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Una voluntat compartida,
un compromís irrenunciable

M EMÒRIA

DE

S OSTENIBILITAT

Antoni Crous i Millet
President de Ciment Català

C IMENT C ATALÀ

4

El ciment és, amb tota probabilitat, el producte que més contribueix a fer habitable
el planeta. Ciment és sinònim de progrés humà. Des d’infraestructures de tractament
de l’aigua fins a vies de comunicació, des d’habitatges fins a instal·lacions sanitàries,
el formigó (principal derivat del ciment) és un material imprescindible per a la
protecció del territori i de les persones.
Les empreses fabricants a Catalunya som conscients que la nostra pervivència
està íntimament lligada al medi natural. De la terra extraiem la matèria primera que
acabarà esdevenint ciment després d’un llarg procés de transformació. Però tant
en l’extracció com en la producció, la nostra activitat produeix impactes mediambientals. Fruit de la voluntat compartida de les quatre empreses que conformen
el sector a Catalunya, la indústria ha adquirit el compromís irrevocable de minimitzar
aquests impactes.
La Sostenibilitat és la nostra estratègia comuna de treball. Fer compatible el
creixement empresarial amb el desenvolupament social i la protecció de l’entorn
natural ha esdevingut el primer dels nostres objectius. La nostra activitat perdria
tot el sentit si tingués com a contrapartida un llegat de devastació, o tan sols
d’afebliment, de les condicions de vida per a les generacions futures.
Ben al contrari: el nostre arrelament al medi natural resta provat amb el conjunt
d’accions adreçades a la seva preservació. Els darrers cinc anys, les quatre
empreses catalanes hem invertit prop de 60 milions d’euros en la implantació de
sistemes i tecnologia adreçats a millorar el nostre entorn i la nostra activitat industrial.
Les nostres empreses estan orientades a minimitzar la utilització de recursos
minerals naturals. Procurem fer servir matèries primeres descarbonatades, així
com valoritzar matèries primeres residuals. També el sector s’orienta a optimitzar
la utilització de combustibles fòssils, i per aquesta raó proposem la valorització
de biomassa en els nostres forns de forma eficient. La gestió de l’aigua cercantne la minimització és un altre factor clau de la nostra estratègia. La reducció de
sorolls i l’eficiència energètica són, de la mateixa forma, un compromís fermament
arrelat a les nostres empreses.
No cal dir que la gestió dels recursos humans, tant dels qui treballen a les fàbriques
com d’aquells ciutadans que envolten els nostres centres de producció, determina

les nostres decisions empresarials. La seguretat, el desenvolupament social i el
creixement personal i professional formen part de la nostra estratègia.

També vull explicitar que aquest compromís és estructural, que va molt més enllà
de la conjuntura. La nostra Agrupació ja està treballant en la forma de donar
resposta als desafiaments de futur que ens planteja la sostenibilitat com a estratègia
empresarial, tant en l’àmbit econòmic com ambiental i social. Un exemple que
abasta tots tres nivells és la investigació sobre nous ciments, que consumeixin
menys energia en la seva fabricació (vessant econòmic), que procedeixin de
matèries que comportin menys emissions de CO2 a l’atmosfera (vessant ambiental)
i que permetin nous usos constructius encara més segurs (vessant social).
Aquesta Memòria pretén ser, a més, un estímul a la participació de tothom en
aquest projecte de respecte i protecció del medi ambient. Perquè, de fet, ha
involucrat i involucra tothom. És per això que em complau regraciar tots aquells
que ens han ajudat en aquesta tasca: professionals i directius de les empreses
fabricants i d’altres empreses del sector de la construcció, les administracions
públiques, el món acadèmic i la universitat, les entitats de protecció de la natura,
les organitzacions sindicals i veïnals, els mitjans de comunicació i tants altres que,
a títol individual o des de plataformes col·lectives, pensen que el veritable tresor
de la humanitat és aquest planeta que ens acull.
A tots ells, els manifesto la nostra gratitud i els reitero la nostra voluntat de seguir
avançant plegats en el camí de la sostenibilitat.

La nostra
Agrupació ja està
treballant en la
forma de donar
resposta als
desafiaments de
futur que ens
planteja la
sostenibilitat
com a estratègia
empresarial, tant
en l’àmbit
econòmic com
ambiental i social
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Volem que aquesta implicació en la protecció natural sigui transparent i col·laborativa
envers la societat a la qual servim. Aquesta Memòria de Sostenibilitat cerca,
precisament, traslladar al conjunt de la ciutadania les polítiques que el sector ha
implementat i seguirà aplicant en el seu compromís pel desenvolupament sostenible.
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Les nostres actuacions van més enllà del que marquen les exigències legals perquè
formen part del compromís per la sostenibilitat. La gestió d’instal·lacions, de
recursos, de processos i d’energia s’orienta a l’eficiència absoluta: no deixarem
d’invertir i de treballar fins a assolir aquesta fita. També en l’àmbit de R+D+i
mantenim un important esforç en el disseny i producció de ciments i formigons
més sostenibles en termes de components i de prestacions.
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Informació

corporativa

1. Informació
corporativa

1.1. La recerca permanent de les
millors pràctiques

• L’elaboració d’un producte
indispensable per al progrés. Les
construccions en les quals s’utilitza
aquest material –el ciment, o els
seus derivats, com el formigó–
serveixen per:
– preservar la salut de les persones
(xarxes de sanejament, d’aigua
potable, hospitals...);
– protegir el territori (preses, dics,
canalitzacions...);
– oferir habitabilitat (habitatges en
condicions, especialment pel que
fa a la seguretat i al confort);
– afavorir el desenvolupament social
(possibilita infraestructures socials, industrials, d’oci..., així com
les infraestructures viàries).
• La incorporació de prestacions,
per part dels nous formigons, que
possibiliten una major qualitat de
vida, en termes de confortabilitat,
de condicionament tèrmic,
d’aïllament del soroll, de resistència
al foc i, sobretot, de durabilitat de
les construccions.

• La utilització responsable dels
recursos. Les matèries primeres
amb què es fabrica el ciment –pedra
calcària i margues– són de les més
abundants del planeta, pràcticament
inesgotables. A més a més, les
seves aplicacions –com el formigó–
són reciclables quan acaben el seu
cicle de vida.
• La prevenció, reducció i control
de la contaminació, fins al punt
que els objectius de la indústria van
més enllà de les exigències legals.
El sector del ciment és plenament
conscient de les conseqüències del
canvi climàtic i, des de molt abans
de l’entrada en vigor del Protocol
de Kyoto, realitza quantioses
inversions per aplicar les millors
tecnologies possibles per reduir la
contaminació atmosfèrica.

El ciment és un
producte
indispensable
per al progrés
social, que serveix
per preservar la
salut, protegir
el territori, oferir
habitabilitat i
afavorir el
benestar de les
persones

DE

• El foment de l’ús correcte del
ciment: assessorament, collaboració en l’elaboració de
normatives i participació en
programes d’investigació i recerca
per aconseguir un producte de
majors prestacions i respectuós
amb el medi ambient.

M EMÒRIA

Aquestes són algunes de les principals
aportacions de la indústria del ciment
a la societat:
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a indústria del ciment fabrica un producte indispensable per a la
construcció de tota mena d’infraestructures, des de les sanitàries fins a les
industrials, des d’habitatges fins a carreteres, de les quals depèn el progrés
de la humanitat. Al mateix temps és capaç d’aportar solucions als problemes
de la societat actual, com l’eliminació de subproductes o residus, ja que les
fàbriques poden utilitzar-los com a substituts de matèries primeres i com a
combustibles alternatius.
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• La contribució a solucionar un
p ro b l e m a s o c i a l c o m é s
l’eliminació de residus, ja que les
fàbriques poden utilitzar-los com a
substituts de matèries primeres i
com a combustibles alternatius. De
fet, el sector del ciment posa a la
disposició de la societat un procés
de producció que possibilita la
valorització de residus, de manera
que s’evita que el seu destí final
sigui l’abocador o la incineració. Per
exemple, té la capacitat d’utilitzar
fangs secs de depuradora d’aigües
residuals (biomassa) com a
combustibles alternatius, una
mesura que redueix el volum
d’aquest tipus de residus que va a
parar a dipòsits controlats, i al
mateix temps suposa un estalvi de
combustibles tradicionals.
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• La restauració de pedreres un
cop finalitza l’explotació, de
manera que es readapten al seu
àmbit natural. S’ha de tenir en
compte que les pedreres s’exploten
per obtenir uns recursos petris que
són imprescindibles no solament
per a la fabricació de ciment, sinó
també per aconseguir els àrids

Fer compatible el progrés
amb la protecció del medi
ambient, una de les
prioritats de la indústria del
ciment

necessaris per a la construcció
d’habitatges o de qualsevol
infraestructura.
• Els esforços dedicats a la recerca,
el desenvolupament i la innovació
(R+D+i) tant per reduir els impactes
ambientals, optimitzar el procés
productiu, i millorar el producte
–sobretot pel que fa a les noves
generacions de formigons.
• La permanent implicació de les
empreses i les seves fàbriques
en les comunitats de les quals
formen part, no solament perquè
suposen una de les principals fonts
d’ocupació directa i indirecta, sinó
perquè participen dels seus
projectes ciutadans, de la cultura o
en el patrocini de diverses activitats.
Tenen especial rellevància, en aquest
sentit, els acords de col·laboració
amb diferents universitats.
• La col·laboració amb les
administracions públiques, amb
els agents socials i amb la
població en general per millorar els
productes, reduir la contaminació i
contribuir al progrés de la societat.

1. Informació
corporativa

1.2. El sector català del ciment

L

’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català) és
una organització empresarial sense ànim de lucre, de caràcter tècnic, de la
qual formen part les quatre companyies –Uniland Cementera, Cemex España,
Ciments Molins Industrial i Lafarge Cementos– que tenen fàbriques de
clínquer en aquesta comunitat.

Dades de l’entitat

Ciment Català es va constituir el 3 de novembre de 1978 a l’empara de la Llei 19/1977,
sobre regulació del dret d’associació sindical, i està inscrita en el Registre de l’Oficina
Central del Departament d’Estatuts d’Organitzacions Professionals del Ministeri de
Treball i Seguretat Social (BOE número 61, de 12 de març de 1979) amb la marca
registrada M-2629568. El seu domicili social és a Barcelona, al carrer València, número
245, 3r 5a. Els ingressos nets de l’Agrupació van ascendir el 2006 a 482.000 euros,
amb uns fons propis de 140.000 euros.
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D’acord amb la filosofia anterior, Ciment
Català ha elaborat aquesta Memòria
de Sostenibilitat corresponent al
període 2004-2006 seguint les directrius
G3 del Global Reporting Initiative (GRI).
Sobre la base del protocol que estableix
l’entitat, autoqualifiquem aquest informe
amb el nivell B (vegeu indicadors GRI
a la pàgina 78). En la redacció del
present treball s’ha comptat amb
l’assessorament d’experts en
responsabilitat social corporativa i s’ha
consultat l’opinió de membres dels
grups d’interès de l’organització.
És previst que Ciment Català publiqui
l’any 2008 una Memòria més aprofundida per tal d’assolir la certificació A.

S OSTENIBILITAT

En definitiva, les tasques de l’Agrupació
s’encaminen a afavorir el progrés
econòmic i el benestar social.
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En la redacció
d’aquesta
Memòria s’ha
comptat amb
l’assessorament
d’experts
en RSC i s’ha
consultat l’opinió
dels grups
d’interès

C IMENT C ATALÀ

Des de la seva fundació el 1978,
Ciment Català ha dut a terme diverses
funcions professionals especialitzades,
entre les quals destaquen:
• la representació del sector;
• la col·laboració en el desenvolupament i la implementació de procediments per evitar o reduir els impactes ambientals, i optimitzar el
procés productiu;
• el seguiment i difusió d’iniciatives
per millorar la qualitat del producte;
• la promoció de les aplicacions del
ciment i del seu bon ús;
• la prestació de serveis a les empreses associades;
• l’elaboració d’estudis i estadístiques;
• i, en col·laboració amb l’IECA, el
desenvolupament de campanyes i
d’activitats de difusió i promoció, i
de serveis d’assessoria tècnica.

1.2.1. Òrgans de Govern

S OSTENIBILITAT

El Consell Directiu de Ciment Català
està format actualment per un
representant de cada una de les quatre
empreses associades –acostuma a
ser un dels primers executius de les
respectives companyies–, als quals
s’hi afegeix un secretari, que en
aquests moments és el president del
comitè tècnic. Els membres del Consell
Directiu s’elegeixen per acord de
l’Assemblea General, i el president,
per acord del mateix Consell. En tots
dos casos, per períodes de dos anys.

M EMÒRIA
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Els representants de les empreses
associades no reben cap tipus de
retribució pel fet de ser membres del
Consell Directiu o per assistir a les
seves reunions. En aquestes reunions,
que es porten a terme periòdicament,
s’estableixen les línies d’actuació i
s’avalua l’acompliment de l’Agrupació.
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En el període que comprèn la present
Memòria s’ha produït el relleu del
representant de Ciments Molins
Industrial, S.A. al Consell Directiu, i el
canvi de vicepresident. Al desembre
de 2006, la composició del màxim
òrgan de govern era la següent:
President
Antoni Crous Millet
(Uniland Cementera, S.A.)
Vicepresident
Àngel Cercós Casalé
(Ciments Molins Industrial, S.A.)
Vocals
Julio Canut Pons
(Lafarge Cementos, S.A.)
Ismael Jaime Fernández García
(CEMEX España, S.A.)
President Comitè Tècnic
Alejandro Josa García-Tornel
(UPC)

Estructura
ASSEMBLEA GENERAL
CONSELL DIRECTIU

President

Medi Ambient, Seguretat i Salut

Direcció Tècnica

Comitès de treball

Medi Ambient

Qualitat

Secretaria General

Administració

Tecnològic
Manteniment

Promoció

Màrqueting
Fiscal

Laboral
Jurídic

Comunicació

Jurídic / Fiscal / Laboral

1. Informació
corporativa

1.3. Les empreses associades

A

Catalunya hi ha set fàbriques de ciment amb producció pròpia de
clínquer, totes situades a les comarques de l’entorn de Barcelona excepte
la d’Alcanar, al Montsià.
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6 Sant Vicenç dels Horts
CN-340, n. 2 al 38, km 1.242,3
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS
(Baix Llobregat)
Telèfon: 93 680 60 00
Fax: 93 656 99 30

M EMÒRIA

1 Monjos
Pla de l’Estació, s/n
08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
(Alt Penedès)
Telèfon: 93 898 39 00
Fax: 93 818 63 64

2 Vallcarca
Ctra. C-31, km 168,32
08872 SITGES (Garraf)
Telèfon: 93 894 95 68
Fax: 93 811 01 27

7 Montcada i Reixac
Ctra. C-17, km 2,947
08110 MONTCADA I REIXAC
(Vallès Occidental)
Telèfon: 93 509 50 00
Fax: 93 509 50 60

C IMENT C ATALÀ
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3 Alcanar
Partida de la Martinenca, s/n
43530 ALCANAR (Baix Ebre)
Telèfon: 977 70 97 00
Fax: 977 70 97 28

4 Sant Feliu de Llobregat
Ctra. Sansón, s/n
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
(Baix Llobregat)
Telèfon: 93 631 13 00
Fax: 93 631 13 05
Girona

5 Vilanova i la Geltrú
Ctra. Vilafranca, s/n
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
(Garraf)
Telèfon: 93 811 71 00
Fax: 93 811 71 20

7

Lleida
4

6
1

5

Tarragona

3

Barcelona
2

UNILAND CEMENTERA SA

M EMÒRIA

DE

S OSTENIBILITAT

Uniland va néixer el 1973 de la fusió de les empreses cimenteres catalanes
Cementos Fradera i Cementos y Cales Freixa. Actualment forma part del grup
Cementos Portland Valderrivas, des que aquesta companyia va adquirir l’any 2006
la majoria accionarial. Aquest grup està controlat a la vegada per Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC). Uniland Cementera té dues fàbriques a les
localitats de Santa Margarida i els Monjos i Vallcarca (municipi de Sitges). També
és present a l’Argentina, a l’Uruguai i a Tunísia.

C IMENT C ATALÀ
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·

• Domicili social
Còrsega, 299
08008 Barcelona
Tel: 93 292 20 62
Fax: 93 416 14 81
http://www.uniland.es

·
·

• Organigrama
· José Ignacio Martínez-Ynzenga
Cánovas del Castillo
(president Corporación Uniland)
· José Ignacio Martínez-Ynzenga /
Jaime Úrculo
(administradors mancomunats)

·
·
·
·

·

Antoni Crous i Millet
(director general)
Ignacio Lecumberri Villamediana
(director comercial)
Ignacio Machimbarrena Gutiérrez
(director industrial)
Martí Noche Sorribes
(director Administració)
Pascual Jiménez Pujol
(director Recursos Humans)
Miquel Latorre Rovirosa
(director de Qualitat)
Jordi Flores Torres
(director Medi Ambient)

·
·

Rafael Oyagüez López
(director Enginyeria)
Antoni Mercadal
(director de Sistemes Informàtics)
Santiago de Gomar
(director de Secretaria General)

• Directors de fàbrica
· Enrique Macarrón Jiménez
(Santa Margarida i els Monjos)
· Ramón Lago Pérez
(Vallcarca)

CEMEX ESPAÑA SA
La multinacional mexicana CEMEX es va implantar a Espanya el 1992 amb
l’adquisició de La Auxiliar de la Construcción (LACSA), empresa barcelonina que
obrí la seva primera fàbrica el 1917 a Sant Celoni, i Valenciana de Cementos
Pórtland, amb seu social a València, d’on va sorgir l’actual CEMEX Espanya.
Té tres fàbriques a Catalunya, a Sant Feliu de Llobregat, a Vilanova i la Geltrú
(primera fàbrica de ciment blanc d’Espanya) i a Alcanar. El grup és present en més
de 50 països dels 5 continents.

• Domicili social
CEMEX España S.A.
Hernández de Tejada, nº 1
28027 MADRID
Tel.: 91 377 92 00
Fax: 91 377 92 03
http://www.cemex.es

·

• Organigrama
· Lorenzo H. Zambrano
(president)
· Fernando González Olivieri
(vicepresident)

·

·
·
·

·

Ignacio Madridejos Fernández
(conseller - director general)
Ismael J. Fernández García
(director general comercial)
Santiago Gibert Fortet
(director general d’Operacions)
Vicente Saiso Alva
(director general de Planificació)
Mario Medina Niño
(director general tècnic)
Raúl Ramos de la Torre
(director general de Recursos
Humans)

·

Francisco Asensio Rivero
(director de Medi Ambient i Energia)
· José Ramírez Ramos
(director comercial a Catalunya)
• Directors de fàbriques:
· Ramón Salvatella Plans (Sant Feliu
de Llobregat)
· Pedro García Rosal (Vilanova i la
Geltrú)
· Francisco Iniesta Blanco
(Alcanar)

1. Informació
corporativa

CIMENTS MOLINS INDUSTRIAL SA
Ciments Molins va ser fundada el 1928 amb l’objectiu de donar continuïtat a les
explotacions de pedreres i a la fabricació de calç i ciment natural situades a Pallejà,
a Vallirana i a Sant Vicenç dels Horts. El grup es dedica a diverses àrees d’activitat
(ciment, formigó, àrids, prefabricats, ciments cola, morters...) i també és present
a l’Argentina, l’Uruguai i a Mèxic.

·
·

·

Ferran Griera Maimó
(director d’Enginyeria)
Manel Guillem Ballesteros
(director de Qualitat, Medi Ambient
i Seguretat)
Jordi Mostajo Ayala
(responsable de Medi Ambient)

• Director de fàbrica
· Lluís Santapau Salvador (Sant
Vicenç dels Horts)

DE

• Organigrama
· Casimiro Molins Ribot
(president)
· Joan Molins Amat
(vicepresident)
· Àngel Cercós Casalé
(director general)
· Josep Alós Cayuela
(director comercial)
· Josep Badell Pau
(director industrial)

M EMÒRIA

• Domicili social
CN-340, n. 2 al 38, km 1.242,3
08620 Sant Vicenç dels Horts
(Baix Llobregat)
Telèfon: 93 680 60 00
Fax: 93 656 99 30
http://www.cemolins.es

S OSTENIBILITAT

Ciments Molins Industrial és la societat que aplega l’activitat del ciment (tant
pòrtland com d’aluminat de calci) a Espanya des de la seva fàbrica de Sant Vicenç
dels Horts.

LAFARGE CEMENTOS SA
Els orígens del grup Lafarge a Espanya són en el grup Asland, el qual, amb el nom
de Compañía General de Asfaltos y Portland, S.A., va inaugurar la seva primera
fàbrica el 1901 a la Pobla de Lillet (Berguedà). Actualment, Lafarge és present a
Catalunya mitjançant la fàbrica de Montcada i Reixac, i a la resta d’Espanya a
través de les fàbriques de Villaluenga de la Sagra (Toledo) i de Sagunt (València).
El grup Lafarge, líder mundial dels materials de construcció, és present en 75
països i opera en diverses àrees: ciment, àrids, formigó, cobertes i guixos.

• Domicili social
Orense, 70
28020 Madrid
Tel.: 91 213 60 00
Fax: 91 579 05 25
http://www.lafargecementos.es

• Organigrama
· Jean-Carlos Angulo
(president)
· Jean Martin-Saint-Leon
(director general)
· Adolfo López Gutiérrez
(director comercial)
· Julio Canut Pons
(director industrial)
· José Antonio García Ortega
(director de Recursos Humans)

·
·
·

Bernard Grangé
(director economicofinancer)
Pilar Gegúndez Cámara
(cap d’Entorn i Medi Ambient)
Domènec Fernández Ródenas
(director comercial a Catalunya)

• Director de fàbrica
· Oswaldo Pereda Toro
(Montcada i Reixac)
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El compromís
pel desenvolupament

sostenible

2. El compromís
pel desenvolupament
sostenible

2.1. Una aposta per la sostenibilitat

El sector s’esforça des de fa anys a
introduir millores ambientals en tot el
procés productiu, des de la pedrera
fins al final de la vida útil del producte,
quan és reciclat. L’explotació de les
pedreres és temporal, ja que, quan
finalment cessa l’activitat extractiva,
són restaurades i es reintegren al seu
entorn natural. Els materials que se
n’extreuen (pedra calcària, margues...)
són els més abundants a la natura i,
per aquest motiu, constitueixen uns
recursos pràcticament inesgotables.
A més, en el procés de fabricació es
reciclen una gran quantitat de subproductes industrials, ja sigui per substituir

També es poden utilitzar residus,
sobretot biomasses, com a combustibles en els forns, de manera que
e s p ro d u e i x u n e s t a l v i d e l s
combustibles fòssils, es redueix la
quantitat de residus que va a
l’abocador i disminueixen les emissions
de diòxid de carboni.
La fabricació de ciment no genera
pràcticament residus sòlids ni líquids.
Les emissions més importants són les
de diòxid de carboni, si bé dues
terceres parts d’aquestes procedeixen
del procés de descarbonatació de la
pedra calcària.
A més, les fàbriques també realitzen
quantioses inversions en les seves
instal·lacions per reduir la pols i el soroll,
així com en recerca i investigació per
obtenir ciments de característiques i
prestacions més sostenibles, de forma
que no es comprometin les capacitats
de desenvolupament de les generacions futures.

DE

parcialment les matèries primeres o bé
com a addicions al clínquer, de manera
que s’evita que el destí final d’aquests
residus sigui l’abocador.

Les empreses associades
a Ciment Català formen
part de diversos
organismes
internacionals dedicats al
desenvolupament
sosteniblle. Cal destacarne el World Business
Council for Sustainable
Development (WBCSD),
una coalició de 180
empreses de tot el món
unides per una visió
comuna: el
desenvolupament
sostenible ha d’assolir-se
mitjançant el creixement
econòmic, l’equilibri
ambiental i el progrés
social. Dins del WBCSD
s’ha creat la Cement
Sustainability Initiative
(Iniciativa per la
Sostenibilitat del Ciment).
També hi ha empreses
associades a l’Agrupació
que pertanyen al Club
d’Excel·lència en
Sostenibilitat, una
associació de grans
corporacions
compromesa amb aquest
objectiu, o a la
Fundación Entorno, la
funció de la qual és
promoure el lideratge
empresarial en la creació
de valor sostenible.

M EMÒRIA

La indústria del ciment està compromesa amb aquest concepte de desenvolupament sostenible, que compatibilitza els aspectes ambientals amb
els econòmics i els socials, tant a
escala local com global. El ciment no
és només un material indispensable
per al progrés de la humanitat, sinó
que la seva fabricació i ús aporta solucions a altres problemes socials, com
l’eliminació de residus, ja que les fàbriques poden utilitzar-los com a substituts de matèries primeres i com a
combustibles alternatius.

Un objectiu
compartit
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ls termes sostenibilitat o desenvolupament sostenible s’utilitzen
en gairebé totes les activitats, però aquest concepte va ser difós inicialment
en l’àmbit internacional arran de l’anomenat Informe Brundtland de les
Nacions Unides, elaborat el 1987 i que pren el nom de la que va ser presidenta
de la Comissió Mundial per al Medi Ambient i primera ministra noruega, Gro
Harlem Brundtland. Aquest informe presenta una definició de desenvolupament sostenible que el 1992 també es va recollir en el principi 3 de la
Declaració de Rio: “És aquell desenvolupament que satisfà les necessitats
del present sense comprometre les capacitats de generacions futures de
satisfer les seves pròpies necessitats”.

S OSTENIBILITAT

E

2.2. El ciment és vida

D

M EMÒRIA

DE

S OSTENIBILITAT

es de la seva fundació el 1979, Ciment Català ha defensat uns
valors que es concreten en el lema corporatiu El Ciment és Vida i que es
resumeixen en els següents àmbits d’aplicació.

C IMENT C ATALÀ
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Els principis d’actuació comuns a totes
les empreses fabricants de ciment a
Catalunya es poden classificar en tres
grans grups, segons que es refereixin
al producte, a la responsabilitat empresarial, o a l’ús del producte.
a) La qualitat d’un producte, el ciment, que:
• prioritza el respecte per l’entorn i
aposta pel desenvolupament sostenible;
• protegeix el territori i les persones,
mitjançant tot tipus d’infraestructures i d’instal·lacions (sistemes
d’abastiment, potabilització, i depuració d’aigua, preses, dics...);
• contribueix a la creació d’un planeta
més habitable (mitjançant habitatges, edificacions públiques, vies
de comunicació...);
• afavoreix el desenvolupament de
les societats (fa possible les infraestructures sanitàries, industrials,
d’oci...).

b) La responsabilitat social i la sostenibilitat. Les empreses són conscients que el futur del sector comb i n a c re i x e m e n t e c o n ò m i c ,
protecció ambiental i responsabilitat
social. L’enfocament de les seves
estratègies de posicionament i competitivitat en el mercat i les inversions
mediambientals palesen que
s’avança per aquest camí. D’altra
banda, aquest compromís s’estén
a tot el personal que forma part de
les empreses, mitjançant els comitès
de treball en què prenen part els
representants sindicals.
c) la promoció de l’ús correcte del
ciment. Es presta assessoria
tècnica, tant interna com externa;
es duen a terme campanyes de
difusió i de promoció; s’elaboren i
s’encarreguen estudis sobre el
sector i els seus productes;
s’organitzen jornades, i es col·labora
en diversos comitès tècnics, en
l’elaboració de normatives i en
investigació (R+D+i).
En algunes d’aquestes activitats,
Ciment Català col·labora amb
l’Instituto Español del Cemento y
sus Aplicaciones (IECA). Aquest
és un organisme de caràcter tècnic,
creat el 1985, dedicat a l’estudi,
recerca, desenvolupament, difusió
i assessorament dels coneixements
i de les tecnologies relatius al ciment,
al formigó i als seus derivats.

2. El compromís
pel desenvolupament
sostenible

2.3. Els valors corporatius
de les empreses

L

• No limitar-se a complir la legislació
vigent, sinó avançar-se a les normatives del futur amb mesures que
les empreses s’autoimposen.
• Utilitzar les millors tecnologies ambientals disponibles.
• Promoure la millora contínua en les
diverses fases del procés productiu
amb l’objectiu de reduir els impactes
ambientals.
• Minimitzar l’impacte visual de les
instal·lacions.
• Restaurar les pedreres amb
l’objectiu de preservar la naturalesa
i la biodiversitat.
• Utilitzar els recursos de manera sostenible. Això vol dir estalviar els recursos naturals, des de l’explotació
de pedreres fins a l’estalvi d’energia,
i afavorir el reciclatge per eliminar
residus industrials.
• Controlar les emissions atmosfèriques i el soroll.
• Prevenir la contaminació en tots els
seus vessants.

Totes les fàbriques han implantat un
sistema de gestió vers la millora contínua de tots els aspectes ambientals
lligats a les seves activitats, productes
i serveis, certificat per la norma UNE
ISO 14001. Això implica que, un cop
identificats tots els aspectes significatius, s’elabora un programa que inclou
objectius, metes i terminis de consecució. A més, s’estableixen un control
operacional i un sistema de seguiment
i de mesurament, que permeten avaluar els resultats i comprovar que se
segueix un procés de millora contínua.

DE
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• Posar a la disposició de la societat
un procés de producció que possibilita la valorització de residus.
• Formar els treballadors en els criteris
de sostenibilitat.
• Aplicar mesures de prevenció de
riscos ambientals, laborals i de salut,
per evitar qualsevol tipus d’accident,
independentment del nivell de dany
causat.
• Col·laborar amb les administracions
públiques, amb els agents socials
i amb la població en general.
• Fomentar la comunicació i, per tant,
entre d’altres, subministrar informació ambiental.
• Realitzar estudis per al desenvolupament i la innovació, per exemple,
en relació amb la protecció del medi
natural.

Les empreses no
solament
compleixen la
legislació vigent,
sinó que
s’avancen a les
normatives del
futur i
s’autoimposen
mesures de
control i de
millora de
manera
voluntària
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Les polítiques ambientals formen part
de les estratègies empresarials, com
ho demostra el fet que les quatre companyies s’han dotat de la corresponent
Declaració de Política Mediambiental, un document de caràcter públic
en el qual exposen els seus compromisos. En síntesi, aquestes són les
resolucions que s’han pres:

S OSTENIBILITAT

es empreses associades a Ciment Català estan compromeses amb
el desenvolupament sostenible, que és l’única fórmula que garanteix el seu
futur i, per tant, s’impliquen en la preservació de l’entorn natural, en l’estalvi
de recursos i d’energia, així com en la protecció de la salut dels seus
treballadors i de la població en general.
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Estratègies

ambientals

3. Estratègies
ambientals

3.1. Prevenir, reduir i controlar
la contaminació

L

Aquests objectius són:
a) Reduir les emissions de partícules
de fonts disperses, que són les
que provenen de la manipulació
(transport, càrrega i descàrrega) i
emmagatzematge de matèries primeres pulverulentes. Per aconseguir-ho, s’estableixen tres mesures
concretes, que ja s’han assolit en
tots els casos:
• tancament de les 12 instal·lacions
d’emmagatzematge de clínquer
existents a les 7 fàbriques;
• aspiració i desempolsament de
totes les instal·lacions de càrrega
a dojo de ciment i de clínquer;
• tancament i desempolsament de
les 45 instal·lacions existents de

c) Fixar valors d’emissió de partícules per fonts localitzades (xemeneies). S’estableixen els objectius
següents per a totes les fàbriques
de ciment:
• Per a forns de ciment i refredadors:
- línies integrals de fabricació de
clínquer de nova construcció,
menys de 30 mg/Nm3;
- línies existents de fabricació de
clínquer que substitueixin

DE

b) Establir autocontrols en continu
de les emissions dels forns de
ciment. Els forns són la font més
rellevant d’emissió de gasos i de
partícules per les xemeneies de les
fàbriques. Amb la finalitat de
conèixer el valor absolut i l’evolució
d’aquestes emissions, s’estableixen
autocontrols de contaminants
mitjançant:
• instal·lació de sistemes de mesurament en continu de partícules
als 17 forns existents;
• instal·lació de sistemes de mesurament en continu de SO2 i de
NOx en 11 dels 17 forns existents,
si bé tots compleixen els límits
voluntaris establerts.

M EMÒRIA

Ciment Català i el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat (DMAH) tenen signat un conveni
de col·laboració, vigent des del 2002,
sobre mesures de prevenció, reducció
i control de la contaminació en el qual
la indústria del ciment, d’acord amb
l’Administració, es marca voluntàriament uns objectius i defineix unes
actuacions per millorar el comportament ambiental.

càrrega a dojo i dels 47 sistemes
de transport de clínquer.
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La indústria
catalana i la
Generalitat
mantenen vigent
un conveni des
del 2002 sobre
prevenció,
reducció i control
de la
contaminació

C IMENT C ATALÀ

3.1.1. Minimitzar emissions

S OSTENIBILITAT

a indústria catalana del ciment cerca el compliment del seu compromís
per la sostenibilitat mitjançant el disseny i l’aplicació d’un seguit de polítiques
d’actuació en processos i instal·lacions. En el vessant ambiental de la
sostenibilitat, aquest conjunt d’estratègies té en compte els aspectes lligats
a les matèries primeres, al procés productiu i al producte obtingut.

S OSTENIBILITAT
DE

M EMÒRIA

totalment els equipaments de
desempolsament, menys de
50 mg/Nm3;
- línies existents, menys de
75 mg/ Nm3.
Aquests objectius s’han complert en tots 17 forns i en 4 dels
5 refredadors.
• Respecte a altres fonts localitzades (molins):
- noves, menys de 30 mg/Nm3;
- existents, menys de 50
mg/Nm3.
L’objectiu s’ha complert en 31
dels 35 molins (89%).

• Respecte a les emissions de NOx,
han de ser de menys de 1.200
mg/Nm3 en les plantes existents.
Dels 17 forns, s’acompleix en 15
(88%).
• Respecte a les emissions de SO2,
s’estableixen en menys de 600
mg/Nm3. El grau de compliment
s’assoleix en 16 dels 17 forns
(94%).

Monitoratge de les emissions
Les empreses del sector del ciment
porten a terme diversos estudis
ambientals mitjançant contractes de
col·laboració científica amb
professionals o amb institucions
independents de reconegut prestigi.

d) Fixar el valor de les emissions a
l’atmosfera de nitrogen (NOx) i de
sofre (SO2). S’estableixen els objectius següents:
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Compliment dels objectius (desembre 2006)
Nombre total
d’instal·lacions

Nombre de les
que compleixen

%
de compliment

Instal·lacions tancades
d’emmagatzematge de clínquer

12

12

100%

Tancament i desempolsament de
les instal·lacions de càrrega dojo

45

45

100%

Tancament i desempolsament dels
sistemes de transport de clínquer

47

47

100%

Sistemes de mesura en continu
de partícules als forns

17

17

100%

Sistemes de mesura
en continu de NOx

17

11

65%

Sistemes de mesura en
continu de SO2

17

11

65%

Límit voluntari d’emissió de
partícules als forns

17

17

100%

Límit voluntari d’emissió de
partícules en refredadors

5

4

80%

Límit voluntari d’emissió de
partícules en molins

35

31

89%

Límit voluntari d’emissió de
NOx als forns

17

15

88%

Límit voluntari d’emissió de
SO2 als forns

17

16

94%

Les fàbriques catalanes continuen treballant i invertint per assolir el 100% d’aquests objectius i
d’altres que es puguin definir en el futur
Font: Ciment Català i Generalitat de Catalunya

3. Estratègies
ambientals

Les fàbriques controlen la qualitat de
l’aire mitjançant xarxes pròpies de
captadors d’alt volum. Aquest sistema
permet determinar la immissió de
partícules totals en suspensió (PTS)
en les proximitats de les plantes.

Inversions ambientals
Les fàbriques de ciment catalanes van
invertir prop de 14 milions d’euros en
millores ambientals en l’exercici de
2006.
En el marc del conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat per a la prevenció i
el control de la contaminació, la
indústria del ciment ha fet una inversió
en el període 2002-2006 de prop de
59 milions d’euros.

En els primers cinc anys de vigència
del conveni, el gros de les inversions
s’ha destinat a la reducció de les emissions de partícules a l’atmosfera i al
reciclatge i a la valorització de residus
per a la seva utilització com a matèries
primeres alternatives.

S OSTENIBILITAT

El volum de les inversions posa en
evidència el compromís del sector amb
el medi ambient i el desenvolupament
sostenible mitjançant la gestió racional
de recursos i la compatibilització de la
fabricació de ciment amb la protecció
del medi ambient i la millora de la
qualitat de vida de les persones.

Les indústries del
sector han
destinat
quantioses
inversions a la
millora ambiental
de les seves
instal·lacions

DE

En el primer any de vigència del conveni
(2002), les empreses van realitzar un
important esforç d’adequació amb una
inversió voluntària de gairebé 15,5 milions
d’euros. En el conjunt del període de
vigència del conveni la inversió mitjana
anual ha estat de 12 milions d’euros.

M EMÒRIA

L’estudi s’ha centrat en la immissió real
(l’afectació de l’entorn d’un focus
emissor) provocada per les emissions
d’una fàbrica de ciment. Per això, s’han
analitzat els sòls, els vegetals i l’aire.
Posteriorment, un cop es van obtenir
les dades d’immissió real, es va realitzar
una avaluació del risc sobre la salut de
les persones que resideixen en les
proximitats de la planta. La conclusió
de l’estudi és que el risc addicional per
a la salut d’aquestes persones, pel fet
de viure prop d’una fàbrica de ciment,
és inexistent.

Els imports destinats a les millores
ambientals en els primers cinc anys
de vigència del conveni són superiors
als de les 12 anualitats precedents
(1990-2001), en les quals es van superar els 44 milions d’euros.
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Cal destacar un estudi de monitoratge
de les emissions que es produeixen
en una planta de fabricació de ciment,
que s’ha elaborat en col·laboració amb
el Servei de Tecnologia Química de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
i amb el Laboratori de Toxicologia i
Salut Mediambiental d’aquest centre
universitari.

Actuacions de prevenció, reducció i control de la contaminació. En el marc del conveni de col·laboració entre Ciment Català i
el DMAH per a la prevenció i el control de la contaminació, les fàbriques han emprès aquestes actuacions:

Actuacions
1.

Reducció de les emissions de partícules a
l’atmosfera originades per les operacions
d’emmagatzematge, de manipulació i de
transport de materials mitjançant:

•

Tancament total o parcial de les instal·lacions d’emmagatzematge de
materials pulverulents.
Instal·lació de pantalles o altres mesures de protecció contra el vent
en les instal·lacions d’emmagatzematge, de manipulació i de transport
de materials.
Instal·lacions fixes o mòbils de condicionament o d’apilament de
material al qual s’aplica aigua o agents tensioactius.
Tancament d’instal·lacions de transport i processament de materials.
Aspiració i desempolsament d’instal·lacions d’emmagatzematge,
transport, punts de transferència i de càrrega i descàrrega de materials
pulverulents.
Condicionament, pavimentació i neteja d’instal·lacions, de les vies de
circulació i de les àrees d’estacionament de vehicles.

•
•
•
•

M EMÒRIA
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2.

Reducció de les emissions de partícules a
l’atmosfera originades en fonts localitzades
(emissió per xemeneies)

•

Renovació o instal·lació de sistemes de desempolsament de corrents
de gasos.

3.

Reducció de les emissions de NOx i de SO2

•

Instal·lació d’equips i de sistemes per a la reducció de les emissions.

4.

Reducció del soroll

•

Tancament d’instal·lacions i aïllament d’equips emissors de sorolls.

5.

Qualitat dels abocaments d’aigua

•

Muntatge de sistemes de refrigeració en circuit tancat, així com
instal·lacions per millorar la qualitat i el control dels abocaments (basses
de decantació, separació de xarxes, reducció de punts d’abocament).

6.

Reducció, reciclatge i gestió de residus
generats a la fàbrica

•

S’implementen sistemes de recollida selectiva i segregació de residus,
instal·lacions d’emmagatzematge temporal d’aquests residus i equips
de tractament que en millorin les condicions de gestió.

7.

Reciclatge i valorització de residus en la
fabricació de ciment

•

Instal·lacions per a la utilització de residus com a primeres matèries
alternatives per a la preparació del cru i, també, com a components
del ciment.

8.

Valorització de residus com a combustibles
alternatius

•

Instal·lacions per a la utilització de residus com a combustibles
alternatius en el forn de ciment.

9.

Mesures per prevenir els impactes visuals

•

Reforma d’instal·lacions, restauració de pedreres, adequació de les
fàbriques i dels seus voltants amb la finalitat de millorar la integració
paisatgística.

10. Controls d’efectes ambientals

•
-

11. Mesures sobre millora de l’eficiència
energètica
12. Altres
TOTAL

Equipaments fixos o portàtils:
per mesurar les emissions de partícules, de NOx i de SO2;
per avaluar la qualitat de l’aire i dels abocaments d’aigües;
per mesurar els nivells de soroll;
per mesurar la composició dels residus tant inorgànics com orgànics;
per determinar les emissions a l’atmosfera de: metalls pesants, clorur
i fluorur d’hidrogen, compostos orgànics, monòxid i diòxid de carboni.
També s’han instal·lat estacions meteorològiques.

3. Estratègies

2002

2003

2004

2005

2006

Total acord
voluntari (2002-06)

17.869.696

9.048.394

6.137.087

5.662.284

2.136.825

652.798

23.637.388

9.744.165

3.793.677

520.869

1.067.388

4.822.886

11.669.504

21.874.324

1.245.897

212.706

222.678

995.928

108.430

0

1.539.742

654.786

660.287

153.492

379.968

492.915

138.831

1.825.493

1.503.896

419.947

11.210

127.710

224.489

113.241

896.597
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942.688

300.525

145.865

427.261

194.650

127.099

1.195.400

74.086

920.000

2.174.229

905.430

0

527.188

4.526.847

0

0

0

0

1.577.990

141.814

1.719.804

2.843.707

49.538

114.148

0

420.000

0

583.686

995.677

39.451

0

415.204

567.762

120.626

1.143.043

319.538

0

0

0

0

0

0

8.027.660

0

0

0

0

0

0

44.221.796

15.444.526

9.479.578

9.981.172

10.545.947

13.491.101

58.942.324
Font: Ciment Català - IECA
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1990-2001
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ambientals

• L’optimització del control del procés
amb la inclusió de sistemes
automàtics i informatitzats
• L’ús de sistemes gravimètrics
moderns d’alimentació de
combustible sòlid
• El preescalfament i la precalcinació
fins al màxim possible, en funció del
sistema d’enfornada existent
• L’ús de refredadors de clínquer que
permetin la recuperació de la calor
• La recuperació de calor dels gasos
residuals

• La instal·lació de sistemes de control
de potència per minimitzar el consum
elèctric
• L’ús d’equips elèctrics d’alt
rendiment energètic
• La selecció i l’ús acurat de
substàncies (matèries primeres i
combustibles) que s’introdueixin al
forn per reduir les emissions a
l’atmosfera
• La implantació d’un sistema de
gestió ambiental d’acord amb una
norma reconeguda (ISO 14001 i/o
EMAS)
• Mesuradors en continu d’emissions
en els focus existents.

M EMÒRIA
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3.1.2. Principals avenços
ambientals

Les fases del procés de producció típic de ciment

C IMENT C ATALÀ
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1. Explotació de la pedrera
Mitjançant microdetonacions
controlades, s’extreu la pedra
calcària, matèria primera
principal del procés.

2. Trituració
La pedra calcària es tritura
en fases successives fins a
arribar a fragments d’uns
50 mm.

3. Transport de les matèries primeres
Els materials es transporten
mitjançant cintes cobertes per
minimitzar les emissions de pols i
de contaminants.

3. Estratègies
ambientals

12. Venda i transport

11. Envasament o
expedició a dojo

8. Emmagatzematge
de clínquer

Filtre

M EMÒRIA

Additius i addicions

5. Emmagatzematge i mòlta de cru
Amb molins de barres o boles
d’acer s’obté la granulometria
idònia per formar la farina de cru.

4. Prehomogeneïtzació
Partint de les qualitats
variables de la pedra,
s’aconsegueix una
composició mineralògica
uniforme, el cru.

DE

Intercanviador
de ciclons

S OSTENIBILITAT

9. Mòlta de clínquer
10. Emmagatzematge
i fabricació de ciment
del ciment
Un cop dosificats les addicions, el
guix i altres additius, els materials
es molen i homogeneïtzen fins a
obtenir el producte final: ciment
pòrtland.

7. Forn rotatori: calcinació i refredament
La farina de cru és objecte d’una sèrie de
transformacions físiques i químiques que
tenen lloc als grans forns rotatoris:
- fins als 150 ºC, assecatge;
- fins als 500 ºC, deshidratació de l’argila;
- entre 550 ºC i 1.100 ºC, descarbonatació;
- entre 1.300 ºC i 1.500 ºC, clinquerització.
El clínquer passa de 1.450 ºC a 140 ºC,
aproximadament, mitjançant graelles de
refrigeració o tubs satèl·lit adossats al forn,
des d’on s’envien els gasos alliberats cap
al punt 6.
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6. Preescalfament
La farina de cru passa per
l’intercanviador de ciclons de
precalcinació, on s’aprofita la
calor residual dels gasos del
forn.

3.1.3. Aspectes ambientals i mesures de millora
1. Explotació de la pedrera

foto

Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de pols
Emissió de soroll
Afectació forestal
Afectació sobre el paisatge i l’ecosistema
Consum d’energia i de recursos naturals

• Bones pràctiques ambientals i de seguretat
• Utilització de maquinària que compleix les normatives
europees i que optimitza el consum d’energia
• Restauració de pedreres amb espècies vegetals
autòctones
• Compatibilització amb la nidificació natural d’aus

1

foto

Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de pols

• Utilització de barreres sonores

Emissió de soroll

• Utilització de maquinària que compleix les normatives
europees i que optimitza el consum d’energia

Consum d’energia i de recursos naturals

3. Transport de les matèries primeres

2
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2. Trituració

foto

Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de pols
Emissió de soroll
Consum d’energia i de recursos naturals

• Utilització de cintes transportadores cobertes i
de camions amb lona
• Pavimentació dels vials
• Reg i neteja de les pistes no pavimentades

26

• Utilització de maquinària que compleix les normatives
europees i que optimitza el consum d’energia

C IMENT C ATALÀ
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4. Prehomogeneïtzació

foto

4

Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de pols
Emissió de soroll
Consum d’energia i de recursos naturals

• Utilització de cintes cobertes
• Utilització de maquinària que compleix les normatives
europees i que optimitza el consum d’energia

5. Mòlta de cru i emmagatzematge

foto

Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de partícules
Emissió de soroll
Consum d’energia i de recursos naturals
Emissió de pols

• Utilització de precipitadors electrostàtics
• Tancament de la zona de mòlta
• Utilització de maquinària que compleix les normatives
europees i que optimitza el consum d’energia
• Optimització de la quantitat de recursos naturals
utilitzats
• Utilització de residus com a matèries primeres

5

6. Preescalfament

foto

6

Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de partícules i pols
Emissió de soroll
Consum d’energia i de recursos naturals

• Utilització de torres de condicionament
• Barreres sonores
• Utilització de maquinària que compleix les
normatives europees i que optimitza el consum
d’energia
• Optimització de la quantitat de recursos naturals
utilitzats

3. Estratègies
ambientals

7. Forn rotatori: calcinació i refredament
Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de partícules, CO2, NOx i SO2
Emissió de soroll
Consum d’energia i de recursos naturals

• Filtres de mànegues o híbrids
• Barreres sonores
• Utilització de maquinària que compleix les
normatives europees i que optimitza el consum
d’energia i de recursos naturals

foto

• Manteniment preventiu i predictiu
• Utilització de combustibles alternatius

7

Mesures de millora:

Emissió de pols

• Tancament de les naus

foto

9. Mòlta de clínquer i fabricació de ciment
Mesures de millora:

Emissió de partícules
Emissió de soroll
Consum d’energia i de recursos naturals

• Filtres de mànegues o híbrids

M EMÒRIA

Aspectes ambientals més significatius:

8

• Estructures aïllants que minimitzin el soroll
• Tancament de la zona de mòlta
• Utilització de maquinària que compleix les
normatives europees i optimitza el consum
d’energia i de recursos naturals

DE

Aspectes ambientals més significatius:

S OSTENIBILITAT

8. Emmagatzematge de clínquer

foto
27

Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de partícules
Emissió de soroll
Consum d’energia i de recursos naturals
Emissió de pols

• Utilització de filtres de mànegues o híbrids
• Utilització de maquinària que compleix
normatives europees i que optimitza el consum
d’energia i de recursos naturals

C IMENT C ATALÀ
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10. Emmagatzematge del ciment

foto

• Utilització de residus com a additius o addicions

10

11. Envasament i expedició a dojo
Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Emissió de soroll
Emissió de pols
Consum d’energia i de recursos naturals
Trencament de sacs

• Utilització de maquinària que compleix les
normatives europees i que optimitza el consum
d’energia i de recursos naturals

foto

11

12. Venda i transport
Aspectes ambientals més significatius:

Mesures de millora:

Residu d’envàs
Residu del formigó
Emissions de NOx, i CO2 del transport

• Optimització de l’envàs
• Optimització de les rutes de transport
• Utilització de vehicles que compleixen les
normatives europees i que optimitzen el consum
d’energia

foto

12

3.2. Restauració de pedreres

L

a fabricació de ciment comença amb l’obtenció de matèries primeres
a les pedreres. Aquests recursos petris són imprescindibles no solament per
a la fabricació de ciment, sinó també per aconseguir els àrids i el formigó
necessaris per a la construcció d’habitatges i d’infraestructures.

M EMÒRIA

DE

S OSTENIBILITAT

3.2.1. Els recursos petris
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La construcció d’un habitatge unifamiliar requereix una mitjana de 300 tones
de matèries que tenen el seu origen
en les pedreres, mentre que un edifici
de 30 pisos pot superar les 6.000
tones. Els més de 120.000 habitatges
que es van iniciar a Catalunya el 2006
suposaran el consum d’uns 36 milions
de tones.
Les obres públiques d’interès general,
com ara depuradores, xarxes de sanejament, ports, aeroports, preses o
vies de comunicació, i l’edificació no
residencial, com ara hospitals, escoles,
equipaments culturals o oficines, també consumeixen recursos petris. Catalunya necessita més de 24 milions
de tones anuals per poder executar
aquestes infraestructures.
L’explotació de pedreres ha fet possible
l’actual nivell de desenvolupament.

L’Eixample de Barcelona s’ha construït
–des de l’enderroc de les muralles medievals al segle XIX fins a la dècada dels
seixanta del segle passat– dels recursos
que es van extreure de la pedrera del
Sot del Migdia. Des d’aleshores, la ciutat
ha continuat creixent gràcies als materials que s’han portat bàsicament del
massís de Garraf. Això ha permès aixecar nous edificis, i també la Barcelona
olímpica, el Fòrum, noves vies de comunicació, l’ampliació de ports i aeroports, nous sistemes d’abastiment i
depuració d’aigües i la xarxa ferroviària
d’alta velocitat, entre d’altres.
Les pedreres són un element estratègic
per assolir la qualitat de vida d’una
ciutat moderna i sostenible. Les empreses extractores –fàbriques de ciment, plantes de formigó, indústries
ceràmiques…– s’han compromès, tal
com exigeixen les normatives legals,
a minimitzar els impactes ambientals
i a restaurar les pedreres un cop fina-

3. Estratègies
ambientals

La restauració integrada consisteix a
anar rehabilitant zones a mesura que
es deixen d’explotar encara que continuï l’activitat extractiva en altres llocs
del seu voltant. Els moviments de terres
que genera l’activitat extractiva
s’aprofiten per restaurar indrets ja explotats. En alguns casos, l’entorn natural de les superfícies restaurades pot
ser fins i tot millor que el que hi havia
abans de començar l’explotació, gràcies a les curoses tècniques emprades,
com les microsembres amb espècies
autòctones o l’optimització en l’ús de
l’aigua disponible.
Mentre dura l’explotació, es realitzen
diverses operacions per minimitzar els
seus impactes ambientals, entre les
quals destaquen:
• el control i programació de les voladures, per evitar que les vibracions
molestin les poblacions pròximes;
• el reg freqüent de les instal·lacions,
per reduir les emissions difuses de
pols;
• el transport de les matèries primeres
amb cintes cobertes fins a la fàbrica,
de manera que no es generi pols;

Les empreses del sector del ciment
realitzen aquestes actuacions d’acord
amb la legislació espanyola (RD
2994/1982) i de la Generalitat de Catalunya, capdavantera a Espanya en
la recuperació de pedreres mitjançant
la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983.
Les pedreres estan emparades per
concessions administratives, que defineixen els seus límits, el programa
d’explotació i el pla de restauració.

S OSTENIBILITAT
DE

L’explotació de pedreres comporta
impactes ambientals derivats de
l’ocupació del sòl (impacte visual) i de
les activitats que s’hi porten a terme
(moviments de terres, voladures, trituració de la pedra, transport), motiu pel
qual es realitzen diverses actuacions
per minimitzar aquests impactes i,
prèviament, es defineix un pla de restauració integrada dels espais afectats.

Els projectes de restauració de les
pedreres de les fàbriques de ciment
són a llarg termini, ja que la seva explotació es perllonga durant molts
anys. Aquests projectes tenen en
compte diversos estudis previs sobre
les condicions dels sòls, sobre espècies vegetals i, per descomptat, sobre
paisatgisme. Les restauracions permeten recuperar els terrenys afectats per
a nous usos forestals, agrícoles, industrials o de serveis.

M EMÒRIA

3.2.2. Plans de restauració

• les restauracions integrades amb
espècies vegetals autòctones i el
foment de la biodiversitat.
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litza la seva activitat per reintegrar-les
al seu entorn natural o perquè tinguin
altres usos.

3.2.3. El projecte EcoQuarry
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Les quatre empreses associades a
Ciment Català, així com altres set
empreses del sector dels àrids de
Catalunya, de la Comunitat Valenciana
i de Portugal, han participat en un
innovador projecte de restauració de
pedreres anomenat EcoQuarry –Ecotechnology for Environmental Restoration of Limestone Quarries–, que es
finança amb fons europeus dels programes ambientals Life.
El principal objectiu del projecte consisteix a implementar a escala real les
millors tècniques disponibles en
l’actualitat sobre restauració de pedreres en una àmplia gamma de llocs
representatius de les condicions mediterrànies.

C IMENT C ATALÀ
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L’experiència d’EcoQuarry servirà per
establir controls de qualitat per optimitzar les actuacions amb vista a futures
restauracions. Un altre aspecte innovador consisteix en la sembra
d’espècies vegetals no comercials en
els espais a regenerar, de manera que
s’obté un sistema natural més divers
i similar al del seu entorn. A més de
plantar-hi pins, llentiscles, romanins,
aladerns i arçots, també s’hi sembren
herbàcies comercials –dàctils, alfals–,
així com herbàcies i llenyoses natives
–fenàs, trèvol pudent, albades, semprevives bordes…
L’aplicació d’aquestes espècies mitjançant hidrosembra i en condicions
reals de manteniment és una actuació
que no s’havia portat mai a terme fora
d’assaig a petita escala. Un altre aspecte del projecte és l’estudi de la
irrigació en funció del tipus de material
emprat com a substrat. Això permetrà
establir un protocol de gestió de l’aigua

3. Estratègies
ambientals

S OSTENIBILITAT
DE

EcoQuarry compta amb la participació
de sis centres de recerca universitaris
(Universitat de Barcelona –coordinadora del projecte–, Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona, Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Universitat d’Alacant i Universitat de Lisboa), de la Direcció General
de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat, del Gremi d’Àrids de
Catalunya, de Ciment Català i de les
principals empreses d’aquests sectors.

1. Implementació de les
experiències pilot: ús
d’espècies herbàcies
més adaptades a
cada zona, sembra i
plantació d’espècies
arbustives per
incrementar la seva
diversitat, millor
distribució de les
masses vegetals.
(1/09/04-30/10/05)
2. Control de qualitat:
optimització dels
recursos i de les
intervencions
(dosificació dels regs
i esmenes, qualitat del
material vegetal)
(30/09/04-30/09/06)
3. Avaluació dels
resultats (eficàcia i
eficiència)
(30/10/06-30/03/07)
4. Elaboració de
sistemes de qualitat
mediambiental per a
restauració (protocols
de qualitat, manual de
restauració)
(30/03/07-31/08/07)

M EMÒRIA

per obtenir el màxim aprofitament amb
el mínim consum.

Fases del projecte
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ECOQUARRY

3.2.4. Espècies vegetals
Amb l’experiència d’EcoQuarry
s’aconsegueix regenerar sistemes naturals similars i, fins i tot, més diversos
que els del seu entorn en els quals no
s’ha realitzat mai cap activitat extractiva. El programa reintrodueix diversos
tipus d’espècies vegetals, des de les

comercials fins a altres de no comercials, però que també són autòctones.
A continuació es relacionen les espècies més utilitzades, amb el seu nom
científic i com se les coneix popularment en diversos llocs de l’àrea idiomàtica catalana.
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Reintroducció de diversos tipus
d’espècies vegetals

M EMÒRIA

Espècies
comercials

Espècies
autòctones
no
comercials

Plantacions
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Espècies comercials

•

Lolium multiflorum /
Margall. Raigràs

•

Onobrychis sativa /
Trepadella

•

Lotus corniculatus /
Corona de rei. Lot corniculat

•

Sanguisorba minor /
Herba de talls. Pentinella. Petinel·la.
Pimpinella petita

•

Medicago sativa /
Alfals

•

Dactylis glomerata /
Dàctil

Onobrychis sativa / Trepadella

3. Estratègies
ambientals

Espècies autòctones no comercials

•

Brachypodium retusum /
Cerverol. Fenal. Fenàs. Fenàs reüll. Llistó

•

Helichrysum stoechas /
Flor de mort. Flor de Sant Joan. Flors de tot
l'any. Ramell de Sant Ponç. Ramell de tot l'any.
Sempreviva borda

•

Dorycnium pentaphylum /
Botja d’escombres. Sacorrell. Socarrell

S OSTENIBILITAT

Anthyllis cytisoides /
Albada. Albaida. Botja de cuques. Estepa groga

•

Psoralea bituminosa /
Cabrulla. Herba bruna. Herba cabruna.Trèvol

DE

pudent

Psoralea bituminosa / Cabrulla. Herba bruna.
Herba cabruna. Trèvol pudent

M EMÒRIA
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Plantacions
Rosmarinus officinalis /
Romaní. Romer
•

Pistacia lentiscus /
Llentiscle. Llentrisca. Mata

•

Pinus halepensis /
Pi blanc

•

Rhamnus alaternus /
Aladern. Lladern. Llampedrell. Llampuga. Llampúgol

•

Rhamnus lycioides /
Arçot

•

Juniperus oxycedrus /
Cadec

•

Juniperus phoenicia /
Savina

•

Quercus coccifera /
Coscoll

Rosmarinus officinalis / Romaní. Romer

Les fotografies han estat facilitades pels Departaments de Fisiologia i Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona

3.3. Recursos materials

Pedra calcària
(marga)

S OSTENIBILITAT

Cru

el procés de fabricació, en resulten dos productes: el clínquer i el
ciment, si bé aquest segon –el ciment– és el resultat de moldre el primer
juntament amb addicions. La matèria bàsica per fabricar el clínquer és el
carbonat càlcic, que s’obté majoritàriament de la pedra calcària o de margues,
que són una combinació de pedra calcària i d’argila. A més, el procés
comporta un consum important d’un altre recurs natural: els combustibles
fòssils.

Clínquer

3.3.1. Recursos naturals
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Ciment
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Els darrers anys, les fàbriques han
guanyat eficiència en el procés
productiu, amb la qual cosa s’ha reduït
el consum de recursos naturals per
tona de producte. Les vies que han
permès aquest estalvi són l’ús de

subproductes com a matèria primera
del clínquer; mitjançant addicions en la
fabricació de ciment; per la substitució
de combustibles fòssils per alternatius,
i per l’aplicació d’innovacions tecnològiques que permeten millorar
l’eficiència energètica de tot el procés
industrial.
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Consum de recursos materials en la fabricació de clínquer i de ciment a Catalunya
Tipus de material

CONSUM (tones)

2004

2005

2006

Pedra calcària
Marga
Argila
Guix
Cendres volants
Gres
Escòria
Sorra
Putzolana
Pellofa de ferro
Limonita
Pissarra
Pirita
Bauxita
Ferro
Pols residu
Caolí
Pols de marbre
Sulfat ferrós

6.354.095
3.817.793
1.721.446
395.947
149.105
147.225
125.266
133.922
58.454
51.856
39.353
38.738
29.836
26.784
15.254
14.497
14.276
11.076
3.515

6.102.318
3.832.094
1.470.072
409.934
235.144
177.883
144.019
185.067
65.052
49.976
56.548
31.268
29.363
25.990
15.212
19.653
13.725
10.408
3.871

6.326.113
3.736.682
1.436.681
447.704
220.958
252.035
146.112
130.212
56.651
51.890
55.034
24.551
25.900
30.781
15.726
5.784
13.026
21.392
4.565

TOTAL CONSUM

13.148.438

12.877.597

13.001.797

PRODUCCIÓ (tones)

Clínquer
Ciment

7.233.646
8.527.141

7.302.784
8.985.169

7.236.786
9.541.423

RÀTIO CONSUM
(materials per tona produïda)

Clínquer
Ciment

1,82
1,54

1,76
1,43

1,80
1,36
Font: Ciment Català

3. Estratègies

• Com a addicions al ciment, quan
els subproductes industrials es molen
o es barregen en quantitats limitades
amb el ciment, per modificar les seves

Com que les addicions no són
calcinades en el forn sinó que
s’afegeixen al clínquer, es produeix un
estalvi de combustible per cada tona
de ciment produït i, per tant, una
disminució de les emissions de CO2.
Concretament, per cada tona de
clínquer estalviada gràcies a la
substitució per addicions es redueix
en 0,9 tones la quantitat de CO2 que
s’emet a l’atmosfera.
Aquests tipus de materials alternatius
no suposen mai cap augment de les
emissions atmosfèriques, no tenen
incidència en la salut dels treballadors
ni en el medi ambient i no afecten la
qualitat del producte final. No obstant
això, la utilització d’addicions al clínquer
no és il·limitada, ja que està regulada
per a cada tipus de ciment pels
estàndards de qualitat del producte,
recollits a les normes UNE i UNE-EN.

Materials valoritzats (t)
Matèries primeres clínquer

Addicions al ciment

Substitució

Total

Substitució

Total

2004

166.081 (1,4%)

12.049.625

383.658 (34,9%)

1.098.813

2005

169.650 (1,5%)

11.631.890

469.117 (37,7%)

1.245.707

2006

167.501 (1,4%)

11.694.263

455.335 (34,8%)

1.307.534

Font: Ciment Català

• Disminueix la
necessitat d’extreure
recursos naturals
• Redueix l’explotació
de pedreres
• Redueix les emissions
de pols i de soroll
• Aprofita els recursos
destinats a
abocament sense
impactes afegits
• Gestiona residus que
requereixen solucions
diferents de
l’abocament a un preu
competitiu
• Estalvia energia, ja
que permet fabricar
menys clínquer per
aconseguir la mateixa
quantitat de ciment
gràcies a les
addicions
• Rebaixa l’emissió de
gasos d’efecte
d’hivernacle

DE

• Com a substituts de matèries
primeres, quan es barregen els
subproductes industrials amb les
matèries naturals (pedres calcàries
i margues) abans d’entrar al forn, fet
que permet reduir els recursos que
s’extreuen de les pedreres. Les
matèries primeres de substitució
més utilitzades a Catalunya són
cendres de pirita (que tenen un alt
contingut en ferro), llots de paperera
(carbonat càlcic), sorres de fosa (òxid
silícic) o residus de demolició (de
naturalesa càlcica o silícica). Les
runes de construcció es poden
utilitzar com a substitut de matèries
primeres, però requereixen un procés
previ de separació.

El reciclatge de residus
en el procés de fabricació
de ciment presenta
múltiples avantatges per
al medi ambient:

M EMÒRIA

Les fàbriques de ciment reciclen una
gran quantitat de subproductes
industrials, ja sigui per substituir
parcialment les matèries primeres o
com a addicions del ciment, de manera
que s’evita que el destí final d’aquests
residus pugui ser l’abocador. El procés
de fabricació de ciment possibilita el
reciclatge de residus per dues vies:

propietats, com ara la velocitat
d’enduriment, els nivells de resistència
o la durabilitat davant d’agents
agressius específics com l’aigua de
mar o els sulfats. Les fàbriques
utilitzen residus amb propietats
hidràuliques o putzolàniques com a
addicions: cendres volants provinents
de centrals tèrmiques de carbó,
escòries granulades de forn alt,
putzolanes industrials, guix industrial...
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3.3.2. Valorització material

S OSTENIBILITAT

ambientals

3.4. Instal·lacions

E

l procés de fabricació de ciment no genera residus derivats de les
matèries primeres, ja que fins i tot la pols que s’acumula en els filtres es
reintrodueix en el procés productiu. Per aquest motiu, els únics residus que
es generen són els habituals del manteniment de les instal·lacions.

M EMÒRIA

DE

S OSTENIBILITAT

3.4.1. Residus generats
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La majoria dels residus que es
produeixen en la fabricació de ciment
no tenen cap perillositat i estan formats
per rebuig de pedrera i crus de ciment
procedents d’operacions de neteja,
ferralles metàl·liques, cautxú, fusta de
palets deteriorats, envasos, paper i
cartró i, en algun cas, llots de neteja
de fosses sèptiques. Els residus
especials es limiten a llots obtinguts
de la neteja de tancs; olis minerals de
la lubricació dels equips, greixos;
hidrocarburs; absorbents contaminats
i, en algun cas, s’han substituït aparells
elèctrics que tenen components amb
policlorobifenils (PCB).
Per minimitzar i tractar adequadament
aquests residus, es realitzen les
actuacions següents:

• Reciclar tots els residus generats
en el procés de fabricació que es
poden aprofitar com a matèries
primeres.
• Implantar un sistema de recollida
selectiva, que compleixi la normativa
legal i que segueixi els criteris de
minimització, de reutilització i de
reciclatge.
• Prioritzar els tractaments de
reciclatge, de recuperació, de
reutilització i de valoració a
l’abocament.
• Gestionar acuradament mitjançant
gestors externs els residus que no
es poden reciclar a la fàbrica.
• Utilitzar subproductes procedents
d’altres processos industrials com
a matèries primeres, fet que permet
un estalvi de recursos naturals i una
disminució dels residus que acaben
a l’abocador.

Aigües residuals: poques i molt controlades
Respecte a la gestió de l’aigua, el procés de fabricació
de ciment no genera aigües residuals industrials en grans
quantitats, si bé es poden produir abocaments de poca
importància per la neteja de vehicles o de maquinària.
Per tant, les úniques aigües residuals significatives són
les de tipus sanitari i les provinents dels circuits de
refrigeració i maquinària.
Malgrat que el consum d’aigua és relativament baix, les
fàbriques porten a terme diverses actuacions per
optimitzar-ne la gestió:

• Minimització del consum d’aigua dels sistemes de
refrigeració mitjançant circuits tancats.
• Depuració dels abocaments d’aigua sanitària i industrial.
• Controls analítics periòdics dels abocaments per part
de laboratoris homologats per l’Agència Catalana de
l’Aigua. Les fàbriques realitzen autocontrols periòdics
dels abocaments en els quals es comprova el nivell de
matèries en suspensió, demanda química d’oxigen
(DQO), conductivitat, toxicitat, nitrogen, fòsfor i pH.

3. Estratègies
ambientals

Les partícules poden procedir de fonts
disperses (de les operacions de
manipulació, de transport i d’emmagatzematge) i localitzades (per les
xemeneies dels forns, molins de cru,
refredadors de clínquer i molins de
ciment).
Respecte a les fonts disperses, totes
les fàbriques han tancat les instal·lacions d’emmagatzematge de clínquer
i disposen de sistemes d’aspiració i

Per reduir
l’emissió de
partícules, totes
les fàbriques han
tancat els
magatzems de
clínquer i
disposen de
sistemes
d’aspiració i de
desempolsament
de les
instal·lacions de
càrrega i
transport

Filtres, l’eina contra la pols
La recuperació de la pols continguda en els corrents d’aire o gasos que es generen en els processos de producció
és fonamental per evitar la pol·lució ambiental i per augmentar el rendiment de la planta. Per aconseguir-ho,
s’utilitzen filtres, que poden ser de diferents tipus:

• Filtres de mànegues: estan formats per una sèrie de bosses en forma de mànegues, fetes de fibra sintètica o
natural, col·locades en uns suports i tancades dins d’una carcassa. El gas brut flueix a través de les mànegues,
de manera que es diposita la pols i l’aire surt finalment net per les xemeneies. Aquest sistema disposa de panells
per redireccionar l’aire, dispositius per a la neteja de les mànegues i una tremuja on es recullen les partícules
captades.
• Filtres electrostàtics: el seu funcionament es basa en la creació d’un camp electrostàtic que captura, mitjançant
la ionització en continu, les partícules que travessen el dispositiu. Aquests tipus de filtres estan dissenyats per
treballar a altes temperatures i presenten un cost de manteniment baix.
• Filtres híbrids: presenten precipitadors electrostàtics i filtres de mànegues. Per tant, disposen d’un camp
electrostàtic per fer precipitar les partícules i de mànegues per acabar de netejar l’aire.

S OSTENIBILITAT

Per minimitzar el soroll, es realitzen
actuacions com les següents:
• programació de les voladures;
• ús de maquinària que compleixi les
normatives més exigents sobre
emissions sonores;
• utilització de barreres sonores i de
panells aïllants a l’interior;
• tancament de naus a les fàbriques;
• substitució de maquinària (per
exemple, compressors o motors) per
models més moderns i silenciosos;

3.4.3. Reducció de partícules

DE

A les pedreres i a les fàbriques, es
realitzen mesuraments periòdics de
l’emissió i de la immissió de sorolls en
el seu entorn.

Les empreses associades a Ciment
Català han fet un esforç inversor
important en el període 2004-2006
per reduir el nivell de soroll que emeten.

M EMÒRIA

Un dels aspectes ambientals més significatius és la generació de soroll, tant
a les pedreres com a les fàbriques.
Les empreses realitzen diverses actuacions per avaluar-la i minimitzar-la.

• insonorització d’equips (per exemple,
els ventiladors dels filtres);
• instal·lació de silenciadors a les
xemeneies dels focus principals.
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3.4.2. Reducció de soroll

de desempolsament de les
instal·lacions de càrrega i de transport.

S OSTENIBILITAT

Pel que fa a les xemeneies dels forns,
s’han instal·lat precipitadors electrostàtics i filtres de mànegues, que
garanteixen que les emissions de
partícules de fonts localitzades no
siguin significatives, a més de
sistemes de mesuració en continu.
Les emissions no superen els
30 mg/Nm3.

M EMÒRIA

DE

En l’apartat 3.1.1 d’aquesta Memòria
es relacionen les millores voluntàries
que han realitzat les empreses en el
marc del conveni signat amb el
Departament de Medi Ambient.

3.4.4. Emissions a
l’atmosfera de contaminants

C IMENT C ATALÀ
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El filtre de mànegues és una
eina indispensable per
reduir les emissions de
partícules

Els principals gasos que es generen
en la combustió són el diòxid de
carboni (CO2), els òxids de nitrogen
(NOX) i el diòxid de sofre (SO2). Del
primer, que es produeix en gran part
a causa de la descarbonatació de la
pedra calcària, se n’expliquen les
estratègies per reduir-lo en el capítol
següent.

Dels òxids de nitrogen (NO x ), els
predominants són el monòxid de
nitrogen (NO) i el diòxid de nitrogen
(NO2), que poden tenir dos orígens:
• NOx tèrmic: oxidació del nitrogen
contingut en l’aire comburent (el que
es produeix en la combustió);
• NOx de combustió: oxidació del
nitrogen que conté el combustible
mateix.
Les emissions de NOx depenen en
gran part del tipus de forn, del disseny
del cremador i de la cambra de
combustió, de la forma de la flama, de
la temperatura, de la humitat, del
contingut d’oxigen i del contingut de
nitrogen del combustible.
La majoria de les fàbriques disposen
de sistemes de mesurament en
continu de NO x , que permeten
conèixer no solament els valors
d’emissió, sinó també les causes de
la seva formació, fet que possibilita
l’establiment de mesures per prevenirlo o reduir-lo: modificació dels processos o de les instal·lacions,
col·locació de precalcinadors o
cremadors de NO x , entre d’altres.
Respecte a les emissions de SO2, es
produeixen en funció del contingut de
sofre de les matèries primeres. Si el
contingut és baix, les emissions són
insignificants o, fins i tot, se situen per
sota dels límits de detecció. Si el
contingut de les matèries primeres és
alt en sofre o en pirites, les emissions
augmenten. El SO 2 és la principal
emissió composta de sofre (99%), si
bé es poden produir petitíssimes
quantitats de SO3 i de sulfur d’hidrogen
(H2S).
Com en el cas del NOx, la majoria de
les fàbriques han instal·lat sistemes de

3. Estratègies
ambientals

Les emissions de metalls pesants i de
compostos orgànics persistents, com
les dioxines i els furans, que es
produeixen en una fàbrica de ciment
són molt baixes i sempre clarament
per sota dels límits legals establerts.

portàtils. A més, hi ha xarxes pròpies
de captadors d’alt volum (CAV) per
controlar la qualitat de l’aire als voltants
de la fàbrica i en les poblacions
pròximes. Respecte a les emissions
de partícules, també es disposa
d’equips de mesurament en continu
del nivell d’immissió de partícules
menors de 10 micres (PM10).

S OSTENIBILITAT

mesurament en continu de SO2 tant
per conèixer el valor de les emissions
com per determinar en quins
processos i condicions es produeix,
a fi de reduir-lo.

M EMÒRIA
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D’acord amb estudis de l’anàlisi de
cicle de vida publicats, no hi ha
emissions significatives de gasos
destructors de la capa d’ozó en el
procés industrial de fabricació de
ciment. Les eventuals emissions
correspondrien a les habituals
associades a sistemes de refrigeració
o vehicles de transport, les quals es
poden considerar irrellevants respecte
al total.
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39

3.4.5. Control de la qualitat
de l’aire
A part dels sistemes de mesurament
d’emissions gasoses, les fàbriques
també disposen d’analitzadors

Imatges de la presa de
dades dels mesuradors en
continu d’emissions

3.5. Energia i protecció del clima

E

M EMÒRIA

DE

S OSTENIBILITAT

l sector del ciment a Catalunya és plenament conscient de la seva
responsabilitat sobre les causes del canvi climàtic i, des de molt abans de
l’entrada en vigor del Protocol de Kyoto, ha realitzat quantioses inversions
per aplicar les millors tecnologies disponibles en favor de la sostenibilitat.

C IMENT C ATALÀ

40

3.5.1. Kyoto, el compromís
amb el medi ambient
El Protocol de Kyoto és un conveni
internacional per a la prevenció del
canvi climàtic, elaborat sota els auspicis
de les Nacions Unides, amb l’objectiu
de reduir les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle (GEH) que són
els causants de l’augment de la
temperatura global del planeta.
El 2002, els estats de la Unió Europea
van ratificar els acords de Kyoto, que
per a Espanya estableixen com a límit
d’emissions les que tenia el 1990 més
un 15% el 2012. A la fi de 2006 ja se
superava aquest llistó en més d’un
40%. Com a mecanisme per
aconseguir la reducció de les
emissions, la UE va aprovar el 2003
una Directiva de comerç d’emissions
que s’aplica a diversos sectors

industrials, incloent-hi el del ciment,
sobre la qual cada estat membre ha
desenvolupat un Pla nacional
d’assignació de drets d’emissió per a
cadascun dels dos períodes
d’aplicació de la directiva (2005-07 i
2008-12)
Les fàbriques catalanes es troben entre
les més eficients en termes energètics,
ja que se situen dos punts per sobre
de la mitjana europea i al capdavant
del món juntament amb el Japó i Corea
del Sud. En els últims 25 anys, les
fàbriques de ciment catalanes han
reduït un 40% de les emissions de
CO2 gràcies a la modernització de les
instal·lacions i a la posada en
funcionament de forns de major
capacitat i eficiència.
La producció de ciment ha crescut
més que les emissions absolutes de

Consum directe d’energia desglossat per fonts primàries (MJ)
Font energètica
Electricitat
Fuel
Gas natural
Gasoil
Coc de petroli
Hulla
Biomassa

2004

2005

2006

3.535.502.353

3.593.069.680

3.701.391.786

97.040.800

97.081.200

100.434.400

536

420

491

55.096.200

58.607.676

60.177.204

30.258.897.500

26.972.237.500

25.272.487.500

338.423

313.325.500

661.653.700

0

169.286.436

198.260.826
Font: Ciment Català

3. Estratègies
ambientals

3. L’ús d’altres combustibles
alternatius si s’evita la seva
incineració o l’enviament a l’abocador.

Ràtio d’emissió de t de CO2 per t
de clínquer a Catalunya
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1. Una millora de l’eficiència
energètica, per a la qual queda
molt poc marge. L’Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de
Energía (IDAE) estima que com a
màxim es podria rebaixar un 2%
el CO2 de la combustió (procés en
el qual només es genera 1/3 del
total) i que per a això caldrien
inversions elevades. L’escàs marge
de millora i el seu cost ho fan
inviable.

Font: Ciment Català - Oficemen

Evolució de la producció de clínquer i de l’emissió absoluta de CO2
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4. La utilització de matèries primeres
descarbonatades, com poden ser
les runes procedents de demolicions
o enderrocs, que poden estar
parcialment descarbonatades.

DE

El CO2 que es produeix en la fabricació
de clínquer s’origina fonamentalment
en el forn per dues causes: la
combustió (1/3 del total) i la
descarbonatació de la pedra calcària
(2/3 del total), un procés, aquest últim,
químicament invariable i tècnicament
inevitable. Aquest fet limita significativament les possibilitats de
reducció de les emissions, si bé
queden cinc opcions:

2. L’ús de biomassa, que no
computa amb relació al CO2 per
tractar-se d’un cicle tancat.

Índex d’emissions Catalunya
Font: Ciment Català - Oficemen
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diòxid de carboni, és a dir, que la
fabricació d’una tona de clínquer cada
cop genera menys GEH, tal com es
pot apreciar en els gràfics que hi ha
més endavant.

S OSTENIBILITAT
DE

M EMÒRIA
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5. L’ús d’addicions en el procés de
fabricació de ciment. En aquest
camp també hi ha un escàs marge
de millora, ja que la indústria
catalana i l’espanyola ja registra un
dels nivells d’addicions més alts
d’Europa (20% del producte final),
hi ha pocs materials disponibles
(escòries, cendres volants...), els
clients demanen unes qualitats que
redueixen el nivell màxim d’aquestes
addicions i, finalment, s’han de tenir
en compte les limitacions tècniques
en la certificació del ciment.
D’altra banda, les empreses disposen
d’instruments de mercat per fer front
al compliment dels plans nacionals
d’assignació. Els més habituals són
els anomenats mecanismes de
desenvolupament net (MDN). El
sector participa en projectes i inversions per a la reducció del CO2 en
països en via de desenvolupament,
una opció emparada pel Protocol de
Kyoto. L’estalvi de CO2 en aquests
projectes computa a favor de les
empreses. Per exemple, les com-

panyies amb fàbriques de ciment a
Catalunya han pres part en un parc
eòlic al Marroc o en diversos projectes
de substitució de combustibles alternatius per biomassa –sobretot, pellofa
d’arròs i de blat de moro– a Mèxic, al
Brasil, a l’Uruguai i a l’Argentina. També
s’han finançat projectes de combustibles i de tècniques de fabricació
de ciment a Malàisia, a l’Índia, a Kenya,
a Uganda, a Nigèria i, fins i tot, s’ha
col·laborat en la utilització de les restes
de poda dels arbres d’una finca de la
ribera del Nil per ser valoritzats com a
combustible alternatiu.
En tot cas, l’ús de combustibles
alternatius, especialment la biomassa,
resulta la millor opció per complir el
Protocol de Kyoto. És cert que
existeixen altres possibilitats, però amb
uns efectes negatius:
• Una reducció de la producció, que
requeriria un increment de les
importacions i podria provocar una
recessió en el sector sense que això
suposés una reducció de les

Les vies per complir el Protocol de Kyoto i els seus efectes
Tipus d’acció

Conseqüències
socioeconòmiques

Conseqüències
mediambientals

Reduir producció

• Necessitat d’importacions
• Recessió sectorial nacional

Comprar drets d’emissió

• Cost afegit al producte
• Menor competitivitat nacional

Deslocalitzar fàbriques

• Pèrdua d’ocupació
• Terciarització de l’economia

Augment CO2 global

Ús de combustibles alternatius

• Menys importacions d’energia
• Menys residus a abocadors

Reducció CO2 nacional

Augment CO2 global

Mateix CO2 global

Font: Ciment Català

3. Estratègies
ambientals

Per aquests motius el sector aposta
per l’ús de combustibles alternatius:
redueix les importacions d’energia
(combustibles fòssils, del qual el país
és deficitari) i, al mateix temps, fa un
servei a la societat en reduir el volum
de residus que van a parar a
l’abocador. A més, disminueixen les
emissions de CO2, perquè integren

En l’actualitat, més del 12% dels
combustibles utilitzats en la indústria
del ciment europea són alternatius i,
en algunes àrees, s’ha superat el 50%.
En el cas d’Holanda, el percentatge
de substitució arriba al 83%.
Aproximadament, un terç dels seus

Avantatges ambientals de l’ús de residus com a combustible

• La disminució de les emissions globals de gasos
d’efecte d’hivernacle.
• La contribució al compliment del Protocol de Kyoto i
a prevenir el canvi climàtic.
• La reducció de la quantitat de residus que s’han
d’incinerar o portar a l’abocador.
• L’estalvi de combustibles convencionals (coc de petroli,
carbó, fuel).

• El tractament ecològic i segur dels residus utilitzats
com a combustible, ja que se n’obté energia i els seus
components resultants de la combustió van a parar al
clínquer, sense provocar impactes afegits sobre l’entorn
i sense afectar la qualitat del producte.
• La millora de la competitivitat de la indústria del ciment.
• L’estalvi d’inversions en noves instal·lacions
d’incineració.
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La utilització de combustibles
alternatius (especialment biomassa)
que substitueixin parcialment els
combustibles tradicionals (carbó i
derivats del petroli) en els forns de
fabricació de clínquer és una pràctica
consolidada en la major part dels
països desenvolupats des de fa
dècades (Alemanya, Bèlgica, EUA,
Holanda, Japó, països nòrdics,
Suïssa...), si bé a Catalunya no s’han
començat a introduir fins fa poc.
Aquesta substitució sempre es fa de
manera que garanteixi la seguretat
dels treballadors i de la població, així
com la qualitat del medi ambient.

DE

• La deslocalització de fàbriques,
amb la consegüent pèrdua
d’ocupació, que també repercutiria
en un increment del CO2 global,
especialment si aquestes indústries
s’instal·lessin en països que no han
signat el Protocol de Kyoto i que no
estan subjectes als mateixos
controls mediambientals.

3.5.2. Combustibles
alternatius, l’energia del futur

M EMÒRIA

• La compra de drets d’emissió,
que suposaria un cost afegit per al
producte i, per tant, una menor
competitivitat. En aquest cas es
mantindria el mateix nivell
d’emissions.

en un sol còmput les emissions de
residus i les de la combustió.

43

C IMENT C ATALÀ

emissions globals de CO2, sinó un
augment perquè s’hi hauria de
sumar el generat en el transport des
d’altres països.
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% de consum de combustibles alternatius en la indústria cimentera de
diversos estats europeus (dades del 2002 al 2005)

Les condicions
dels forns de
clínquer els fan
especialment
apropiats per a la
utilització de
combustibles
alternatius i, en
particular, de
biomassa, com és
el cas dels fangs
secs de
depuradora
d’aigües urbanes

forns (150 de 450) utilitzen aquests
combustibles.
La conclusió és que la valorització de
residus com a combustibles alternatius
redueix el consum de combustibles
fòssils i, al mateix temps, la quantitat
de residus que van a parar a

C IMENT C ATALÀ
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abocadors i a incineradores, amb la
qual cosa es produeix una millora del
balanç global de les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle.
La seguretat d’aquests procediments
pel que fa a la salut de les persones
i al medi ambient està garantit per les

Balanç de SO2, CO2 i NOx (comparativa segons la destinació dels residus)

Emissions quan els residus van a
abocador o a incineradora

La indústria del ciment redueix
emissions valoritzant residus

CO2
SO2
NOx

CO2
SO2
NOx

CO2
SO2
NOx

Residus

Combustibles
fòssils (carbó, coc
de petroli, fuel)

Residus
Combustibles
usats com a fòssils (carbó,
combustibles coc de petroli,
alternatius
fuel)

Fàbrica
de ciment

Valorització energètica
de residus en fàbriques
de ciment

+
Planta
incineradora
o abocador

3. Estratègies

Les empreses associades a Ciment
Català utilitzaran el 2008 fangs secs
de depuradora d’aigües residuals
urbanes com a combustible alternatiu,
després de les proves satisfactòries
d’un pla pilot que es va realitzar en
dues de les fàbriques el 2005. També
s’utilitzen com a combustibles
alternatius en algunes fàbriques restes
de poda vegetal, pellofes d’arròs,
marro de cafè i sansa d’oliva.

Els estudis realitzats conclouen que
no hi ha problemes de salut o
mediambientals ni es provoca cap
impacte addicional en l’entorn de les
fàbriques per la utilització habitual de
combustibles alternatius. Respecte a
possibles emissions a l’atmosfera de
metalls, dioxines o furans, els controls
efectuats no han detectat cap canvi i
els nivells sempre s’han situat per sota
dels estrictes límits legals establerts a
Europa. En el cas de la utilització de
residus com a combustible, només

3.5.3. Fangs de depuradora,
una millora ambiental
Durant el segon semestre de 2005 es
van realitzar en dues fàbriques de
ciment catalanes unes proves
ambientals d’ús de fangs secs de
depuradora d’aigües urbanes

Una contribució a la lluita per frenar el canvi climàtic

• En ser biomassa, la utilització de fangs de depuradora redueix l’emissió global de GEH.
• El projecte contribueix a complir el Protocol de Kyoto (per cada tona de fangs s’estalvia prop d’1,3 tones de
CO2).
• Es col·labora amb la gestió de residus i es redueix la quantitat de fangs de depuradora que acaba en els
abocadors controlats.
• S’estalvien combustibles convencionals (carbó i derivats del petroli).
• L’ús de fangs de depuradora suposa una millora ambiental sense efectes sobre el medi ambient i la salut de
les persones.

DE

Aquestes condicions asseguren la
destrucció de tots els compostos dels
combustibles i de les matèries
primeres. Les restes minerals que
queden de la combustió passen a
formar part del clínquer sense modificar
la seva qualitat.

Les proves
realitzades
el 2005
demostren que la
substitució de
combustibles
tradicionals pels
fangs secs de
depuradora és
segura tant pel
que fa a
protecció
mediambiental
com en termes
de salut de les
persones

M EMÒRIA

s'han d'utilitzar aquells que no es
poden evitar, reutilitzar ni reciclar, és a
dir, que no tindrien altra sortida que la
incineradora o l'abocador, a menys
que es demostri que és la millor solució
des del punt de vista mediambiental.
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altes temperatures que s’assoleixen a
l’interior dels forns (2.000 ºC a la flama
i més de 1.400 ºC al clínquer), pel
temps llarg de residència dels gasos
i per l’alta inèrcia tèrmica (molt material
a molt alta temperatura).

S OSTENIBILITAT

ambientals

(biomassa) com a combustible
alternatiu en forns de fabricació de
clínquer. Aquestes proves es van portar
a terme amb un rigorós control, per
part d’entitats externes, tant dels
materials utilitzats com dels
contaminants produïts.
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Per efectuar aquestes proves
ambientals, les empreses associades
a Ciment Català van subscriure un
conveni amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat, una experiència que
s’emmarca en l’estratègia catalana
contra el canvi climàtic.

C IMENT C ATALÀ
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Vista aèria del Fòrum de
Barcelona i de la
depuradora d’aigües
urbanes residuals del Besòs

El conveni del sector amb la
Generalitat va tenir el suport de les
dues principals centrals sindicals i dels
ajuntaments dels municipis de les dues
fàbriques de ciment, així com de
l’Agència de Residus de Catalunya,
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Institut
Català d’Energia, l’Entitat Metropolitana
de Serveis Hidràulics i del Tractament
de Residus, la Federació Catalana de
Municipis, l’Associació Catalana de
Municipis, la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya i
grups ecologistes.

L’ús de fangs secs de depuradora
coma combustible implica un estalvi
net d’emissions de GEH. Aquest estalvi
és degut, d’una banda, al fet que els
fangs secs de depuradora tenen un
contingut energètic significatiu que
permet substituir parcialment els
combustibles fòssils, i d’altra banda,
al fet que els fangs secs són biomassa
i, per tant, les emissions que es
produeixen en fer-los servir com a
combustible són neutres.
Les proves realitzades demostren que
es tracta d’un procediment segur, tant
pel que fa referència a la protecció
ambiental com a la salut dels
ciutadans, que contribueix al
compliment dels compromisos de
Kyoto. També han aportat informació
sobre l’estalvi d’emissions de CO2.
La potència calorífica inferior (PCI)
mitjana dels fangs s’estima en 3.300
kcal/kg. El coc de petroli que es fa
servir habitualment com a combustible
té una PCI mitjana de 7.500 kcal/kg.
Per tant, la substitució energètica es
fa en una proporció 7,5/3,3 = 2,27.
Això vol dir que 2,27 tones de fangs
de depuradora es corresponen amb

3. Estratègies
ambientals

Durant les proves es van utilitzar 7.190
tones de fangs secs de depuradora i,
per tant, es va produir un estalvi
d’emissió de CO2 de 9.490 tones.
A més, es produeix una reducció de
les emissions de CO2 associades al
transport. Actualment, a Catalunya,
s’utilitza exclusivament coc de petroli
i carbó com a combustible. El coc
procedeix d’altres països, fet que
també implica emissions de GEH
associades al transport marítim i al
posterior transport per carretera fins
a les fàbriques. La substitució parcial
per fangs secs de depuradora suposa,
per aquest motiu, una reducció
addicional de les emissions. En aquest
sentit, els estudis realitzats apunten
que l’estalvi unitari per cada tona
substituïda pot oscil·lar entre 35 kg i
74 kg de CO2.
Per fer més evident el valor ecològic de
la iniciativa, n’hi ha prou amb l’exemple
següent: en una fàbrica de mida mitjana
(de prop d’un milió de tones de ciment

3.5.4. Eficiència energètica
La despesa energètica suposa una
quarta part dels costos de producció.
Tot i això, les fàbriques de ciment
catalanes estan situades en els primers
llocs en el rànquing mundial d’eficiència
energètica, sobretot per les inversions
i la optimització de recursos que han
portat a terme.
Les principals mesures per reduir el
consum energètic són:
• instal·lació de forns de clínquer de
major capacitat;
• muntatge de precalcinadors que
reaprofiten la calor residual dels forns
de clínquer;
• incorporació de subproductes com
a addicions en la mòlta del clínquer;
• optimització dels processos vers
l’eficiència energètica;
• modernització tecnològica de les
plantes.
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anual) i amb una substitució del 10%
dels combustibles tradicionals per fangs
de depuradores d’aigües urbanes
s’evitarien unes 20.000 tones de CO2
anuals. És a dir, l’emissió de 8.000 cotxes
durant tot un any.
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una tona de coc de petroli. Si es té en
compte que el factor d’emissió de
diòxid de carboni del coc de petroli és
de 3,0 t CO 2 /t coc, resulta que
s’estalvien prop d’1,3 tones de CO2
per cada tona de fangs de depuradora.

S OSTENIBILITAT

Espessidores de fangs de
les depuradores del Baix
Llobregat i del Besòs
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3.5.5. Autorització,
verificació i reducció de les
emissions de CO2

El marc legal de verificació d’emissions
està basat en aquestes tres
normatives:

Un cop aprovat el Pla nacional
d’assignació (PNA 2005-2007),
l’Administració va assignar uns drets
d’emissió. Al seu torn, les empreses
v a n t r a m i t a r l e s p re c e p t i v e s
autoritzacions d’emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle (GEH). Un cop
aconseguides aquestes autoritzacions
i transcorregut un any natural, les
empreses van sotmetre’s a un rigorós
procés de verificació per part d’un
organisme independent acreditat. A
l’últim, les emissions verificades es van
inscriure en el Registre Nacional de
Drets d’Emissions. Si les empreses
emeten més CO 2 del que tenen
assignat estan obligades a haver
comprat drets d’emissió.

• Decisió 2004/156 de la Comissió
Europea, per la qual s’estableixen
directrius per al seguiment i la
notificació de les emissions de GEH;
• Reial Decret 1315/2005, en el qual
es descriuen les bases dels sistemes
de seguiment i de verificació
d’emissions de GEH;
• Llei 1/2006 del Parlament de
Catalunya, per la qual es regula el
règim de comerç de drets d’emissió
de GEH.
Per a la realització d’aquest seguiment
i la notificació d’emissions, les
empreses han d’establir, documentar
i aplicar un sistema de gestió de
dades i una metodologia de

C IMENT C ATALÀ

Ràtio consum d’energia (MJ per tona de ciment produïda)
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3. Estratègies
ambientals

Control exhaustiu

El conveni per a les proves mediambientals d’utilització de fangs secs de depuradora com a
combustible alternatiu a les fàbriques de ciment establia una sèrie de rigorosos controls
periòdics, efectuats per l’Entitat Acreditada per l’Administració (ECA), amb la supervisió directa
d’inspectors del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Els laboratoris externs especialitzats que han efectuat les anàlisis de contaminants són:

• El Laboratorio de Ingeniería de Inspección y Control Industrial S.A., acreditat per l’ENAC per
a la realització d’anàlisis de fluorur d’hidrogen;

• L’IPROMA S.L. Investigaciones y Proyectos de Medio Ambiente, acreditat per l’ENAC per
realitzar les anàlisis de metalls pesants;

• L’ECA, acreditat per l’ENAC per a la realització de les anàlisis de compostos orgànics volàtils
i de clorur d’hidrogen.

seguiment, que són requerits pel
Departament de Medi Ambient, per
l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic
del Ministeri de Medi Ambient i pel
Registre Nacional de Drets d’Emissió,

amb l’objectiu que aquestes dades
siguin considerades en l’autorització
d’emissions, en l’assignació de drets
d’emissió i en el Registre, respectivament.

Balanç d’emissions de CO2 de les fàbriques catalanes segons el PNA 05-07
CATALUNYA 2005

CATALUNYA 2006

Emissions autoritzades

6.311.856 t CO2

6.311.856 t CO2

Emissions verificades

6.314.544 t CO2

6.168.807 t CO2

- 2.688 t CO2

-145.737 t CO2

Diferència

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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a l’ús exclusiu de carbó;

L’objectiu final és la
reducció dels gasos
d’efecte d’hivernacle, i
especialment del CO2.
Les empreses fan un
seguiment intern de les
emissions i posen en
pràctica diverses
estratègies per rebaixarles, tal com s’ha descrit
en capítols anteriors. En
particular, les estratègies
empresarials cerquen la
utilització de les millors
tecnologies disponibles i
la valorització energètica
de biomassa com a
combustible. Aquesta
última iniciativa encara
ha de desenvolupar-se,
ja que hi ha dificultats
amb l’Administració per
a l’ús de biomasses.
L’any 2006 han assolit
una reducció de les
emissions de CO2 d’un
total de 27.400 tones.

M EMÒRIA

• La Universitat de Barcelona, per a les dels metalls i dels àcids de les mostres associades
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• El Centre Superior d’Investigacions Científiques, per a les anàlisis de dioxines i de furans;

Dues vies per
estalviar CO2
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4. Economia
i empresa

4.1. Paràmetres econòmics

D

e mitjana, cada ciutadà català consumeix més d’una tona de ciment
l’any, una dada que, per si mateixa, mostra la importància del ciment en
l’economia i en el desenvolupament social del país.

L’any 2006, el consum de ciment a
Catalunya va arribar a 7.797.000 tones,
un 14,16% més que en l’exercici
anterior. La producció de les fàbriques
catalanes va ser de 9.566.000 tones,
un 6,46% més que en l’anualitat
precedent, mentre que les vendes al
mercat interior van ser de 7.714.000
tones, un 12,94% més que en el mateix
període anterior. Durant l’exercici es
van batre rècords absoluts en
cadascuna d’aquestes magnituds a
causa de la gran demanda interna.

Destinacions i usos del ciment a Catalunya
2005

DE
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Vendes netes a Catalunya de les
empreses associades a Ciment Català
2006

55%

50%

Edificació

Obra civil
40%
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El consum de ciment ha augmentat
amb força a Catalunya els darrers anys
per l’important auge de la construcció.
De la seva banda, el preu del ciment
s’ha contingut, amb la qual cosa la
seva repercussió sobre el cost de
l’habitatge ha disminuït.

Tradicionalment, la indústria catalana
del ciment ha mantingut una notable

60%

M EMÒRIA

D’altra banda, com pot apreciar-se al
gràfic, el destí del ciment a Catalunya
ha evolucionat darrerament. L’edificació
està deixant pas a la construcció
d’infraestructures com a principal activitat
consumidora de ciment.

El ciment és vital per a l’economia i
per a la societat i és també una font
important d’ocupació: les set fàbriques
catalanes generen al voltant d’un miler
de llocs de treball directes i uns 3.000
d’indirectes.

2004
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activitat exportadora. El mecanisme
de l’exportació ha servit, en particular,
per compensar els períodes amb més
baixa demanda interna. Això ha permès
que la producció de les fàbriques
tingués una alta estabilitat amb els
consegüents avantatges en termes de
productivitat, eficiència i sostenibilitat.

45%
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Font: Ciment Català

2004

439.350.000 euros

2005

512.250.000 euros

2006

609.410.000 euros

Font: Ciment Català

4.2. Salut i seguretat laboral
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a sostenibilitat implica seguretat. Les empreses parteixen del principi
que tots els accidents laborals són evitables i, per aquest motiu, s’han marcat
l’objectiu que defineixen amb l’expressió «accidents zero». El sector està a
l’avantguarda en prevenció i minimització de riscos laborals, com ho corroboren
els índexs de Freqüència, Gravetat i Incidència (barems estadístics recomanats
per l’OIT, Organització Internacional de Treball), que en una dècada han
baixat, respectivament, més del 60%, del 30% i del 59% en cadascun
d’aquests indicadors.

Els fabricants de ciment realitzen
esforços importants per convertir-se
en el sector industrial amb la sinistralitat
més baixa, un objectiu que passa per
oferir llocs de treball segurs i
saludables.
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Els treballadors estan implicats en el
disseny i seguiment de les mesures
de seguretat, que comencen per la
conscienciació, la formació i el
subministrament constant
d’informació.
Les fàbriques s’han dotat de diversos
instruments i de polítiques de
comunicació i formació per garantir la
salut i la seguretat laborals:
• Els comitès de seguretat i de
salut. Estan integrats per delegats
de prevenció (elegits entre els
representants dels treballadors) i per
tècnics de prevenció (designats per
l’empresa) que es reuneixen
periòdicament per analitzar tot tipus
d’accidents i d’incidències, així com
per buscar millores.
• Els serveis de prevenció. Són el
conjunt de recursos, tant humans
com materials, destinats a vetllar per
la protecció dels treballadors i pel

compliment de les normatives. Les
seves funcions són definir i aplicar
els plans d’actuació, avaluar els
factors de risc, determinar les
prioritats, informar i formar els
treballadors, prestar primers auxilis,
executar plans d’emergència i vigilar
la salut dels treballadors.
• El Pla de prevenció de riscos
laborals. És el document bàsic que
integra els compromisos, les
activitats i les responsabilitats per
gestionar la prevenció.
• El manual de seguretat i salut.
Aquesta eina no solament està a la
disposició dels empleats, sinó també
dels treballadors concertats o
externs, sobre els quals també es fa
un seguiment previ a la contractació
i durant la seva feina.
• Les inspeccions garanteixen les
condicions de seguretat. Les
fàbriques tenen diversos equips
encarregats de comprovar que es
compleixin les mesures previstes.
La implantació d’aquestes mesures
ha permès millorar substancialment la
seguretat a les plantes, de forma que
són habituals períodes de més de 100
dies sense accidents amb baixa,
havent-se arribat a més d’un any.

4. Economia
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4.3. Formació

L

•
•
•
•
•
•
•

protecció del medi ambient;
salut i seguretat;
qualitat de producte;
prevenció de riscos laborals;
tecnologia del ciment;
comercial i servei al client;
administració de negocis;

• noves tecnologies de la informació;
• desenvolupament personal: direcció
d’equips, comunicació, habilitats
directives, etc.

DE

Les empreses formen els
seus empleats i els seus
col·laboradors externs,
però també contribueixen
a la formació d’estudiants
i, fins i tot, de futurs
professionals d’altres
sectors. Les empreses
associades a Ciment
Català han subscrit
diversos convenis amb
universitats i escoles
superiors. Dos exemples:
amb la Universitat
Politècnica de
Catalunya (UPC) es
realitza un programa
perquè els seus alumnes
puguin fer pràctiques a
les fàbriques i rebre
assessorament en
projectes de fi de carrera,
a més de mantenir la
Càtedra BMBUPC
centrada en la innovació
en tecnologia del formigó;
amb l’Escola Superior
de Disseny Elisava,
centre adscrit a la
Universitat Pompeu
Fabra (UPF), s’ofereix als
seus estudiants la
possibilitat de fer
pràctiques.

M EMÒRIA

Algunes empreses també promouen
programes i beques de postgrau per
als seus empleats, de manera que
obtenen el suport financer necessari
durant el temps que durin els estudis.
Aquests programes poden ser
nacionals o internacionals, centrats en
especialitats tècniques i MBA. També
hi ha programes específics per a joves
amb poca experiència en el mercat
laboral perquè adquireixin una base
professional.

Convenis de
cooperació
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Amb aquests plans de formació
s’aconsegueix una millor adequació
de les persones als seus llocs
professionals, ampliar els seus
coneixements i habilitats, però també
fer una empresa més segura i
adaptable als reptes del futur. La
formació s’enfoca primordialment a
aquests àmbits:

S OSTENIBILITAT

es empreses tenen clar que el futur depèn de la qualificació de les
seves persones. Per això, es programen plans de formació que abracen
totes les àrees relacionades amb l’activitat industrial, comercial i amb el
desenvolupament personal.

4.4. R+D+i

L
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a recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i) són essencials
per mantenir la competitivitat d’un sector o d’un producte. En un món canviant
com l’actual, les millores en les prestacions i en la reducció dels impactes
ambientals són constants per evitar que els procediments quedin obsolets
en un termini més o menys curt.
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El món de la construcció no és aliè a
aquest fenomen, si bé el procés de
canvi és més conservador que en altres
sectors a causa de les condicions de
seguretat que s’han de complir i l’alta
durabilitat de la majoria de les seves
realitzacions (edificis, ponts, preses...).
El sector fa esforços importants de
R+D+i des de fa anys. Aquests
esforços van des del procés de
fabricació del ciment (per exemple, els
relacionats amb la utilització de residus
com a matèries primeres) fins al
c o m p o r t a m e n t d e p ro d u c t e s
complexos acabats (cas de l’eficiència
energètica d’edificis complets). Enmig
hi ha el desenvolupament de productes
intermedis com el formigó, que pot
tenir una gran varietat de propietats:
molt impermeable o molt porós, lleuger
o pesant, de molt alta o de baixa
resistència…, cadascun amb un àmbit
d’aplicació específic. Com a àrees de
R+D+i es poden destacar les següents:
• Producció de ciment
- Utilització de matèries primeres
alternatives per a la fabricació del
clínquer, com ara residus de
demolició o fangs de paperera
- Ús de combustibles alternatius
derivats de residus, com, per
exemple, fangs de depuradora,
farines animals o pneumàtics

- Millora de l’eficiència energètica
mitjançant l’aprofitament de la calor
dels gasos resultants per al preescalfament de les matèries primeres
- Optimització de l’eficiència dels
sistemes de mòlta de les matèries
primeres i del ciment
- Utilització de residus per a la
fabricació del ciment (cendres
volants, escòries de forn alt)
- Ciments resistents a ambients
agressius.

4. Economia
i empresa
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• Formigons
- Desenvolupament de formigons
amb característiques especials:
autocompactants, arquitectònics,
lleugers, pesants, porosos,
compactats, d’alta resistència,
autorentables, descontaminants...
- Ús d’àrids derivats de residus de
demolició
- Formigons resistents a ambients
agressius
- Formigons intel·ligents.
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• Aplicacions específiques
- Edificis tèrmicament eficients
- Ponts de gran llum
- Preses de gran altura
- Estructures de gran altura
- Estructures resistents al foc
- Paviments urbans i rurals ecològics
i econòmics
- Paviments intel·ligents
- Estabilització de sòls i talussos.
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Aquests treballs de R+D+i es porten a
terme d’acord amb diferents
procediments. De vegades, les activitats
es desenvolupen directament a les
fàbriques de ciment, en especial quan
es tracta de qüestions relatives a
producció o a les propietats del material.
En altres casos es porten a terme en
centres tecnològics de les mateixes
empreses o del sector, com l’IECA.
Finalment, també es financen treballs
de R+D+i d’instituts privats o
d’universitats.
Aquestes opcions poden anar
combinades (treballs portats a terme
en col·laboració de diversos d’aquests
agents) i amb finançament extern (per
exemple, de les administracions
públiques), ja sigui parcial o total o
amb recursos propis.
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4.4.1. Inversió pel
coneixement
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El sector del ciment col·labora amb la
fundació privada Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya (ITeC),
una institució dedicada a l’àmbit dels
serveis de base tecnològica que tenen
com a perspectiva el progrés de la
construcció. El 2006, l’ITeC i una vintena
d’empreses, entre les quals algunes
del sector, van constituir la Fundació
IMAT - Centre Tecnològic de la
Construcció, l’objectiu de la qual és
la millora de la competitivitat. L’ITeC fa
les activitats de R+D+i mitjançant l’IMAT.
Com a exemples de línies de R+D+i
recents, especialment rellevants, es
poden esmentar les següents:
- Investigacions en restauracions
d’hàbitats naturals. En aquest
camp, es realitzen diversos estudis
sobre la introducció d’espècies
vegetals, ja siguin forestals o plantacions agrícoles de cereals i
d’oliveres; i sobre la proliferació
de fauna, com l’àliga perdiguera i
la tortuga mediterrània. Part
d’aquests treballs es porten a terme en col·laboració amb la Universitat de Barcelona.
- Estudis sobre paviments de
formigó. Les empreses realitzen
diverses investigacions en aquest
camp, en solitari o en col·laboració

amb altres entitats, sobretot
universitats (UPC) i instituts
superiors. A més, el sector manté
contactes amb la Direcció General
de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya per promoure la
utilització del ciment en capes de
ferms de carreteres. S’aprofita així
el baix manteniment i l’alta
durabilitat d’aquestes solucions,
millorant la sostenibilitat.
- Innovació en tecnologia del formigó i les seves aplicacions.
El sector patrocina i col·labora en
diversos projectes i càtedres
d’empresa relacionades amb
l’estudi i el desenvolupament de
nous formigons o de les seves
aplicacions en enginyeria civil i
arquitectura. Respecte a això es
poden destacar la Càtedra BMBUPC, centrada en la innovació
en tecnologia del formigó, o la
Càtedra Blanca, que estudia les
aplicacions arquitectòniques dels
formigons blancs. Totes dues pertanyen a la UPC.
- Desenvolupaments tecnològics
per aconseguir un cicle de
l’aigua urbana autosostenible.
La indústria catalana del ciment
participa en el projecte Sostaqua,
que, liderat per AGBAR, investiga
fórmules que permetin assolir la
màxima eficiència en la gestió d’un
bé escàs com és l’aigua.

4. Economia
i empresa

4.5. Atenció al client

C

Aprofitant els desenvolupaments
tecnològics actuals, el sector dóna als
seus clients la informació necessària
per gestionar les seves produccions,
oferint una atenció personalitzada a
cadascun d’ells d’acord amb les
necessitats que té i del lloc on espera
rebre-les.
La principal eina d’actuació és el Servei
d’Assistència Tècnica, que proporciona als clients aquella informació
necessària per optimitzar la seva
producció pel que fa a costos i qualitat,
i que realitza estudis per assegurar el
compliment dels indicadors de qualitat.
També els proporciona la cobertura
tècnica necessària per orientar-los en
totes les obres projectades.

Aquest servei es complementa amb:
• Càrrega les 24 hores: un autoservei
que permet la càrrega dels camions
a qualsevol hora i durant tots els dies
de l’any, incloent-hi els festius i els
caps de setmana.
• Gestió centralitzada: un sistema
instal·lat a les sitges dels clients alerta
automàticament les fàbriques quan
el volum de ciment baixa fins a un
cert nivell. Un camió el reposarà
abans no s’acabi. Així es garanteix
un subministrament continu sense
necessitat de comandes.
• Servei exprés: lliuraments urgents
a la planta dels clients, encara que
sigui en horari nocturn o en dies
festius.
• Hot line: canals permanents, ja siguin
telefònics o mitjançant Internet, per
a fer comandes, consultes o tràmits.

DE

Els departaments
tècnics i
comercials de les
empreses
mantenen amb els
clients un flux
bidireccional
d’informacions:
els informen dels
serveis que han
posat en marxa i
coneixen les
seves necessitats
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Els departaments tècnics i comercials
programen, periòdicament, reunions
de treball per informar els clients dels
serveis que han posat en marxa. El flux
d’informacions d’aquestes sessions és
bidireccional, perquè a la vegada permet
a les empreses conèixer les necessitats
dels seus clients.

El transport fins a la destinació és un
altre dels serveis habituals als clients.
Ha d’assegurar que el ciment arribi a
la destinació en el temps adequat, i
amb les característiques correctes. Per
a això, el sector disposa de
transportistes dins de les seves
estructures de personal, i també
treballa amb transportistes autònoms,
tots ells amb la formació suficient per
aconseguir un tractament idoni al
producte transportat en termes de
seguretat i de qualitat.
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Els interlocutors habituals de la indústria
del ciment són els fabricants de morter
i de prefabricats, els distribuïdors i els
magatzemistes. Tots ells han contribuït
que el sector hagi estructurat la seva
oferta de productes i de serveis.

S OSTENIBILITAT

onscients de la maduresa del sector, i compromeses amb la prestació
del millor servei, les empreses fabricants de ciment treballen amb la intenció
d’avançar-se a les necessitats dels seus clients. Per això, han establert un
seguit de mesures orientades a manifestar la seva permanent proximitat al
mercat, a través de contactes personals, telèfons d’atenció i Internet.
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5
Societat

5. Societat

5.1. Salut i seguretat
per a les persones

E

Precisament, la progressiva implantació
d’infraestructures i de processos de
control de l’aigua, tant la potable com
la residual, va posar fi a aquestes
epidèmies, no solament a Barcelona,
sinó en totes les grans ciutats. La
relació entre construcció i salut resulta
evident. El formigó és imprescindible
per a les infraestructures d’abastament
d’aigua (preses, pous, canals,
canonades, plantes dessalinitzadores,
plantes depuradores, plantes de
bombament, dipòsits...), per a la

5.1.2. Protecció i seguretat
El medi natural també pot ser perillós
per a l’home, ja que provoca un gran
nombre de desastres –inundacions,
huracans, moviments de terres,
terratrèmols, erupcions volcàniques,
incendis, onades de fred o de calor,
tempestes...–, però l’activitat humana
també pot afectar la natura
(vessaments químics a mars i a rius,
emissions tòxiques a l’atmosfera,
incendis, explosions, impactes del
trànsit, accidents de centrals
nuclears...). Per evitar i minimitzar els
impactes sobre el medi ambient i sobre
l’home que poden causar aquests
desastres naturals i accidents, la
construcció aporta una sèrie de
mesures protectores i defensives.

DE

La progressiva
implantació
d’infraestructures
i processos de
control de l’aigua,
tant la potable
com la residual, ha
posat fi a les
històriques
epidèmies en totes
les grans ciutats
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Per garantir la salut i la higiene d’una
població, és indispensable controlar
les aigües, que històricament han estat
focus de greus malalties i d’epidèmies,
i, per tant, la causa d’una elevada
mortalitat i d’una baixa esperança de
vida. L’urbanista Ildefons Cerdà va
documentar cinc grans epidèmies de
febre groga i còlera a Barcelona entre
el 1821 i el 1870 que van provocar
una elevadíssima mortalitat, com els
6.244 morts per febre groga del 1821
(una taxa de 62 defuncions per cada
1.000 habitants) o els 5.657 de còlera
- morb asiàtic del 1854 (amb una taxa
de 35/1.000).

recollida i tractament d’aigües residuals
(clavegueram, dipòsits, estacions de
bombament, plantes de tractament...),
i també per al tractament de residus
sòlids (plantes incineradores, plantes
classificadores i de reciclatge, plantes
de tractament, abocadors controlats...).
N o s ’ h a n d ’ o b l i d a r, t a m p o c ,
instal·lacions com hospitals, centres
sanitaris o centres d’investigació.
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5.1.1. Salut

S OSTENIBILITAT

l primer principi de la Declaració de Rio deixa ben clar que els éssers
humans “tenen dret a una vida saludable i productiva en harmonia amb la
natura”. Per aconseguir aquest objectiu, l’ús del formigó és fonamental,
especialment per les seves aportacions en l’àmbit de la salut i la higiene, en
el de la protecció contra desastres naturals i la seguretat de les persones,
així com en el desenvolupament social i personal (mobilitat, productivitat,
oci, habitatge i confortabilitat).

S OSTENIBILITAT
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Així, es construeixen infraestructures
per a la prevenció d’inundacions
(canalitzacions, estructures de
contenció, galeries, túnels, plantes
de bombament), de protecció
costanera (barreres, dics, esculleres,
fars...), per evitar moviments de terres
(estructures de contenció, de
drenatge...), de prevenció d’incendis
(dipòsits d’aigua, límits pavimentats...),
o estructures resistents als efectes
sísmics dels terratrèmols. Fins i tot,
el formigó es pot utilitzar per construir
barreres de protecció en casos
d’erupcions volcàniques o d’accidents
nuclears.
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5.1.3. Desenvolupament
social i personal
Aquest desenvolupament suposa garantir
la mobilitat (mitjançant infraestructures
de transport com carreteres, autopistes,
ferrocarrils, metros, aeroports, ports...),
les activitats culturals i d’oci (museus,
teatres, biblioteques, universitats, escoles,
hostaleria...), la productivitat (fàbriques,
superfícies comercials...) i la confortabilitat,
és a dir, uns habitatges condicionats i
segurs. Això últim vol dir edificis aïllats
tèrmicament, insonoritzats, amb aigua
calenta, serveis, resistents al foc i amb
un elevat grau de durabilitat. Així mateix,
aquests serveis i infraestructures
permeten el desenvolupament econòmic
de les societats. Res d’això no seria
possible sense el formigó.
Les empreses que integren Ciment
Català, conscients de la seva
responsabilitat en aquesta qüestió,
realitzen importants inversions en
R+D+i per oferir productes que
cobreixin aquestes necessitats de
desenvolupament de manera òptima
i respectuosa amb l’entorn.

5. Societat

5.2. Un producte de qualitat

Diversos estudis realitzats en centres
universitaris europeus apunten que
la capacitat tèrmica del formigó
permet reduir el consum d’energia
entre un 2% i un 15% depenent del
clima: en els països nòrdics és
possible conservar més temps la
calor, mentre que en els meridionals
es pot reduir considerablement el
consum d’aire condicionat (en alguns
casos, fins al 50%).
En definitiva, el formigó facilita
l’estabilitat tèrmica, en laminar les
temperatures màximes i les mínimes.
Els arquitectes, les administracions
i els ciutadans estan conscienciats
sobre l’eficiència tèrmica dels seus

5.2.2. Seguretat
i confortabilitat
Els habitatges de formigó són segurs
i al mateix temps confortables:
protegeixen els seus usuaris de les
inclemències meteorològiques o fins i
tot de desastres naturals com
moviments sísmics. També són més
silenciosos, ja que aïllen millor el soroll.

5.2.3. Resistència al foc
Les estructures de formigó són
incombustibles, ininflamables i males
conductores de la calor, de manera
que resulten una excel·lent protecció
contra la propagació del foc. La seva
elevada resistència fa que puguin
suportar incendis de gran intensitat
sense col·lapsar-se. Un exemple clar
és l’incendi que es va produir el 12 de
febrer de 2005 a l’edifici Windsor de
Madrid, durant el qual l’estructura de
formigó va mostrar una notable
resistència. Això fa possible que, en
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Els edificis de formigó ajuden a
conservar la calor a l’hivern i a
mantenir la frescor a l’estiu, fet que
repercuteix en un major estalvi
energètic, ja que permeten reduir el
c o n s u m e n c a l e f a c c i ó i a i re
condicionat, de manera que es
contribueix a rebaixar les emissions
domèstiques de CO2. Això és degut
a la inèrcia tèrmica del formigó, que
permet compensar els pics diaris de
temperatura.

edificis, especialment quan el 25%
de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle es produeix en els
habitatges.

• No és combustible
• Ofereix una elevada
resistència al foc (les
estructures suporten
incendis de gran
intensitat sense
col·lapsar-se)
• Protegeix les persones
(els bombers poden
treballar en condicions
d’estabilitat estructural)
• Limita les àrees
afectades per l’incendi
(quan s’utilitza formigó
en els elements de
compartimentació)
• No produeix fums ni
gasos tòxics
• Evita danys propis i
col·laterals (en evitar
l’ensorrament de
l’edifici)
• Redueix els danys
(evita pèrdues humanes
i patrimonials)
• Ofereix seguretat de
manera permanent i
sense elevats costos de
manteniment
• Pot ser reparable
(després de l’incendi,
possibilita que l’edifici
torni a la seva activitat)
• No es degrada amb
l’aigua (en cas que se
n’aboqui per extingir un
foc)
• Ofereix resistència
passiva (estabilitat
estructural, evita el
col·lapse...)

DE

5.2.1. Estabilitat tèrmica

Per què el formigó
és una protecció en
cas d’incendi?

M EMÒRIA

ls romans ja utilitzaven el ciment fa més de 2.000 anys, però la seva
evolució ha fet possible que en l’actualitat, gràcies a les prestacions dels
nous formigons, millori la qualitat de vida de la població, amb habitatges
més confortables, condicionats tèrmicament, sense sorolls, resistents al foc
i, sobretot, durables.
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cas d’incendi, se’n puguin evacuar els
seus usuaris, al mateix temps que els
bombers poden treballar en les
tasques d’extinció en condicions

d’estabilitat estructural. Per tant, es
pot concloure que, contra el foc, les
estructures de formigó són molt
segures.

Anàlisi del comportament del formigó enfront del foc

M EMÒRIA
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Formigó
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Resistència al foc sense protecció

Alta

Combustibilitat

Cap

Contribució a la càrrega de foc

Cap

Conductivitat de la calor

Qualitat certificada
La qualitat dels ciments està
avalada pels fabricants i
contrastada externament.
Tots porten el marcatge
obligatori CE i la marca
voluntària N d’AENOR.
Els controls de qualitat en
tots els processos, des de
la fabricació fins al servei al
client, segueixen un sistema
de gestió certificat amb la
norma ISO 9001.
Una de les últimes novetats
pel que fa a la qualitat del
producte són els ciments
sense crom. Aquest element
químic metàl·lic es troba en
estat natural en les primeres
matèries utilitzades per a la
fabricació del ciment, però
durant aquest procés part
del crom es transforma en
crom VI (soluble), el qual
podria provocar casos
d’al·lèrgia a la pell
(dermatitis al·lèrgica) si es
manipula la pasta fresca
amb les mans sense utilitzar
protecció. En l’actualitat,
totes les empreses han
solucionat aquest risc,
transformant el crom VI en
crom III (que no provoca
dermatitis), mitjançant la
utilització d’additius.

Molt baixa

Incorpora protecció enfront del foc

Alta

Possibilitat de reparació després del foc

Alta

Protecció dels usuaris durant l’evacuació i dels bombers

Alta
Font: Cembureau

5.2.4. Durabilitat
La durabilitat d’una estructura de
formigó és la seva capacitat per
suportar les accions mecàniques, els
atacs físics, químics o altres processos
de deteriorament durant el cicle de
vida per al qual ha estat projectada
amb un mínim manteniment. En
aquest sentit, l’evolució tècnica, amb
la qual s’han aconseguit formigons
d’altes prestacions, ha elevat
considerablement la durabilitat de les
estructures i la seva vida útil. Això
últim fa que el formigó sigui un dels
materials més adients per assolir
l’exigència social d’una construcció
sostenible.
Les estructures de formigó tenen vides
útils molt elevades. A més, en finalitzar
la vida útil, aquest material es pot
reciclar: com a àrids per a la
construcció o per fabricar nous
materials.

5. Societat

5.3. Suport a la comunitat

L

La col·laboració de les empreses
també traspassa fronteres. En països
d’Amèrica, del nord d’Àfrica i de l’Àsia
on tenen filials es financen programes
de suport a la comunitat, que inclouen
la prestació de serveis mèdics,
assistència social, suport escolar,
projectes ecològics i finançament
d’infraestructures.

Natura: acciónatura,
Conservation
International, World
Conservation,
Adena/WWF
Sostenibilitat: WBCSD,
Fundación Entorno, Club
de Excelencia en
Sostenibilidad
Educació: Junior
Achievement España,
Fundació IQS, ESADE,
IESE, UPC, UPF
Art i cultura: Fundació
Orfeó Català, Fundació
MACBA, Fundación
Príncipe de Asturias,
Fundació Abadia de
Montserrat, Fundació
Poblet
Ajuda social: Fundació
Catalana de Síndrome de
Down, Banc dels
Aliments, FEMAREC
S.C.C.L., Habitat for
Humanity
Tècnics: ITeC, Fundación
Laboral CEMA, Centre
Tecnològic de la
Construcció de Catalunya
Empresarials: Foment
del Treball Nacional,
Cambres de Comerç.

DE

Les empreses
associades a
Ciment Català
col·laboren amb
entitats de diversos
àmbits:
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escoles superiors tècniques i de
negocis.
• En col·laboració amb universitats,
centres especialitzats i organismes
internacionals s’efectuen estudis
capdavanters sobre el formigó:
comportament en condicions
climàtiques extremes, propietats
estructurals dels formigons
autocompactables o eficiència
energètica dels edificis, entre moltes
altres qüestions.
• Quant a la comunitat local, les
empreses participen com a
patrocinadors en les festes majors i
altres esdeveniments que tenen lloc
a les localitats del seu entorn. També
han cedit terrenys als ajuntaments
per a la creació d’infraestructures o
la protecció d’espais naturals.
• Les empreses també fomenten la
pràctica de l’esport patrocinant clubs
o equips, alguns d’elit, habitualment
en poblacions properes a les
fàbriques de ciment.
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Entre els diferents projectes de suport
a la comunitat que habitualment es
porten a terme es poden destacar els
següents:
• En relació amb la conscienciació
mediambiental, s’editen publicacions
i llibres especialitzats sobre ecologia
i sostenibilitat.
• Per promoure la cultura, es
programen o es patrocinen activitats
diverses, a més de participar en
fundacions culturals.
• També es programen activitats
destinades a la promoció de la
investigació científica i a la preparació
professional i tècnica dels joves. Per
exemple, en col·laboració amb Junior
Achievement España s’ha posat en
marxa un projecte educatiu dirigit a
escolars, els quals visiten les
fàbriques per familiaritzar-se amb els
processos productius i el món del
ciment, on reben cursets impartits
pels treballadors de manera
voluntària i altruista.
• Totes les empreses mantenen
convenis amb universitats i escoles
superiors per a la realització d’estudis
i investigacions tècniques, per a la
formació del seu alumnat i per a la
realització de pràctiques. A tall
d’exemple: la Càtedra Blanca, on
s’estudien i promouen les aplicacions
del ciment blanc. També hi ha
diverses línies de col·laboració amb

S OSTENIBILITAT

es empreses i, fonamentalment, les seves fàbriques estan implicades
en la comunitat de la qual formen part, no solament perquè suposen una de
les principals fonts d’ocupació, sinó perquè participen dels seus projectes
en els àmbits ciutadans, de la cultura o en el foment de l’esport.

5.4. Polítiques de diàleg amb
la societat

L
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a relació de les indústries amb la comunitat es basa en l’aportació
d’informació precisa i periòdica sobre diversos indicadors de la seva activitat.
Però, més enllà de la funció informativa, existeix també una acció divulgativa
que s’estructura en diversos formats, i que culmina amb una política de
comunicació basada en la transparència i en el diàleg.
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Entre les manifestacions d’aquest estret diàleg dels representants del sector
amb representants socials i institucionals es poden citar:
• la signatura de convenis i l’anàlisi
de normatives amb la Generalitat
de Catalunya;
• el contacte constant amb els ajuntaments de l’entorn per a la millora
de la qualitat urbanística i ambiental
de les fàbriques;
• les reunions amb les associacions
veïnals, per analitzar les correccions
dels efectes que l’activitat industrial
pugui tenir sobre l’entorn urbà immediat;
• el debat amb les entitats ecologistes sobre els aspectes ambientals
de l’activitat industrial;
• l’establiment de convenis i el disseny de plans de seguretat i salut
laboral amb els sindicats.

Però la relació de les empreses del
sector amb la comunitat va més enllà
i també entra en el camp formatiu, per
exemple, amb universitats i centres
d’investigació.
També es desenvolupen projectes educatius dirigits a escoles, s’editen publicacions i es patrocinen equips i
instal·lacions esportives. En aquest
àmbit s’insereixen les visites guiades
a escolars, enfocades fonamentalment
a mostrar de forma didàctica els processos de fabricació del ciment i la
contribució d’aquest producte al conjunt de la societat.
Un altre exemple de relació amb la
comunitat són les diferents Jornades
de Portes Obertes que les fàbriques
organitzen entre el veïnat de les poblacions on estan radicades.

Els veïns de les poblacions on hi ha fàbrica de
ciment en poden conèixer el funcionament
mitjançant les Jornades de Portes Obertes que
s’hi organitzen periòdicament

5. Societat
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En el marc de la commemoració del
25è Aniversari de la fundació de Ciment
Català, les empreses associades van
decidir la posada en marxa d’una jornada
tècnica i divulgativa, concebuda com a
fòrum de reflexió i d’anàlisi dels
professionals dels sectors afins a la
indústria. Sota la denominació de
Seminari Tècnic Ciment Català,
aquesta jornada s’articula a l’entorn de
les implicacions del ciment amb el
benestar i el progrés de les societats.

DE

Al llarg de les 3 edicions fins ara
celebrades, el Seminari ha funcionat
com una plataforma d’intercanvi de
coneixements i d’experiències sobre
aspectes tan rellevants socialment
com la lluita contra el canvi climàtic i
la sostenibilitat. Experts vinguts d’arreu
d’Europa han exposat les noves
solucions amb les quals el sector pot
fer compatible el seu desenvolupament
tot mantenint i accentuant el seu perfil
de servei a la ciutadania i a la societat.
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En l’acte, hi va participar una dotzena
de professionals de mitjans de comunicació (els més rellevants del país en
termes d’audiència) i els representants
de la direcció al més alt nivell de les
quatre empreses fabricants de ciment
de Catalunya. En el decurs de la Jornada es va debatre l’ús de combustibles alternatius com una contribució
als objectius del Protocol de Kyoto per
part de la indústria.

5.4.1. El Seminari Tècnic

65

La I Jornada Mediambiental
amb els Mitjans de
Comunicació va permetre
explicar els beneficis de l’ús
de biomassa com a
combustible a les fàbriques
i fer palesa, d’aquesta
manera, la contribució de
la indústria a la lluita contra
el canvi climàtic
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A part d’aquests àmbits de comunicació directa amb la societat, el sector
manté una constant i àmplia relació
amb els mitjans de comunicació.
Aquesta relació té un caràcter discrecional (Ciment Català manté activa
una Oficina de Premsa) i també institucional, com ho prova l’organització de
la I Jornada Mediambiental amb els
mitjans de comunicació. Aquest esdeveniment, coorganitzat amb el Grup
d’Informació Ambiental de
l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), va tenir lloc el
14 de novembre de 2006 a Barcelona.

Una interacció permanent. Accions de relació social de la indústria catalana del ciment
Polítiques d’actuació
Informació
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Grups d’interès
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Professionals del sector

Promoció

• Revistes corporatives
• Sessions informatives
• Assessories tècniques

Sindicats

• Grups de treball (medi
ambient, seguretat i salut)

Clients

• Catàlegs de producte
• Atenció 24 hores

Proveïdors

• Plans de seguretat

Accionistes

• Memòries corporatives
• Memòries econòmiques

• Revistes

Administracions
públiques

• Informes tècnics
• Informes de control
d’emissions

Universitats

Investigació /
Divulgació
• Formació tècnica
• Comitès tècnics i normativa
• Grups de treball
• Plans de salut laboral
• Plans de seguretat

• Fires
• Demostracions tècniques
• Revistes corporatives
• Assessories tècniques

Suport financer

• Estudis tècnics
i sectorials

• Formació tècnica
• Plans de seguretat
• Sessions informatives
• Comitès tècnics
• Grups de treball

• Estudis tècnics

• Revistes
• Grups de treball

• Plans de gestió
• Propostes de valorització
energètica

• Estudis sectorials

• Informes tècnics

• Grups de treball

• Anàlisi de nous productes
• Anàlisis mediambientals

• Càtedres d’empresa
• Finançament de projectes
d’investigació

Mitjans de comunicació

• Oficina de Premsa
• Comunicats estadístics

• Seminaris informatius
• Visites a fàbriques

• Jornades tècniques

• Soci de l’Associació
Catalana de Comunicació
Científica

Organitzacions no
governamentals

• Reunions informatives
• Informes tècnics

• Aplicacions de producte

• Patrocini de projectes
• Aportació de producte

Associacions veïnals

• Jornades de Portes Obertes • Reunions informatives
• Revistes
•Informes tècnics

• Participació en comissions
• Patrocini de projectes
de control i seguiment
Font: Ciment Català

La implicació i el compromís de les
empreses s’han vist reforçats per la
participació de representants al més
alt nivell polític de les administracions
públiques.
Pel que fa als assistents, el Seminari
s’adreça a perfils professionals vinculats,
directament o indirecta, amb el sector:
• indústries i professionals afins al
sector del ciment: àrids, formigó,
prefabricats, morters...;
• Administració autonòmica i local;
• professionals i tècnics de l’àmbit
de la construcció;

• col·legis i associacions professionals;
• universitats, centres acadèmics i
d’investigació;
• mitjans de comunicació especialitzats (economia i empresa, indústria,
societat, medi ambient).
La primera edició del Seminari Tècnic,
celebrada el 8 de febrer de 2005 sota
el títol El sector del ciment i els
reptes del nou mil·lenni, va plantejar
la resposta del sector als desafiaments
del segle XXI, especialment quant a
qualitat, innovació i durabilitat del
producte, i també sobre la seguretat

5. Societat
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• Inauguració: M. Teresa Costa,
secretària general d’Indústria i
Energia de la Generalitat de
Catalunya.
• Ponència I: Protocol de Kyoto i
canvi climàtic: reptes i
compromisos. Iván Martén,
vicepresident sènior, soci director i
responsable d’estratègies de
responsabilitat social corporativa
de The Boston Consulting Group
(Espanya).
• Ponència II: Ús de combustibles
alternatius: cap a un aprofitament
sostenible dels recursos. Dr.
Howard Klee, director del
programa The Cement Sustainability
Initiative, del World Business Council
for Sustainable DevelopmentWBCSD (Suïssa).
• Ponència III: Paviments de formigó:
un camí per recórrer. Gilles
Laurent, enginyer, Laboratoire
Central des Ponts et ChausséesLCPC (França).

• Ponència IV: Nous derivats del
ciment: adaptació a la nova
construcció. Professor Dr.-Enginyer
Michael Schmidt, Departament de
Materials de Construcció,
Universitat de Kassel (Alemanya).
• Taula de debat: Àrids: explotació
sostenible d’un recurs essencial.
Ponents: Ignacio M. Machimbarrena, director industrial
Corporación Uniland (Espanya);
Florencio Triguero, director de la
fàbrica de Sant Feliu de Llobregat
de CEMEX España (Espanya);
Josep Badell, director de la fàbrica
de Sant Vicenç dels Horts de
Ciments Molins Industrial (Espanya),
i Juan Aniz, director de la fàbrica
de Montcada i Reixac de Lafarge
Asland (Espanya).
• P o n è n c i a V: N e c e s s i t a t
d’infraestructures: garanties de futur,
eines de progrés. Àngel Llobet,
degà del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya
• Cloenda: Hble. Sr. Salvador Milà,
conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
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i el respecte pel medi ambient del
conjunt de la indústria. El programa
va incloure les aportacions següents:

El Seminari Tècnic que
anualment organitza Ciment
Català ha esdevingut un
referent en el sector per la
vàlua de les aportacions que
destacats ponents han fet
sobre el món del ciment i el
desenvolupament
sostenible
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El II Seminari Tècnic, amb el títol
Ciment i Formigó, camí cap a Kyoto,
va tenir lloc el 18 de gener de 2006.
La Jornada es va centrar en l’anàlisi
de les disposicions del Protocol de
Kyoto i la seva incidència en l’àmbit
industrial en general, i en els sectors
del ciment i del formigó en particular.
El programa d’aquesta segona edició
va constar dels continguts següents:
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• Inauguració: Hble. Sr. Joaquim
Nadal, conseller de Política
Territorial i Obres Públiques i
portaveu del Govern, Generalitat
de Catalunya.
• Ponència I: Línies mestres del Pla
d’assignació 2008-2012. Arturo
Gonzalo Aizpiri, secretari general
p e r a l a P re v e n c i ó d e l a
Contaminació i del Canvi Climàtic.
Ministeri de Medi Ambient
(Espanya).
• Ponència II: Realitat i perspectives
per al sector del ciment al Segon
Període. Iván Martén, vicepresident
sènior, soci director i responsable
d’estratègies de responsabilitat
social corporativa, The Boston
Consulting Group (Espanya).
• Ponència III: Combustibles
alternatius, un benefici industrial i
social. Laurent Corbier, Director
d’Energia i Clima, World Business
Council for Sustainable
Development - WBCSD (Suïssa).
• Ponència IV: L’aportació del
formigó a l’eficiència energètica dels
edificis. Professor Gudni
Jóhannesson, KTH, The Royal
Institute of Technology (Suècia).
• Taula de debat: Un nou escenari
per als sectors industrials. Ponents:
Josep Garriga, responsable de
Desenvolupament Sostenible del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Generalitat de Catalunya

(Espanya); Antoni Llardén, director
general del Grup Gas Natural i
president de SEDIGAS (Espanya);
Juan Ignacio Bartolomé, director
general d’UNESID (Espanya).
• Cloenda: Salvador Milà, conseller
de Medi Ambient i Habitatge,
Generalitat de Catalunya.
A l’últim, l’edició de 2007 del Seminari
Tècnic Ciment Català va tenir com a
concepte central la sostenibilitat i les
seves implicacions en el sector del
ciment. La jornada, amb el títol
Ciment: construint un món
sostenible, va debatre les fórmules
aplicables des del sector que han de
permetre a les societats desenvoluparse econòmicament sense destruir el
medi ambient ni esgotar els recursos
naturals, una qüestió de capital
importància per al futur de la humanitat.
L’acte celebrat el 20 de juny va
comptar amb els següents continguts
i participants:
• Inauguració: Hble. Sr. Antoni
Castells, conseller d’Economia i
Finances, Generalitat de Catalunya.
• Ponència I: Construint una indústria
sostenible: el programa del ciment
al WBCSD. Björ n Stigson,
president del Consell Mundial
d’Empreses pel Desenvolupament
Sostenible - WBCSD (Suècia).
• Ponència II: Kyoto 2008-2012 i les
perspectives per a l’escenari
p o s t e r i o r. I v á n M a r t é n ,
vicepresident sènior, soci director i
responsable d’estratègies de
responsabilitat social corporativa,
The Boston Consulting Group
(Espanya).
• Ponència III: Les activitats de
R+D+i a la indústria actual. MajBritt Larka, vocal assessora de la
Unitat de Suport de la Direcció

Salvador Milà

Joaquim Nadal

Antoni Castells

Francesc Baltasar

Mª Teresa Costa

Arturo Gonzalo Aizpiri

Björn Stigson

Iván Martén

Howard Klee

Michael Schmidt

Laurent Corbier

Gudni Jóhannesson

Constant Van Aerschot

Josep Garriga
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General de Desenvolupament
Industrial, Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç (Espanya).
• Ponència IV: Construir amb
formigó dins un marc sostenible.
Constant van Aerschot, director
de Prospectiva de la Construcció,
Lafarge (França).
• Taula de debat: Valorització
energètica: experiències de
contribució a la lluita contra el canvi
climàtic. Ponents: Josep Garriga,
director de l’Oficina del Canvi
Climàtic, Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya (Espanya); Willem
van Loo, director d’Assumptes
Públics de la Unió Europea,
HeidelbergCement Western and
Northern Europe. (Holanda), i Peter
Scur, cap de Medi Ambient,
CEMEX Rüdersdorfer Zement
GmbH (Alemanya).
• Cloenda: Hble. Sr. Francesc
Baltasar, conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya.
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5. Societat

5.5. Reserva marina del Garraf

C

iment Català col·labora activament amb universitats, escoles superiors,
col·legis i diverses entitats, entre les quals també hi ha les dedicades a la
protecció del medi ambient, com Acciónatura, amb la qual promou la creació
d’una reserva marina davant les costes del Garraf.
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Una altra de les fites de la celebració
del 25è Aniversari de Ciment Català
va ser la decisió de crear una obra
perdurable que difongués els seus
valors, especialment el compromís per
la conservació de l’entorn natural. La
iniciativa seleccionada va ser el
patrocini del projecte d’una reserva
marina, que ha de servir per protegir
i restaurar la biodiversitat de les
praderies submarines de posidònia de
la costa del Garraf.
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La fase final del projecte, dirigit per
acciónatura, consisteix en la creació
d’uns esculls artificials, unes
estructures de formigó amb cavitats
de diferents mides que ajudarà a la
proliferació de les poblacions de peixos
comercials, excessivament explotades
per la pesca.

El fons marí de la costa del
Garraf es troba en un
avançat procés de
degradació

El fons marí de la costa del Garraf ha
sofert una profunda degradació a
causa de la contaminació de l’aigua
procedent del riu Llobregat, dels
emissaris d’abocaments d’aigües
residuals, la sobrepesca, la pesca
il·legal, les obres a la costa i les
extraccions de sorra per a la
regeneració de platges.
És previst que durant l’any 2008 es
produeixin i col·loquin els blocs de
formigó de l’escull. Amb anterioritat
s’ha efectuat una cartografia del fons
marí mitjançant un sonar, s’ha realitzat
un estudi bionòmic de la fauna i la
flora, s’ha encarregat una anàlisi del
vessant legislatiu en l’àmbit del medi
marí i també s’ha fet un informe de la
situació de la pesca professional i
recreativa.
Molta gent pensa que el mar és una
font de recursos inesgotable i que és
totalment resistent a les agressions
de l’activitat humana, però aquestes
impressions són errònies perquè
l’experiència demostra que els
re c u r s o s m a r i n s , s i b é s ó n
autorenovables, són finits. Es constata
que la pressió humana canvia i
degrada els ecosistemes marins.
El mar de Catalunya no és una
excepció i, tal com posen en evidència
els estudis pesquers realitzats per

Els esculls artificials tenen una doble
finalitat: d’una banda, frenen
l’esgotament dels recursos pesquers;
de l’altra, suposen una millora per a
les pesqueries, la conservació de la
natura, la protecció i la gestió dels
hàbitats, les activitats recreatives i la
investigació científica. Per fabricar els
esculls, primer es van elaborar el
disseny i les maquetes i, després, es
van fer els motllos de polièster reforçat,
als quals s’introduirà el formigó.

Imatges del procés de construcció del motllo
amb què es construiran les peces de l’escull
artificial

DE

La zona d’estudi comprèn des de Port
Ginesta (municipi de Sitges, però a
tocar de Castelldefels) fins al terme de
Vilanova i la Geltrú. L’àrea marina
protegida, on es col·locaran els esculls,
se situa geogràficament a les aïgues
exteriors enfront del municipi de Sitges.
L’àrea afectada pel projecte va ser
catalogada al setembre de 2006 com
a Lloc d’Importància Comunitària,
inclòs a la xarxa Natura 2000 de
Catalunya.

Recreació en 3D de l’escull
un cop s’hagin col·locat els
blocs de formigó

M EMÒRIA

del Garraf, de les confraries de
pescadors i de diverses entitats
d’estalvi.
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acciónatura per a la llotja de Vilanova
i la Geltrú, les captures s’han reduït a
la meitat en deu anys. La
sobreexplotació d’aquest mar no posa
en perill només el futur de les
pesqueries de la zona, sinó també les
espècies marines. Amb l’objectiu de
pal·liar aquests afectes, acciónatura
va idear i executar un pla de gestió
que contribuís a la millora
socioeconòmica del sector pesquer i
a la conservació de la biodiversitat.
Amb aquesta intenció es va promoure
la creació d’una àrea marina protegida
a les costes del Garraf, amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona, de l’Ajuntament de Sitges,
del Consorci Colls Miralpeix - Costa
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Una voluntat

perdurable

6. Una voluntat
perdurable

6.1. Perspectives de futur

S

La civilització mesopotàmica va
començar a utilitzar el ciment cap a
l’any 6500 a. de C. Però la importància
d’aquest material en les societats s’ha
multiplicat a les últimes dècades, que
han vist una altra gran revolució al
voltant dels usos del ciment. Això ha
estat possible gràcies a les pressions
ambientals i a les innovacions
tecnològiques, que han afavorit nous
mètodes de producció i l’aparició d’una
nova generació de ciments i formigons
més sostenibles.
Els ciments i formigons actuals són
més resistents, durables i sostenibles
que els de fa alguns anys i han reduït
significativament el seu impacte
ambiental tant en la fase de producció
com en la fase d’ús. La investigació
segueix avançant, fins al punt que avui
ja es poden trobar formigons que es
dobleguen com el metall, d’altres que
són fins a cinc vegades més forts que

En el futur és previsible l’aparició de
nous formigons de molt altes
prestacions en propietats innovadores
com, per exemple, formigons
intel·ligents capaços de transmetre
informació sobre el seu propi
comportament.

Compromís permanent
La indústria està preocupada no
solament per aconseguir ciments i
formigons de millors prestacions, sinó
sobretot perquè la seva elaboració i
comportament sigui ambientalment,
socialment i econòmicament
sostenible. L’objectiu és fabricar
ciments de qualitat òptima amb el
màxim estalvi d’energia i amb les
mínimes emissions de tot tipus de
gasos i, en particular, de gasos d’efecte
d’hivernacle.
La consecució d’aquest objectiu passa
per incrementar l’ús de combustibles
alternatius –molt especialment les

DE
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els tradicionals, d’altres que són
translúcids, o fins i tot alguns que són
autonetejadors –que poden mantenirse del mateix color durant molt temps–
o descontaminants gràcies a
l’agregació de diòxid de titani.
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El segle XX s’ha definit com l’edat
atòmica, la de l’espai, la de l’ordinador,
però alguns especialistes també el
qualifiquen com l’edat del formigó,
perquè aquest producte s’ha convertit
en el material industrial més utilitzat
del planeta. Actualment, es consumeix
a escala mundial més d’una tona de
formigó per cada persona i any.

S OSTENIBILITAT

i al segle XX el formigó va ser el material industrial més utilitzat del
planeta per la seva relació qualitat-preu, al segle XXI ho pot ser pels seus
avantatges ambientals, socials i econòmics, és a dir, pels seus avantatges
en termes de sostenibilitat.

biomasses– i per la valorització
material, ja que són les vies per reduir
les emissions de CO2, el principal gas
causant de l’escalfament del planeta.
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Amb vista al futur, la indústria del
ciment seguirà subministrant un
material amb el qual es construeixi des
d’habitatges fins a carreteres, des
d’infraestructures sanitàries fins a
equipaments socials, però amb una
més alta sostenibilitat. Els factors clau
per a assegurar aquesta sostenibilitat
es resumeixen en els punts següents:
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La lluita per
frenar el canvi
climàtic, les
inversions
tecnològiques
destinades a
reduir emissions,
i la investigació i
recerca de nous
materials amb
millors
prestacions
formen part de
l’agenda
sostenible del
sector

• Canvi climàtic. Els esforços per
reduir les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle i frenar el canvi
climàtic en el marc post-Kyoto
poden suposar socialment una
revolució similar a la industrial del
segle XIX. Respecte a això, és
necessari un enfocament global, del
bressol a la tomba en totes les
actuacions i aplicacions. En aquest
sentit, l’alta eficiència energètica i la
utilització de combustibles alternatius
en la fabricació del ciment, la gran
durabilitat i capacitat de reciclatge
de les seves aplicacions, o altres
característiques importants com ara
l’alta inèrcia tèrmica dels formigons,
que permet estalviar energia en el

manteniment d’edificis, asseguren
un futur sostenible per a aquest
material.
• Emissions en la fabricació de
ciments. Les tecnologies disponibles
comencen a permetre ja la fabricació
de ciments amb emissions mínimes
de pols i, en particular, de les
partícules més fines (PM10, PM5,
PM2.5), així com d’altres
contaminants com els NOx i SOx.
Queden a part les emissions de
dioxines i furans o metalls pesants
que ja en l’actualitat són molt
reduïdes i sempre molt per sota dels
límits legals que asseguren la seva
innocuïtat.
• Desenvolupament de nous
materials amb millors prestacions.
Aspectes com la resistència, la
durabilitat o l’adaptació a les més
altes exigències faran possible
l’aplicació dels formigons en un ampli
ventall d’aplicacions.
Un factor essencial serà la recerca i
innovació que han de portar al fet que
els ciments i formigons siguin més
sostenibles des dels tres punts de vista
d’aquest concepte: ambiental, per
exemple, en la minimització de les
emissions en fabricació i ús; social,
per exemple, en la seguretat de les
construccions davant d’agents com
ara el foc, els terratrèmols o les
inundacions, i econòmic, mitjançant el
manteniment d’un producte competitiu.
Respecte a això, institucions i
administracions públiques han començat
a identificar les infraestructures que
caldrà construir per fer front al canvi
climàtic i mantenir la protecció a la
població. En aquestes obres, el formigó
tindrà una funció rellevant.

Directori

Ciment Català - Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya
Punt de contacte per a qüestions relatives a la Memòria
València, 245, 3r 5a
08007 Barcelona

Fax: 93 487 04 10
http:// www.ciment-catala.org

• Uniland Cementera, S.A.
Còrsega, 299
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Tel.: 93 487 22 83

08008 Barcelona
Tel.: 93 292 20 62
Fax: 93 416 14 81
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• CEMEX España, S.A.
Carretera de Sansón, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 631 13 00
Fax: 93 631 13 05
http:// www.cemex.es

• Ciments Molins Industrial, S.A.
CN-340, n. 2 al 38, km 1.242,3
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Tel.: 93 680 60 00
Fax: 93 680 60 39
http:// www.cemolins.es

• Lafarge Cementos, S.A.
Ctra. C-17, km 2,947
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 93 509 50 00 / 93 575 16 64
Fax: 93 509 50 60
http://www.lafargecementos.com
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Pàg.

1. ESTRATÈGIA I ANÀLISI
1.1.
Declaració del màxim responsable de la presa de decisions de l’organització
1.2.
Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats

4-5
4-8, 24-25

2. PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ
2.1.
Nom de l’organització
2.2.
Principals marques, productes i serveis
2.3.
Estructura operativa de l’organització
2.4.
Localització de la seu principal de l’organització
2.5.
Nombre i nom de països en els quals opera i en els quals desenvolupa activitats significatives
2.6.
Naturalesa de l’organització i forma jurídica
2.7.
Mercats servits
2.8.
Dimensions de l’organització (nombre d’empleats, vendes netes, capitalització total, etc.)
2.9.
Canvis significatius en la dimensió, l’estructura i la propietat de l’organització
2.10. Premis i distincions rebuts

9, 75
9
9-10
9-10
9, 75
9
9
9-13
9
N/A

3. PARÀMETRES DE LA MEMÒRIA
3.1.
Període que cobreix la Memòria
3.2.
Data de la Memòria anterior més recent
3.3.
Cicle de presentació de memòries
3.4.
Punt de contacte per a qüestions relatives a la Memòria
3.5.
Procés de definició del contingut de la Memòria
3.6.
Cobertura de la Memòria
3.7.
Limitacions de l’abast o cobertura de la Memòria
3.8.
Base per incloure informació en el cas de negocis conjunts, filials, instal·lacions, etc., a comparabilitat entre períodes i/o organitzacions
3.9.
Tècniques de mesurament de dades, base de càlcul, hipòtesis i estimacions aplicades. Motius pels quals s’ha decidit no aplicar els Protocols d’Indicadors
del GRI o discrepàncies respecte d’aquests
3.10. Efecte que pugui tenir la reexpressió d’informació pertanyent a memòries anteriors
3.11. Canvis significatius en l’abast, la cobertura o els mètodes de càlcul
3.12. Taula que indica la localització dels continguts bàsics de la Memòria
3.13. Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de verificació externa de la Memòria
4. GOVERN, COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
4.1.
Estructura de govern de l’organització
4.2.
Indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa també un càrrec executiu
4.3.
Nombre de membres del màxim òrgan de govern independents o no executius
4.4.
Mecanismes dels accionistes i dels empleats per comunicar recomanacions o indicacions al màxim òrgan de govern
4.5.
Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan i l’acompliment de l’organització
4.6.
Procediments implantats per evitar conflictes d’interessos al màxim òrgan de govern
4.7.
Procediment per a la determinació de la capacitació i l’experiència exigible als membres del màxim òrgan de govern per poder guiar l’estratègia de
l’organització
4.8.
Declaració de missió i valors desenvolupats internament, codis de conducta i principis rellevants per a l’acompliment econòmic, social i ambiental, i l’estat
de la seva implementació
4.9.
Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la identificació i gestió, per part de l’organització, de l’acompliment econòmic, social i ambiental,
així com l’adherència o compliment dels estàndards pactats a escala internacional
4.10. Procediments per avaluar l’acompliment propi del màxim òrgan de govern, especialment amb referència al desenvolupament econòmic, ambiental i social
4.11. Descripció de com l’organització ha adoptat un principi de precaució
4.12. Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats externament, així com qualsevol altra iniciativa que l’organització aprovi
4.13. Principals associacions a les quals pertany i/o ens nacionals i internacionals als quals l’organització dóna suport i:
- Sigui present als òrgans de govern
- Proporcioni un finançament important que excedeixi les obligacions dels socis
- Participi en projectes o comitès
- Tingui consideracions estratègiques
4.14. Relació dels grups d’interès que l’organització ha inclòs
4.15. Base per a la identificació i selecció de grups d’interès amb els quals l’organització es compromet
4.16. Participació dels grups d’interès (freqüència)
4.17. Principals preocupacions i aspectes d’interès mitjançant la participació dels grups d’interès i la forma en què els ha respost l’organització en l’elaboració
de la Memòria
DIMENSIÓ ECONÒMICA
EC.1 Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent-hi ingressos, costos d’explotació, retribució a empleats, donacions i altres inversions en la comunitat,
beneficis no distribuïts i pagats a proveïdors de capital i a governs
EC.2 Conseqüències financeres i altres riscos i oportunitats per a les activitats de l’organització degudes al canvi climàtic
EC.3 Cobertura de les obligacions de l’organització degudes a programes de beneficis socials
EC.4 Ajudes financeres significatives rebudes de governs
EC.5 Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local en indrets on es desenvolupin operacions significatives
EC.6 Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a proveïdors locals en indrets on es desenvolupin operacions significatives
EC.7 Procediments per a la contractació local i proporció d’alts directius procedents de la comunitat local en indrets on es desenvolupin operacions significatives
EC.8 Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i els serveis prestats, principalment pel benefici públic mitjançant compromisos comercials,
pro bonus, o en espècie
EC.9 Impactes econòmics indirectes i abast d’aquests
DIMENSIÓ AMBIENTAL
EN.1 Materials utilitzats, per pes o volum
EN.2 Percentatge dels materials utilitzats que són materials valoritzats
EN.3 Consum directe d’energia desglossat per fonts primàries
EN.4 Consum indirecte d’energia desglossat per fonts primàries
EN.5 Estalvi d’energia degut a la conservació i a les millores en l’eficiència basades en energies renovables i les reduccions en el consum d’energia com a resultat
d’aquestes iniciatives
EN.6 Iniciatives per proporcionar productes i serveis eficients en el consum d’energia o basats en energies renovables i reduccions aconseguides
EN.7 Iniciatives per reduir el consum indirecte d’energia i reduccions aconseguides
EN.8 Captació total d’aigua per fonts
EN.9 Fonts d’aigua afectades significativament per la captació d’aigua
EN.10 Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada
EN.11 Descripció de terrenys adjacents o ubicats dins dels espais naturals protegits o d’àrees
EN.12 Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat en espais naturals protegits o en àrees d’elevada biodiversitat no protegides, derivats de les
activitats, productes i serveis en àrees protegides i en àrees d’alt valor en biodiversitat
EN.13 Hàbitats protegits o restaurats
EN.14 Estratègies i accions implantades i planificades per a la gestió d’impactes sobre la biodiversitat
EN.15 Nombre d’espècies incloses a la Llista Roja de la IUCN i en llistats nacionals els hàbitats de les quals es trobin en àrees afectades per les operacions

9
N/A
9
9, 75
9, 75
9-13
N/A
N/A
(1)
N/A
N/A
78-79
9

9-10
9-10
9-10
N/A
9
9
9-10
4-5, 13,17, 24, 62, 76-77
9-10
9-10
17
15, 30-33, 56, 63, 70-71
15, 63

64-69
64-69
64-69
9, 64-69

51
42, 54-56
N/D
N/A (2)
N/D
N/D
N/D
21-23
N/A

34
35
40
N/D
47-48
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
28-33
28-33
N/D (3)
29-31
N/D

HR.1
HR.2
HR.3
HR.4
HR.5
HR.6
HR.7

SO.1
SO.2
SO.3
SO.4
SO.5
SO.6
SO.7
SO.8

PR.1
PR.2
PR.3
PR.4
PR.5
PR.6
PR.7
PR.8
PR.9

2. Drets humans
Percentatge i nombre total d’acords d’inversió significatius que incloguin clàusules de drets humans o que hagin estat objecte d’anàlisi en matèria de drets
humans
Percentatge dels principals distribuïdors i contractistes que han estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans, i en mesures adoptades com a
conseqüència
Hores de formació i percentatge d’empleats formats sobre polítiques o procediments relacionats amb els aspectes dels drets humans rellevants per a
les seves activitats
Nombre total d’incidents de discriminació i mesures adoptades
Activitats de la companyia en les quals el dret a llibertat d’associació i a acollir-se a convenis col·lectius puguin córrer importants riscos i mesures adoptades
per recolzar aquests drets
Activitats identificades que porten a un risc potencial d’incidents d’explotació infantil, i mesures adoptades per contribuir a la seva eliminació
Operacions identificades com de risc significatiu de ser origen d’episodis de treball forçat o no consentit, i les mesures adoptades per contribuir a la seva
eliminació
3. Societat
Naturalesa, abast i efectivitat de programes i pràctiques per avaluar i gestionar els impactes de les operacions a les comunitats, incloent-hi entrada, operació
i sortida de l’empresa
Percentatge i nombre d’unitats de negoci analitzades respecte a riscos relacionats amb la corrupció
Percentatge d’empleats formats en les polítiques i procediments anticorrupció de l’organització
Mesures preses en resposta a incidents de corrupció
Posició en les polítiques públiques i participació en el desenvolupament d’aquestes i activitats de lobbying
Aportacions financeres i en espècie a partits polítics o a institucions relacionades
Accions per causes relacionades amb pràctiques monopolístiques i contra la lliure competència i resultats
Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre total de sancions no monetàries derivades de l’incompliment de les lleis i regulacions
4. Responsabilitat sobre productes
Fases del cicle de vida dels productes i serveis en què s’avalua, per ser millorats, els impactes d’aquests en la salut i seguretat dels clients, i percentatge
de categories de productes i serveis significatius subjectes a aquests procediments d’avaluació
Incidents derivats de l’incompliment de la regulació legal o dels codis voluntaris relatius als impactes de productes i serveis en la salut i seguretat durant
el seu cicle de vida
Tipus d’informació sobre els productes i serveis que són requerits pels procediments en vigor i la normativa, i percentatge de productes i serveis subjectes
a aquests requeriments informatius
Incompliments de la regulació i dels codis voluntaris relatius a la informació i a l’etiquetatge dels productes i serveis, en funció dels resultats
Pràctiques respecte a la satisfacció del client, incloent-hi resultats d’estudis de satisfacció del client
Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris mencionats en comunicacions de màrqueting, incloent-hi la publicitat,
altres activitats promocionals i els patrocinis
Nombre d’incidents fruit de l’incompliment de les regulacions relatives a les comunicacions de màrqueting
Nombre de reclamacions degudament fundamentades en relació amb el respecte a la privacitat i la fuita de dades personals dels clients
Cost d’aquelles multes significatives fruit de l’incompliment de la normativa en relació amb el subministrament i l’ús de productes i serveis de l’organització

N/D
N/D
N/D
(6)
N/D
(7)
N/D
52-53
52-53
N/D
53
N/D
N/D
N/D

N/A
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SOCIALS
1. Pràctiques laborals i ètiques del treball
LA.1 Desglossament del col·lectiu de treballadors per tipus de feina, per contracte i per regió
LA.2 Nombre total d’empleats i rotació mitjana d’empleats desglossats en grups d’edat, sexe i regió
LA.3 Beneficis socials per als empleats amb jornada completa, que no s’ofereix als empleats temporals o de mitja jornada, desglossat per activitat principal
LA.4 Percentatge d’empleats coberts per un conveni col·lectiu
LA.5 Període(s) mínim(s) de preavís relatiu a canvis organitzatius, fins i tot si aquestes notificacions són especificades als convenis col·lectius
LA.6 Percentatge del total de treballadors que estan representats en comitès de seguretat i salut conjunts de direcció d’empleats, establerts per ajudar a controlar
i assessorar sobre programes de seguretat i salut a la feina
LA.7 Taxes d’absentisme, malalties professionals, dies perduts i nombre de víctimes mortals relacionades amb la feina per regió
LA.8 Programes d’educació, formació, assessorament, prevenció i control de riscos que s’apliquin als treballadors, a les seves famílies o als membres de la
comunitat en relació amb malalties greus
LA.9 Assumptes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats
LA.10 Mitjana d’hores de formació l’any per empleat, desglossat per categoria d’empleat
LA.11 Programes de gestió d’habilitats i de formació continuada que fomenten l’usabilitat dels treballadors i que els recolzin en la gestió de la fi de les seves
carreres professionals
LA.12 Percentatge d’empleats que reben avaluacions regulars de l’acompliment i desenvolupament professional
LA.13 Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla, desglossat per sexe, grup d’edat, pertanyent a minories i altres indicadors de diversitat per categoria
professional
LA.14 Relació entre salari base dels homes respecte al de les dones, desglossat per categoria professional

41, 49
N/D
48-49
39 (4)
19-20
N/D
N/D
N/A
N/A
N/A
61-62
N/D
N/A (5)
N/A
22-23

DE

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d’efecte hivernacle, en pes
Altres emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle, en pes
Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i les reduccions aconseguides
Emissions de substàncies destructores de la capa d’ozó, en pes
NO, SO i altres emissions significatives a l’aire per tipus i pes
Vessament total d’aigües residuals, segons la seva naturalesa i destí
Pes total de residus gestionats, segons tipus i mètode de tractament
Nombre total i volum dels vessaments accidentals més significatius
Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats considerats perillosos i percentatge dels que són transportats internacionalment
Recursos hídrics i hàbitats relacionats afectats significativament per abocaments d’aigua i aigües corrents de l’organització
Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels productes i serveis, i grau de reducció d’aquell impacte
Percentatge de productes venuts, i els seus materials d’embalatge, que són recuperats al final de la seva vida útil, per categoria de productes
Cost de les multes significatives i nombre de sancions no monetàries per incompliment de la normativa ambiental
Impactes ambientals significatius del transport de productes, materials i personal
Desglossament per tipus del total de despeses i inversions mediambientals
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EN.16
EN.17
EN.18
EN.19
EN.20
EN.21
EN.22
EN.23
EN.24
EN.25
EN.26
EN.27
EN.28
EN.29
EN.30

Pàg.

N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A

20-23, 29, 63-66
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
(8)

61-62
N/A
62
(9)
N/D
N/A
N/A
N/A
(10)

NOTES
N/A: No aplicable - N/D: No disponible
(1) En tots els casos, la font d’informació està especificada. La indicació “Ciment Català” es refereix a estimacions efectuades a partir de les dades subministrades per les seves
empreses associades.
(2) Ciment Català no rep cap subvenció ni es beneficia del finançament dels seus projectes de R+D+i per part del govern estatal.
(3) No es disposa de dades sobre el nombre d’hàbitats restaurats. Es descriuen exemples d’iniciatives de restauració a les pàgines 28 a 33 i 70 a 71.
(4) No es disposa de dades d’emissions de substàncies destructores de la capa d’ozó en pes, per ser considerades insignificants.
(5) Cap de les empreses associades a Ciment Català no ha rebut cap sanció per incompliment de la normativa ambiental.
(6) El 100% dels llocs de treball de Ciment Català i les seves empreses associades estan coberts per un conveni col·lectiu.
(7) El 100% dels treballadors de Ciment Català i les seves empreses associades estan representats en comitès de seguretat i salut.
(8) Cap de les organitzacions que componen Ciment Català no ha estat objecte de sancions per incomplir lleis o regulacions.
(9) Les 4 empreses associades a Ciment Català tenen el marcatge CE en els seus productes, la qual cosa garanteix el compliment de totes les normatives.
(10) Cap de les empreses associades a Ciment Català no ha estat objecte de sancions relatives a l’incompliment de normatives sobre el subministrament i l’ús de productes i serveis.
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Agraïments

L’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya vol agrair i
reconèixer especialment les aportacions realitzades en la confecció
d’aquesta Memòria pels professionals de les empreses associades.
També, i de manera explícita, fa extensiu aquest regraciament a:
Comitès de treball de Ciment Català
• Comitè de Qualitat
• Comitè de Medi Ambient
• Comitè Tecnològic
• Comitè de Màrqueting
• Comitè de Promoció
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Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya
• Direcció General de Qualitat Ambiental. Oficina d’Acreditació
d’Entitats Col·laboradores
Depuradora del Baix Llobregat, S.A.
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Departaments de Fisiologia i de Biologia Vegetal de la Universitat de
Barcelona
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Gremi d’Àrids de Catalunya

En la producció d’aquesta Memòria s’han
utilitzat en tot moment materials i processos
respectuosos amb el medi ambient,
homologats per organismes de certificació
europeus.

El paper ha estat sotmès a un tractament
en el qual no s’ha emprat clor ni cap mena
de blanquejants òptics. A més, el procés
de producció disposa d’un Sistema de
Control de la Cadena de Custòdia de
Productes Forestals aprovat per AENOR.

Les tintes emprades en la impressió han
estat fabricades exclusivament amb
matèries primeres naturals i renovables.

