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Patronal i sindicats de la indústria cimentera catalana insten la 
Generalitat a buscar solucions amb urgència perquè no s'ataqui 

la continuïtat de la fàbrica de Montcada i Reixac 

 
 

• Representants de CCOO Construcció i Serveis, UGT-FICA Catalunya i Ciment Català alerten 
del risc de destrucció de 300 llocs de treball 
 

• Sol·liciten trobar, de manera urgent, solucions que corregeixin el procés administratiu en la 
tramitació de l'Autorització Ambiental Integrada de la fàbrica de Montcada i Reixac. 

 
 

Barcelona, 5 de febrer de 2020. Els sindicats UGT-FICA Catalunya i CCOO Construcció i Serveis, juntament 

amb la patronal Ciment Català, en el marc de la Fundació CEMA, sol·liciten a la Generalitat de Catalunya una 

solució ràpida i urgent al procés administratiu de tramitació de l'Autorització Ambiental Integrada (AAI) de la 

fàbrica de Lafarge (Grup LafargeHolcim) a Montcada i Reixac, que té acreditat el seu bon funcionament 

ambiental. 

 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha considerat recentment nul·la l'AAI de l'any 2015 de la fàbrica 

de ciment de Montcada, a causa del procés administratiu de tramitació, pronunciament que encara no és ferm. 

"Els problemes en la tramitació, que res no tenen a veure amb el comportament mediambiental de la fàbrica, 

estan essent utilitzats per part d'una agrupació de veïns del Barri de Can Sant Joan i l'actual equip de govern 

de l'ajuntament de Montcada per demanar el tancament de la fàbrica", apunten fonts de sindicats i patronal. 

 

"Des de les organitzacions sindicals i empresarials assistim amb molta preocupació al fet que es qüestioni la 

viabilitat d'una instal·lació amb més de 100 anys d'història, que aporta anualment més 22 milions d'euros a 

l'economia local i en la qual treballen 300 persones, entre llocs de treball directes i indirectes. Es tracta d'una 

empresa que compleix amb les normatives mediambientals comunitàries, estatals i autonòmiques, que té 

implantades les Millors Tècniques Disponibles europees i que ha invertit des de l'any 2012 prop de cinc milions 

d'euros en processos de millora mediambiental, fet que avala la seva compatibilitat ambiental amb l'entorn. La 

fàbrica està al màxim nivell tecnològic i demostra la seva vocació de permanència en el territori, aportant treball 

i riquesa d'una forma sostenible". 

 

“Les organitzacions sindicals i empresarials fem una crida per enfortir la comunicació i el diàleg amb les entitats 

locals, les associacions veïnals i les agrupacions ecologistes per fer compatible la necessària activitat 

econòmica amb la millora de les condicions de vida de les persones i la integritat dels ecosistemes, tal com 

s’està realitzant a la fàbrica de Montcada en els últims anys, amb jornades de portes obertes i reunions del 

Comitè Local d'Informació i Sostenibilitat (CLIS)”. 

 

Segons l'últim baròmetre industrial 2019, elaborat pel Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial i el 

Consell General d'Economistes, la indústria continua perdent pes en l'economia espanyola i ja només 

representa el 16% del PIB (la comunitat que més aporta a la indústria nacional és Catalunya, que representa 

el 23,5% del total), allunyant-se de l'objectiu marcat per la Unió Europea, que el sector industrial suposi el 20% 

del PIB al 2020, i cada vegada més distant de països com Alemanya, on el PIB industrial representa el 26%. 

"Els sectors industrials, com el ciment, són els majors inversors en R + D + I, i els més grans generadors 

d'ocupació estable i de qualitat, una fet especialment rellevant davant la precarització que, en termes de salari 



 
i estabilitat, s'està produint. Ens sembla irresponsable que s'ataqui indústries compromeses amb la transició 

ecològica i que compleixen les seves obligacions socials i mediambientals, alhora que reclamem a la 

Generalitat un major rigor en la tramitació d'aquests procediments i una ràpida solució d'aquest tema", 

conclouen els agents socials. 

 

 

Sobre Fundació CEMA 

La Fundació CEMA és una Fundació Laboral, de caràcter tripartit, de la qual formen part l'Agrupació de 

fabricants de ciment d'Espanya, Oficemen, i els dos sindicats majoritaris de el sector, CCOO de Construcció i 

Serveis, i UGT-FICA, Federació de Construcció, Indústria i Agro. 

 

La Fundació CEMA és una iniciativa pionera a la indústria cimentera europea en què patronal i sindicats 

treballen de manera conjunta en els àmbits de la sostenibilitat, la prevenció de riscos laborals i l'economia 

circular. 
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