COMUNICAT DE PREMSA

El 2n Acord Voluntari entre el sector del ciment i
la Generalitat aporta noves millores ambientals
•

Les fàbriques de ciment assumiran límits més exigents en emissió de
partícules i NOx

•

L’augment progressiu en l’ús de combustibles alternatius reduirà
notablement les emissions de CO2

Reduir al mínim l’impacte ambiental del sector del ciment aprofitant les millors tecnologies
disponibles. Aquest és l’objectiu fonamental del 2n Acord Voluntari per a la Prevenció i el
Control de la Contaminació de la Indústria Catalana del Ciment, que han signat aquest matí el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i Àngel Cercós, president de Ciment
Català.

En una conjuntura especialment delicada per a les empreses, el sector assumirà nous
esforços amb el conveni, que destaca per la introducció de límits més exigents en l’emissió de
partícules, NOx, SO2 i altres compostos derivats de l’activitat industrial.
També contribuirà a la fita de reduir la contaminació la utilització de combustibles
alternatius als forns de ciment. L’acord preveu que la substitució de combustibles fòssils per
altres procedents de residus arribi al 20% al 2012 i al 40% al 2015. En aquest sentit, la
valorització energètica de residus a les fàbriques de ciment de Catalunya ja va permetre evitar
emissions de CO2 equivalents a les de 40.000 cotxes durant l’any 2009.
En definitiva -després que el primer acord mediambiental del sector amb la Generalitat es
traduís en una inversió de 109 milions d’euros en millores entre 2002 i 2010- el segon conveni
servirà per aprofundir en la línia de modernització contínua i de responsabilitat social que s’ha
marcat la indústria, tot i la adversa situació que pateix, amb una caiguda del consum de més
del 70% des del 2007.
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