Comitè organitzador
del IV Congrés d’Àrids que se celebrarà a Madrid del
30 de setembre al 2 d’octubre.

COMINROC
La Confederació d’Indústries Extractives de Roques i
Minerals Industrials (COMINROC) agrupa a les federacions estatals de sis sectors que integren 2.000 empreses amb 28.000 treballadors directes en més de 3.800
explotacions a cel obert.

CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA
CONSTRUCCIÓ
La Confederació Catalana de la Construcció
(CCC) va néixer el 2010 amb l’objectiu de defensar els interessos del sector de la construcció mitjançant, entre d’altres, la negociació del conveni
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col·lectiu. El Gremi és membre de la CCC des del
setembre de 2014.

UEPG
La Unió Europea de Productors d’Àrids (UEPG), de la
que formen part 31 països, és des del 1987 l’associació representant de la indústria dels àrids a Europa pel
que fa a qüestions econòmiques, tècniques, de seguretat i salut i de medi ambient.
El Gremi i l’FdA són un actor de pes dins dels comitès que tracten amb les institucions europees i
supranacionals. Al llarg del darrer any, els comitès
de la UEPG, on tant el Gremi com l’FdA estem representats, s’han treballat temes tant importants per al
sector com la possible introducció d’un impost a la
producció d’àrids.

FIPA
El Gremi –a través de l’FdA– forma part de la Federació Iberoamericana de Productors d’Àrids (FIPA), que
agrupa a les associacions sectorials d’Espanya, Portugal, Amèrica del Sud i el Carib. Actualment, el tresorer
de l’entitat és Jaume Puig, gerent del Gremi d’Àrids.

MEMÒRIA / 2014-2015

Des de la FECOCAT s’està
treballant, conjuntament
amb PIMEC, per eradicar la
morositat empresarial
Lluita contra la morositat
Des del sector dels àrids i la Federació de la Indústria,
el Comerç i els Serveis 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 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 també obtinguin comandes.

Representació internacional
Durant el darrer exercici, el Gremi d’Àrids ha estat
present en diferents esdeveniments de renom a nivell internacional. No només treballant als comitès de
la UEPG, sinó que, per exemple, es va representar a
l’associació dels àrids europea a l’Assemblea General
de l’Associació d’Àrids Xinesa (CAA) a Shanghai. El
Gremi també va ser present a la II Trobada Colombiana de Mineria a Cartagena d’Índies i al II Congrés dels
Àrids argentins a Buenos Aires.

El gerent del Gremi, Jaume Puig, va
participar en representació de la UEPG
a l’Assemblea General de l’Associació
d’Àrids Xinesa (CAA) del desembre de
2014 a Shanghai.

Sebastià Alegre, futur president de la FECOCAT
Quins objectius es marcarà per a la presidència de la FECOCAT?
Compartir amb els presidents dels Gremis de la Federació
el present i els problemes de futur.
Quines seran les principals línies de treball de l’entitat?
La principal serà la coordinació d’esforços amb la resta del sector, sempre mirant d’impulsar solucions en
favor de la societat.
Quin missatge voldria transmetre a la resta de membres de la Federació?
La Federació és un instrument de diàleg, pel que el més
important és l’esforç per dedicar-hi temps i transparència
amb l’objectiu d’encertar les propostes de solucions.
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Nou centre de la Fundació Laboral de la
Construcció a Badalona.

Joan Santaulària, president de la FLC

FLC: Millors instal·lacions per al sector de la
construcció
La Fundació Laboral de la Construcció (FLC), entitat paritària que forma cada any a més de 70.000
treballadors del sector a tota Espanya, potenciarà
la seva oferta de serveis a Catalunya amb un nou
centre de formació a Badalona. El nou centre obrirà
les portes els propers mesos, i acollirà, també, la
nova seu de l’entitat a Catalunya.
Les noves instal·lacions comptaran amb més de
4.000 metres construïts, distribuïts en set aules, serveis i oficines, zones d’assessorament i orientació
laboral i professional, i 1.000 metres destinats a tallers. A l’exterior, compta amb més de 16.000 metres
que es destinaran a formació de tipus pràctic amb
un ampli ventall d’especialitats formatives d’oficis i
maquinària de construcció i sectors afins, com el dels
àrids. La parcel·la on s’ubica el nou edifici ha estat
concedida per l’Ajuntament de Badalona amb dret de
superfície fins l’any 2048.
Amb aquest nou centre, la Fundació Laboral pretén
consolidar-se com l’entitat de referència en matèria
de formació professional, en seguretat i salut i en el
foment de la millora de l’ocupació per als treballadors
i empresaris del sector de la construcció a Catalunya.
El 2014, l’entitat gestionada per la patronal i els sindicats del sector va formar a Catalunya més de 5.000
treballadors de la construcció, als que va impartir més
de 167.000 hores de formació. El 73% dels professionals van optar per accions formatives relacionades
amb la prevenció de riscos laborals, seguides del 24%
que van elegir alguna matèria d’oficis. La majoria dels
programes es van cursar en modalitat presencial.
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Col·laboració sectorial
La nova seu de la FLC a Barcelona neix amb la
vocació de donar servei al sector de la construcció a Catalunya mantenint l’esperit d’obertura
i predisposició a la col·laboració amb tots els
agents del sector: entitats de representació empresarial del sector de la construcció i dels sectors afins, de representació sindical, col·lectius
emprenedors, Administracions Públiques, col·legis professionals i fabricants de béns d’equip i
materials.
Pretén donar resposta a les noves necessitats
dels treballadors del sector, a través de l’homologació de les instal·lacions per impartir cursos
orientats a l’obtenció de Certificats de Professionalitat, i per a l’acreditació de competències
per la via de l’experiència, aspectes clau per al
desenvolupament del sector de la construcció.
Per últim, cal destacar els serveis d’assessorament i accions encaminades a la informació
i orientació professional que s’oferiran des del
centre. Aquestes accions tindran com a objectiu
millorar l’ocupació i la inserció laboral al sector.

El nou centre de la FLC a
Badalona comptarà amb
més de 16.000 metres
d’espais exteriors per a
pràctiques amb maquinària
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Nous àmbits formatius
La FLC reorienta cada any la seva oferta formativa per adaptar-se a les necessitats del mercat. A
més dels tradicionals cursos d’oficis, maquinària
o prevenció de riscos laborals, ofereix formació
lligada a la innovació, l’eficiència energètica i la
construcció sostenible.
En aquest sentit, l’entitat treballa per oferir un complet itinerari formatiu en rehabilitació i construcció sostenible. Aquests cursos ja van augmentar la seva demanda l’any passat, i s’espera que continuïn creixent.
Cal destacar, també, que la FLC està compromesa amb el canvi de paradigma que arriba de
països amb més producció sota les sigles BIM
(Building Information Modeling). Per tal de facilitar la implantació d’aquest model a les empreses
catalanes, la FLC ja ofereix quatre programes que
integren la nova metodologia.
La Fundació ha posat en marxa aquests quatre
programes juntament amb la BIM Academy, entitat
referent en la formació i implantació de BIM i noves
tecnologies, el que suposarà una formació ideal per
a la ràpida implantació d’aquesta nova metodologia,
tal com explica Emilio Gómez, gerent de la FLC. L’entitat vol facilitar la implementació d’aquest sistema
al teixit de les empreses i treballadors per poder-los
portar a un nivell d’eficàcia, productivitat i ocupabilitat comparable a la situació internacional.
Els quatre programes que el Consell Territorial de la
FLC de Catalunya va aprovar són: Com implantar BIM
en una constructora; Com aplicar BIM en l’Edificació;
Com utilitzar-lo en la Rehabilitació i Com implementar-lo en l’Obra Civil. En definitiva, resumeix Gómez,
“es tracta de crear entre tots un nou cicle de valor en
la Construcció: un cicle de la edificació i de la construcció basat en la col·laboració de tots els agents per
mirar el futur amb les noves tecnologies a la mà”.
La Unió Europea va aprovar la Directiva 2014/24/
EU de 26 de febrer sobre els nous procediments
de licitació de concursos i obres on recomana per
a l’any 2016 la implementació de BIM en totes les
administracions públiques.
Cal recordar que tots els indicadors mostren un
to positiu i la construcció afronta un nou cicle de
creixement. Però els models que havien imperat al
passat ja no són útils en aquests moments. Cal donar un servei basat en els mateixos conceptes que
influeixen en qualsevol sector productiu: la integració de les tecnologies de la informació i la millora
continua de la qualitat del producte construït.

Emilio Gómez, gerent de la FLC
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