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El sector del ciment assumirà límits d’emissions
més exigents al 2012
La recent signatura del 2n Acord Voluntari contra la contaminació entre la Generalitat i la
indústria del ciment a Catalunya inclou nous compromisos per part de les empreses
Lluís Recoder, conseller de Territori i
Sostenibilitat, i Àngel Cercós, president de Ciment Català, van signar el
passat 15 de desembre el 2n Acord
Voluntari per a la Prevenció i el Control de la Contaminació de la Indústria
Catalana del Ciment, que suposa
l’assumpció de nous compromisos
ambientals més enllà del que requereix la legislació. Un esforç significatiu
per a les empreses del sector en la difícil conjuntura que viuen en aquests
moments.
L’Acord inclou l’assumpció de límits
més exigents en l’emissió de partícules, NOx, i SO2. En aquest sentit, a partir d’ara la Generalitat també farà públics els valors mitjans mensuals emesos d’aquests compostos, reforçant la
política de transparència que manté
el sector.
D’altra banda, l’Acord cerca reduir
encara més l’impacte ambiental mitjançant la fixació d’objectius de substitució de combustibles fòssils per altres procedents de residus. El conveni
preveu que al 2012 el sector assoleixi
un 20% de l’energia que necessita
per operar a través d’aquests combustibles alternatius. Una xifra que
hauria d’elevar-se fins a un 40% al
2015.
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El conseller de Territori i Sostenibilitat i el president de Ciment Català formalitzen el
2n Acord Voluntari

La valorització energètica de residus
permet reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle com el CO2 i
els NOx, redueix l’ús de combustibles
no renovables i representa una contribució social per a una gestió més
sostenible dels residus.
Un compromís a llarg termini
En un moment en què el sector del
ciment a Catalunya afronta una caiguda del consum superior al 70% (des
del 2007) les empreses continuen fi-

dels a la seva aposta per la millora
ambiental contínua, necessària per a
unes instal·lacions que volen continuar arrelades en els seus territoris
d’implantació.
D’aquesta manera, el 2n Acord Voluntari prosseguirà la línia de modernització encetada, succeint un primer
conveni ambiental que va tenir vigència entre 2002 i 2010 i durant el qual
es van invertir 109 milions d’euros en
millores.
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El sector del ciment torna a caure per sobre del 20%
al tancament del 2011
De les 8 milions de tones de ciment del 2007, s’ha passat a menys de 3 durant l’any passat
L’ús de ciment a Catalunya no tan sols no ha millorat durant el 2011, amb una caiguda del 21%, sinó que s’ha reduït de forma més acusada que l’any anterior, quan va
disminuir un 20%. En aquest sentit, des del 2008 el consum ha caigut anualment sempre per sobre dels vint
punts percentuals (23%, 30%, 20% i 21%). A la situació ha
contribuït un quart trimestre de 2011 especialment difícil.
En termes absoluts, s’ha passat d’un consum de 8.060.123

tones de ciment al 2007 a les 2.740.396 tones emprades
durant l’any passat. Així mateix, al 2011 les exportacions
també van retrocedir, encara que més suaument (-5%)
que el consum al mercat intern.
Les empreses no preveuen encara una estabilització de la
demanda. Al 2012, s’espera una nova reducció del consum de ciment, encara que en principi menor que la registrada durant l’any passat.

Principals magnituds sectorials (en t)

2011

% variació
respecte a 2010

Producció de clínquer

3.994.823

-14,6%

Producció de ciment

3.966.029

-20,7%

Vendes de ciment gris

2.524.855

-21,2%

Consum de ciment

2.740.396

-21,3%

Exportació de ciment i clínquer

1.659.093

-5,0%

Evolució trimestral del consum de ciment (en milers de t)
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