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Declaració ambiental 2021 

Un any més, la fàbrica de Monjos, pertanyent al Grup Cementos Portland Valderrivas, posa a 

disposició dels seus grups d’interès aquesta nova Declaració Ambiental, la catorzena d’acord al 

Reglament Europeu EMAS i que correspon al segon seguiment de la certificació.  

L'objecte d'aquesta declaració és facilitar tota la informació ambiental necessària sobre aquells 

aspectes i activitats rellevants en l'àmbit del medi ambient associats a les seves activitats d'explotació 

de la pedrera i la producció de clínquer i ciment. 

Aquesta Declaració consta de 70 pàgines i conté l'actualització dels indicadors quantitatius 

relacionats amb els aspectes de gestió ambiental de l'any 2021: consums de matèries primeres, 

combustibles, energia elèctrica i aigua, valorització de residus, emissions a l'aire, sòl i aigua, 

actuacions per la millora de la biodiversitat i situacions d'emergència ambiental. 

El Sistema de Gestió Ambiental està basat en la Norma ISO 14001:2015, que té en compte el 

context de l'activitat, amb un pensament basat en la gestió de riscos i oportunitats i sota l'enfocament 

del cicle de vida dels productes fabricats. Aquesta versió de la Norma contempla la: 

• Planificació d’accions pel control dels riscos associats als aspectes ambientals i d’anàlisis del 

context.  

• Compliment dels requisits aplicables i l’avaluació del seu acompliment  

• Plans de millora ambiental 

• Planificació d’accions pel control de les necessitats i expectatives de les parts interessades. 

S'ha donat prioritat als indicadors, resumint la informació relativa als aspectes ambientals, a fi 

d'evidenciar la millora ambiental obtinguda. 

Els continguts d'aquesta Declaració han estat revisats pels responsables de la seva gestió i aprovats 

per la Direcció de l'empresa i, igual que en anys anteriors, s'ha sol·licitat a AENOR que actuï com 

a tercera part independent.  

Totes les Declaracions estan disponibles a la nostra pàgina web www.valderrivas.es, o bé se'ns 

poden demanar a través dels diferents canals exposats a la última pàgina d’aquesta declaració. 

Confiem que aquesta Declaració, plantejada amb els objectius preferents de que pugui constituir un 

instrument d'informació útil, i un canal de comunicació eficaç al voltant de les diferents facetes que 

afecten a la responsabilitat ambiental de l’empresa, sigui d'interès pels seus lectors.  
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INTRODUCCIÓ 

 Introducció 

El Grup Cementos Portland Valderrivas és un 

grup industrial multinacional present en tot el 

cicle del negoci del ciment, essent Cementos 

Portland Valderrivas la societat capçalera, a la 

qual pertany la fàbrica de Monjos. 

La gestió eficient de les interaccions de les 

activitats del nostre Grup amb el medi 

ambient i el seu context, va adquirint cada 

vegada més rellevància, i així, l'adaptació de 

la política ambiental del Negoci Ciment 

Espanya és fidel reflex d'això, presidint totes 

les actuacions de les diferents activitats en 

nom de nostre compromís amb el 

Desenvolupament Sostenible.   

El ciment és un element essencial a la nostra 

societat i la seva fabricació ha de ser 

compatible amb la protecció del medi 

ambient i el respecte als principis del 

desenvolupament sostenible. Per això, 

s'assumeix un enfocament de la gestió 

ambiental de la fabricació de clínquer i ciment 

basat en l'anàlisi i gestió del cicle de vida, 

contemplant les fases de subministrament, 

fabricació, ús i distribució i fi de vida. 

El suport en els sistemes de gestió ambiental 

i en els programes ambientals resulta 

essencial, establint-se un anàlisi de riscos i 

oportunitats en l'àmbit del nostre context 

d'actuació, assignant un paper a les parts 

interessades i definint objectius per millorar 

el nostre comportament ambiental any rere 

any. 

Com a prova d'això, el Grup aplica les línies 

bàsiques de l'economia circular, 

implementant estratègies de valorització 

energètica i material de residus, amb la 

finalitat de millorar les condicions de 

producció a la vegada que es generen 

sinergies positives amb el nostre context, per 

superar així la reducció de vendes dels nostres 

productes i afrontar el present i el futur 

pròxim en unes condicions de plena garantia 

d'èxit i sostenibilitat dels nostres processos. 

Seguim esforçant-nos un any més per 

mantenir l'adaptació de les nostres activitats 

al Desenvolupament Sostenible, a més de 

complir amb la nostra missió estratègica 

d'adaptació al context i satisfer les necessitats 

i expectatives de les parts interessades. 

Seguim convençuts que la millora contínua en 

el comportament ambiental segueix sent una 

oportunitat d'optimitzar la nostra 

competitivitat, el nostre servei a la comunitat 

i la rendibilitat pels nostres accionistes. 

Es manté el compromís amb la comunicació 

d'una informació ambiental fiable, rellevant, 

transparent, comparable i verificada que es 

tradueix en aquesta Declaració Ambiental i en 

les Declaracions Ambientals de Producte 

Global EPD, verificades per AENOR. Tot 

aquell que estigui interessat en aprofundir en 

el coneixement de la nostra gestió ambiental 

pot posar-se en contacte amb nosaltres 

utilitzant els canals de comunicació descrits 

en aquesta Declaració.  
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Presentació de l’empresa 

 Presentació de l’empresa 

La fàbrica de Monjos té com a activitat 

principal la fabricació de ciment segons el 

codi CNAE: 2351 Fabricació de ciment, 

mitjançant 2 forns de via seca i amb una 

capacitat de producció anual de 1.920.000t 

de clínquer i 2.250.000t de ciment. Disposa 

de pedrera pròpia, anomenada UNILAND Nº 

3.875, situada a 1,5 km de la fàbrica i amb 

una superfície d'explotació de 117,92 ha, 

d'on s'extreu pedra calcària i margues (codi 

CNAE: 0811 Extracció de pedra calcària).   

La fàbrica de Monjos va iniciar la seva activitat  

a l’any 1901 com a Cementos y Cales Freixa. Al 

1973 es va fusionar amb Cementos Bustems & 

Fradera, situada a la població de Vallcarca i 

operativa des de l'any 1903, formant 

l'empresa CEMENTOS UNILAND, S.A. Al 

1987 es va canviar el nom a UNILAND 

CEMENTERA, S.A., i a partir de l'any 2006 

va passar a formar part del grup Cementos 

Portland Valderrivas. Al mes d'octubre de 

2014 es va produir l'absorció de la 

companyia, passant a denominar-se 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 

S.A. 

 

El grup Cementos Portland Valderrivas està 

constituït per un elevat nombre de societats i 

està present a Espanya i Tunísia. La seva 

organització ambiental es basa en una relació 

jeràrquica funcional entre les Àrees 

Corporatives i les Àrees de Responsabilitat 

operativa i de negoci.  

Totes les fàbriques de ciment d'Espanya del 

Grup Cementos Portland Valderrivas, així 

com la planta d’àrids de Vallcarca, tenen el 

seu sistema de gestió ambiental registrat 

segons el Reglament Europeu d'Ecogestió i 

Ecoauditoria (EMAS). 

Les instal·lacions de la fàbrica de Monjos es 

troben ubicades en els municipis de Santa 

Margarida i Els Monjos i a Olèrdola (una part 

de la pedrera).  La fàbrica està situada a 50 km 

de Barcelona i també de Tarragona, ben 

comunicada amb les dues capitals de 

província per carretera i autopista.

Dades generals 

NIF A-31000268 

C/ Dormitalería, 72 bajos 

31001 Pamplona 

 

Dades de la fàbrica 

Avda. Pla de l’Estació s/n 

08730 Els Monjos 

Tlf. 93 898 39 00/ Fax 93 818 63 64 

 

Plantilla 2021: 145 

UTM: X: 389.972  e Y: 4.573.512 
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Presentació de l’empresa 

 Descripció de l’activitat 

 

 

El procés productiu comença amb l'extracció 

mitjançant voladura, la trituració, el 

transport i l'emmagatzematge de les matèries 

primeres de natura calcària des de la pedrera, 

situada a uns 1,5 km de la fàbrica, en els 

termes municipals de Santa Margarida i Els 

Monjos i Olèrdola, i amb una superfície 

d'explotació aproximada de 117.920 m2 . 

Els impactes ambientals més rellevants 

associats a l’explotació de la pedrera són: 

impacte visual, canvi de la morfologia del 

terreny, ocupació d’espais naturals, 

esgotament de recursos naturals i impactes 

associats a l’explotació, tals como 

vibracions, soroll i emissió de partícules 

principalment. 

A continuació, aquestes pedres calcàries 

prèviament homogeneïtzades  juntament 

amb altres matèries primes de natura argilosa, 

gresos i mineral de ferro, donen lloc a la 

farina de cru, després d’un procés de mòlta i 

mescla adequada . 

Aquesta farina de cru, sotmesa a un 

escalfament fins a superar els 1.450ºC 

utilitzant com a combustibles el coc de 

petroli, prèviament molt, i altres 

combustibles alternatius (llots secs EDAR, 

fracció rebuig, farines animals i pinyolada) en 

un forn horitzontal rotatori i una torre de 

ciclons , dona lloc al producte intermedi 

clínquer, compost fonamentalment per 

silicats de calci, responsables de l’enduriment 

irreversible del ciment en contacte amb 

l’aigua i/o l’aire. 

Els impactes ambientals més rellevants 

associats a la fabricació de ciment són: 

contaminació atmosfèrica dels processos de 

mòlta i de combustió, escalfament global, 

emissió sonora i esgotament de recursos 

naturals com a combustibles fòssils i 

energia. 

La seva mòlta, juntament amb altres 

addicions i un regulador de l’enduriment com 

el guix, en proporcions adequades, dóna lloc 

al ciment, amb propietats químiques, físiques 

i mecàniques específiques i normalitzades en 

funció del tipus d'addició, des de calcària a 

cendres volants de centrals tèrmiques del 

carbó, entre d’altres, i de la finor de mòlta 

. 

El producte final s’emmagatzema en sitges 

per la seva venta a doll o en sacs. 
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Presentació de l’empresa 

 Descripció dels productes 

L'àmplia gamma de productes fabricats 

permet la selecció idònia en funció de 

l'aplicació. Els ciments comercialitzats a l'any 

2021 des de la fàbrica de Monjos presenten 

vuit qualitats de productes diferents, tots ells 

certificats amb la marca N de Certificació de 

Productes d'AENOR, així com de marcatge 

CE, complint la legislació vigent i les 

exigències de les normes UNE-EN 197-1 i 

UNE-EN 197-2. Alguns ciments també 

disposen la certificació NF de AFNOR. A 

més, a l'any 2021 també s'ha venut clínquer. 

 CIMENTS COMERCIALITZATS 

PRODUCTE NORMA MERCAT % PRODUCCIÓ 

CEM I 42,5 R UNE-EN 197-1 Interior/Exterior 7,5% 

CEM I 52,5 R UNE-EN 197-1 Interior/ Exterior 18,0% 

CEM I 52,5 R (ai) Landfort UNE-EN 197-1 Interior 0,5% 

CEM II/B-L 32,5 N UNE-EN 197-1 Interior/ Exterior 7,4% 

CEM I 52,5 N-SR 5 UNE –EN 197-1 Interior/ Exterior 2,9% 

CEM I 42,5 N-SR 5 UNE-EN 197-1 Interior/ Exterior 2,5% 

CEM II/A-L 42,5 R UNE-EN 197-1 Interior 27,9% 

ASTM I C150 Exportació 1,6% 

CLÍNQUER UNE-EN 197-1 Interior/ Exterior 31,8% 

La producció assolida l’any 2021 ha estat de 

957.010t de clínquer, 795.788t de ciment, i 

1.582.472t de pedra extreta a la pedrera. A 

la gràfica següent s’observa que durant aquest 

any ha incrementat la producció de ciment un 

6% respecte l’any anterior però, en canvi, 

s’ha reduït tant el clínquer fabricat com la 

marga produïda.  Aquest descens s’explica 

per la caiguda de les vendes de clínquer, en 

especial al mercat interior. 

Les dades de vendes de ciment des de la 

fàbrica de Monjos segueixen la tendència 

mostrada a l’informe d’Oficemen de l’any 

2021, que indica un increment del consum a 

Espanya d’un 11% respecte l’any anterior 

degut principalment a la reactivació de 

l’habitatge i de l’obra pública en els últims 

mesos de l’any.  

PRODUCCIÓ PER ANY (milers t) 

 

 

Els nostres ciments disposen de la Fitxa de Seguretat que permet als clients un ús segur i 

responsable del producte, pel seu caràcter irritant associat a la seva alcalinitat, 

principalment. 
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GESTIÓ AMBIENTAL 

 Gestió ambiental 

 Política ambiental

El nostre compromís amb la protecció i 

conservació del medi ambient queda patent 

en la definició de la política ambiental, 

aprovada pel Director d'Operacions Espanya 

al mes de març de 2019, adaptada als nous 

requisits de la Norma UNE EN ISO 14001: 

2015 . La política ambiental està basada en els 

següents principis d'actuació:

Al Grup Cementos Portland Valderrivas es creu fermament que l’èxit empresarial present i futur depèn en gran mesura del 

desenvolupament d’un negoci ambientalment sostenible en totes les activitats que realitza, centrades en la producció de 

materials i productes bàsics de construcció com són la producció de ciment, àrid, formigó i morter. 

La Direcció d’Operacions d’Espanya estableix la seva estratègia ambiental comprometent-se amb la protecció del medi ambient 

i la prevenció de la contaminació, tenint en compte el context en el que desenvolupa les seves activitats i esforçant-se per 

comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades. 

El nostre compromís amb la millora del Sistema de Gestió Ambiental i el seu desenvolupament es centra en els següents 

principis:

 

¤ Dotar dels recursos i mitjans necessaris per 

garantir, en tot moment, l’establiment i el 

compliment dels objectius ambientals i de 

la legislació i normativa ambiental 

aplicable, incloent altres compromisos 

ambientals subscrits amb els grups 

d’interès amb la voluntat d’anar més enllà 

del seu estricte compliment.  

¤ Promoure una política de millora contínua 

en la gestió de les instal·lacions productives 

i dels aspectes ambientals dels productes, 

activitats i serveis sobre els quals tenim 

influència, tenint en compte un 

enfocament d'anàlisi de cicle de vida. 

¤ Identificar els riscos i oportunitats de les 

nostres activitats per planificar, de manera 

eficaç la implantació de mesures de 

protecció, prevenció, actuació i 

remediació. 

¤ Fomentar la lluita contra el canvi climàtic 

basada en el control, la reducció 

d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, 

l'adaptació i la innovació cap al 

desenvolupament de productes menys 

intensius en emissió de carboni i ecològics. 

¤ Promoure la sostenibilitat dels recursos 

naturals, introduint principis d'economia 

circular, prioritzant l'ús de matèries 

primeres y combustibles alternatius. 
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Gestió ambiental 

¤ Reduir els abocaments d’aigües residuals i 

optimitzar el consum d’aigua. 

¤ Afavorir la minimització de residus, tant 

perillosos com no perillosos, prioritzant la 

reducció, reutilització o reciclatge, 

incloent la seva valorització energètica 

enfront de l'eliminació o l'abocament.  

¤ Conservar l'entorn natural de les 

instal·lacions amb l'adopció de mesures per 

reduir, mitigar o restaurar qualsevol 

impacte advers al medi causat per les 

nostres activitats extractives, preservant la 

biodiversitat.  

¤ Incorporar consideracions de caràcter 

ambiental en la planificació estratègica, en 

els programes d'inversions i en les 

adquisicions d'equips, i aprofundir en 

l'aplicació progressiva de les Millors 

Tècniques Disponibles en els processos. 

¤ Facilitar la formació i sensibilització dels 

nostres empleats perquè participin i donin 

suport a la política i els objectius 

ambientals, i siguin respectuosos amb el 

medi ambient en la seva actuació 

professional i personal. 

¤ Difondre els nostres principis ambientals i 

sostenibles als grups d'interès impulsant la 

comunicació i donant suport a la 

implantació de bones pràctiques 

ambientals.  

Missió: “Desenvolupar, produir i comercialitzar ciment i materials de construcció, contribuint al 

desenvolupament sostenible, amb especial atenció a la seguretat i al medi ambient, donant satisfacció als 

nostres accionistes, equip humà, clients i proveïdors”. 

Visió: “Ésser un dels principals grups cimenters internacionals, amb un excel·lent aprofitament i sinergies en 

el sector energètic” 

Valors: “Compromís, exemplaritat, innovació, responsabilitat, eficiència, excel·lència, integritat i treball 

en equip.

 

 Sistema de gestió ambiental 

Per tal d'assegurar el compliment dels seus 

objectius empresarials relacionats amb el 

medi ambient, el Grup Cementos Portland 

Valderrivas estableix com a eina el Sistema de 

Gestió Ambiental, adaptat a les 

característiques, particularitats i necessitats 

de cadascuna de les instal·lacions, i inspirat en 

els conceptes que defineixen la millora 

contínua. 

El sistema de gestió implantat a la planta de 

Monjos, que té com a abast l’explotació de la 

pedrera i la producció de clínquer i ciment, 

és conforme a les normes internacionals 

UNE-EN-ISO 14.001:2015 i al Reglament 

Europeu 1221/2009 (EMAS III), modificat 

pel Reglament UE 2017/1505 i el Reglament 

UE 2018/2026, i s’incorpora com una part 

del sistema de l’Organització, que adopta els 
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GESTIÓ AMBIENTAL 

principis de la Gestió  Ambiental com a eix 

fonamental de la seva actuació.  El Sistema de 

Gestió Ambiental va ser certificat l’any 2002 

per AENOR, i inscrit en el registre EMAS 

l’any 2009 amb el codi ES-CAT-000303.  

El sistema de gestió implantat, les auditories i 

les revisions que del mateix realitza la 

Direcció, permeten mantenir una dinàmica 

de la gestió ambiental, tenint sempre com a 

principis bàsics: 

¤ El compliment de la legislació vigent 

en matèria ambiental. 

¤ La millora continua del 

comportament ambiental de la fàbrica i la 

pedrera. 

¤ La prevenció de la contaminació. 

 

 

Inspirat en la filosofia de la millora continua, 

estarà sotmès al cicle P-E-V-0 (Planificar– 

Executar – Verificar – Optimitzar).  

  

 

 

 

 

Els documents en què es basa el Sistema de 

Gestió Ambiental són els que a continuació es 

descriuen, basats en el Manual Corporatiu i 

Procediments generals que responen a la seva 

interacció amb els Departaments 

Corporatius, així com específics que recullen 

l'operativa de la unitat de negoci de producció 

de ciment i els de cada fàbrica. 
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GESTIÓ AMBIENTAL 

 
 

El desenvolupament i implantació del Sistema 

de Gestió Ambiental i el grau d'adequació a 

les normes de referència es fonamenta en 

l'establiment d'una estructura adequada de la 

seva organització per atribuir les funcions i 

responsabilitats ambientals necessàries.

 

 Aspectes ambientals 

La identificació dels aspectes ambientals 

parteix d'un anàlisi dels processos, 

instal·lacions i productes de la fàbrica i de la 

pedrera, amb un enfocament cap el cicle de 

vida dels productes fabricats. Aquesta 

identificació, objectiva i quantitativa, té en 

compte les possibles interaccions amb el medi 

ambient - sòl, aigües, atmosfera, medi 

natural, medi socioeconòmic, fauna i flora, 

població, etc. - així com les condicions 

d'operació i funcionament normals, 

anormals, les potencials situacions accidentals 

o d'emergència, els aspectes generats 

indirectament i aquells que puguin derivar-se 

d'activitats passades, conscients de la 

importància d'adoptar mesures preventives 

des de l'origen de les nostres accions. 

L'avaluació realitzada anualment sobre els 

aspectes ambientals, de forma general, 

s'estableix en base a una sèrie de criteris 

ambientals definitius com s'indica: 

¤ Perillositat o nivell d’afectació al medi 

ambient de l’aspecte. 

¤ Quantitat o volum. 

¤ Queixes rebudes dels grups d’interès i 

acostament als límits legals. 
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¤ Gravetat o nivell de severitat de 

l’impacte, generalment associat a la 

perillositat intrínseca i objectiva. 

¤ Probabilitat, freqüència o recurrència 

amb la que es produeix l’aspecte. 

¤ Capacitat d’influència en medis 

econòmics, tècnics o humans per 

realitzar actuacions de prevenció, 

control i correcció de l’aspecte.

L’avaluació d’aspectes ambientals és un punt de partida per a la revisió del Sistema i per a la definició i 

actualització dels procediments de control operacional i els d’actuació davant d’accidents potencials i 

situacions d’emergència. 

 Aspectes ambientals directes 

Els aspectes ambientals directes són aquells 

que es generen com a conseqüència directa de 

les activitats realitzades a la fàbrica i a la 

pedrera de Monjos.  Són aspectes sobre els 

que es té ple control de la seva gestió. 

Agrupats en base al seu vector ambiental, 

s'han identificat i avaluat els següents aspectes 

ambientals en condicions normals i anormals.

 

 ASPECTES AMBIENTALS NORMALS I ANORMALS 

ASPECTES CONDICIONS NORMALS IMPACTE 

Emissions atmosfèriques confinades i difuses 

Pluja àcida 

Smog fotoquímic i afeccions a fauna i flora  molèsties a la 
població 

Emissions de CO2 i de gasos fluorats refrigerants Escalfament global 

Consum d’energia Esgotament recursos naturals 

Consum d’aigua Esgotament recursos naturals 

Consum de combustibles, matèries primeres i 
adicions 

Esgotament recursos naturals i escalfament global 

Consum materials auxiliars Esgotament recursos naturals 

Generació de residus Esgotament de recursos naturals i ocupació del sòl 

Emissió sonora Molèsties a la població i la fauna 

Vibracions Molèsties a la població i la fauna 

Abocaments d’aigua Deteriorament de la qualitat de les aigües 

Explotació de recursos naturals Deteriorament del paisatge i augment de l’impacte visual 

Ocupació del sòl 
Alteració del paisatge i contaminació del sòl i aigües 
subterrànies 
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ASPECTES CONDICIONS ANORMALS IMPACTE 

Emissions atmosfèriques en forns 

Pluja àcida 

Smog fotoquímic i afeccions a la fauna i flora i molèsties a 
la població 

Emissions atmosfèriques no confinades Afeccions a la fauna i flora i molèsties a la població 

Emissions atmosfèriques fugitives de gasos fluorats Efecte hivernacle i destrucció de la capa de ozó 

 

 

A partir dels aspectes identificats en 

situacions normals de funcionament de 

l’activitat, es realitza una avaluació de 

cadascun d'ells en base als criteris de 

perillositat - basats en l’apropament al valor 

límit, valors establerts com a objectius del 

Grup o límits característics de cada fàbrica-, 

quantitat -en funció de la seva comparació 

amb l'any anterior-, i queixes o 

incompliments legals.  En aquest últim cas, 

l'aspecte serà identificat com a significatiu i en 

el sistema estarà registrat amb la 

corresponent No Conformitat i Acció 

Correctiva. 

L'avaluació dels aspectes anormals es realitza 

a partir de la quantitat i les queixes rebudes o 

incompliments legals. 

I l’avaluació dels aspectes ambientals en 

situació d’emergència es realitza a partir de la 

consideració de criteris de probabilitat -

segons la periodicitat amb la que es 

produeixen -gravetat –per la capacitat de 

recuperació del medi– i queixes rebudes o 

incompliment de límits legals.  En aquesta 

avaluació es tenen en compte les potencials 

emergències ambientals identificades en el 

procés a través d’una Instrucció Técnica 

incorporada al Sistema de Gestió Ambiental.  

Després d’haver realitzat l’avaluació de tots 

els aspectes definits, s’identifiquen com a 

aspectes ambientals significatius aquells de 

major impacte i que, per tant, exhibeixen una 

puntuació superior a l'establerta com a 

significativa d'acord amb els criteris indicats 

anteriorment. 

A la taula següent s’analitza el resultat de 

l’avaluació d’aspectes de l’any 2019, ja que 

els aspectes significatius identificats en este 

any són el punt de partida per a la definició 

dels objectius ambientals de l’any 2020.  

Aquests objectius implicaran millores del 

comportament ambiental i s’analitzen en 

aquesta declaració.

 ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DE L’ANY 2020 
 

ASPECTE AMBIENTAL ACCIONS DE MILLORA PREVISTES IMPACTE 

Emissions de partícules en focus 
tremuja intermèdia 

L’any 2020 s’identifica aquest aspecte com a significatiu 
degut a una superació del valor límit d’emissió en un 
control oficial. No es plantegen accions concretes per 
aquest focus, es continuarà avaluant l’eficàcia de 
depuració amb el manteniment preventiu cada 2 mesos 
i es programen els canvis de mànegues amb una major 
freqüència. Si que es planteja un objectiu per el 2021 de 

Molèsties a la població 
i afeccions a la fauna i 

flora. 
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ASPECTE AMBIENTAL ACCIONS DE MILLORA PREVISTES IMPACTE 

reducció d’emissions difuses, pel que es defineixen 
actuacions sobre determinats filtres. 

Emissió de CO2 

L’any 2020 augmenta el rati d’emissió de CO2 de 
procés, pel que aquest aspecte s’identifica com a 
significatiu. Per l’any 2021 es defineix un nou objectiu 
de reducció de les emissions de CO2. 

Escalfament global 

Consum d’adicions 

Al tancar la central tèrmica subministradora de cendres 
volants es redueix la quantitat d’adicions utilitzades en 
la fabricació de ciments. Como a actuacions per 
incrementar el consum d’aquestes, es potencia la 
fabricació del ciment CEM II/A-L 42,5R, que conté un 
15% de marga addicionada. 

Esgotament de 
recursos naturals 

Generació de residus de draps bruts i 
aigua amb hidrocarburs 

No es plantegen accions de millora ja que l’increment en 
la generació d’aquests residus depèn de les actuacions de 
manteniment. 

Ocupació del sòl 

Generació de residus generals 

L’any 2020 els residus de sacs trencats que es 
gestionaven com a runes i paper passen a gestionar-se 
com a residus generals degut a exigències del gestor 
final. No es plantegen actuacions ja que a l’actualitat és 
la única via de gestió. 

Ocupació del sòl 

Abocament a la EDAR de Vilafranca 
(superació paràmetre Matèries 
Inhibidores) 

No s’estableixen accions de millora ja que s’ha observat 
en altres ocasions que els resultats de les Matèries 
Inhibidores depenen de com es realitza el procediment 
de presa de mostra. 

Deteriorament de la 
qualitat de les aigües. 

 

 Aspectes ambientals indirectes 

Els aspectes ambientals indirectes són aquells 

aspectes derivats de les activitats, productes i 

serveis de la fàbrica sobre els quals no es té 

ple control de la seva gestió. S'han identificat 

i avaluat com a aspectes ambientals a tenir en 

compte els següents: 

▪ Emissions de gasos d'efecte hivernacle 

com a conseqüència del transport de les 

matèries primeres i els combustibles 

adquirits. 

▪ Emissions de gasos d'efecte hivernacle 

per consum elèctric. 

▪ Residus d’envasos posats al mercat una 

vegada aquests han estat utilitzats. 

▪ Gestió dels residus de ciment al final de 

la seva vida útil. 

 

La seva avaluació es realitza en base als criteris 

ambientals de quantitat – comparant ratis 

amb l'any anterior - i capacitat d'influència - 

basada en la possibilitat d'establir accions per 

a la seva reducció -.   

L’any 2021 no s'ha identificat cap aspecte 

ambiental indirecte com a significatiu. 

Significativitat (indirectes) = quantitat x 

capacitat d’influència ≥ 20 
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 Cicle de vida 

L'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d'un 

producte, procés o tecnologia és una 

metodologia que intenta identificar, 

quantificar i caracteritzar els diferents 

impactes ambientals potencials associats a 

cadascuna de les etapes del cicle de vida d'un 

producte. Aquest anàlisis proporcionarà 

informació valuosa que permetrà al sector i 

als usuaris prendre decisions dirigides a 

millorar el desenvolupament ambiental 

respecte dels processos i productes. 

El sector del ciment, com a sector sensible al 

desenvolupament sostenible, ha desenvolupat 

de manera transversal un anàlisi de cicle de 

vida mitjançant el Programa Global EDP 

d'AENOR, fruit del qual han sorgit les 

declaracions ambientals de producte (DAP). 

Un conjunt d'experts, entre els quals estava 

representada Cementos Portland 

Valderrivas, S.A., va desenvolupar la Regla 

de Categoria de Producte 003 "ciments" 

considerant, entre d'altres: 

 

▪ les normes UNE-EN ISO 14040 de 
Gestió ambiental.  

▪ Anàlisis de cicle de vida.  

▪ Principis i marc de referència i UNE-
EN ISO 14044. 

▪ Gestió ambiental.  

▪ Requisits i directrius
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Així, la indústria del ciment avalua el seu 

impacte, gestiona l’ús de diferents tipus de 

residus com a matèries primeres o com a 

combustibles, controla el destí d’envasos i 

monitoritza el seu procés buscant el millor 

desenvolupament ambiental. 

DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE 

 

Aporten una informació fiable, rellevant, transparent, comparable i verificada
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 Comportament ambiental 

L’evolució del comportament ambiental de la 

fàbrica de Monjos es du a terme mitjançant la 

mesura d'una sèrie d'indicadors bàsics de 

comportament ambiental i de gestió.  

D’acord al nou Reglament EMAS III, 

s’adoptaran els documents de referència del 

sector o indicadors pertinents per tipologia de 

l’activitat quan siguin publicats. 

A l'apartat "indicadors bàsics de 

comportament ambiental" s'analitza 

l'evolució en el temps d'un llistat exhaustiu 

dels indicadors bàsics, i en els següents 

apartats s'estableix una relació dels indicadors 

ambientals més rellevants. Tots ells 

s'expressen en valors absoluts i relatius a la 

unitat de producció d'origen: pedra volada, 

clínquer, ciment produït o producte fabricat 

- ciment produït i clínquer expedit -, tenint 

en compte l'etapa del procés a la que es limita 

cada aspecte.

 Consum de matèries primeres 

El procés de fabricació de ciment requereix el 

consum de grans quantitats de matèries 

primeres. La principal matèria utilitzada és la 

pedra extreta de les pedrera de margues i 

calcàries propietat de l’empresa, encara que 

també s’utilitzen altres materials, que són 

essencials en quantitats menors per 

aconseguir una composició adequada dels 

productes intermedis i finals, i que tenen 

origen extern. En la seva major part, resulten 

ser igualment matèries primeres naturals 

procedents d'altres explotacions. 

 

 UTILITZACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES NATURALS 

MATERIALS DE PEDRERA (t) 2019 2020 2021 

Explosiu 172 226 192 

ESPECÍFIC (t/t pedra volada) 0,00012 0,00013 0,00012 

MATÈRIA PRIMERA NATURAL AL CLÍNQUER (t)    

Marga cru 1.274.952 1.561.142 1.442.575 

Argila  101.036 110.768 90.935 

Gres argilós 107.316 92.364 42.118 

Sílice 0 0 22.739 

TOTAL (t) 1.483.304 1.764.274      1.598.367 

ESPECÍFIC (t/t clínquer) 1,71 1,64 1,67 
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MATÈRIA PRIMERA NATURAL AL CIMENT (t) 2019 2020 2021 

Pedra calcària per ciment 46.313 56.827 78.305 

Guix natural 44.193 40.473 44.928 

Additiu de molta 603 630 624 

TOTAL (t) 1.574.412 1.862.204      1.722.225 

ESPECÍFIC (t/t producte fabricat) 1,69 1,51 1,48 

Valors expressats en base humida, excepte l’explosiu. 

Dins dels principis de la política estratègica de 

el Grup Cementos Portland Valderrivas, 

s'està apostant per la transició cap a una 

economia circular en la fabricació de clínquer 

i ciment. Per això, A les fàbriques es busca 

millorar l'eficiència en el procés productiu 

reduint el consum de recursos naturals, i la 

via que permet aquesta reducció és la 

substitució de matèries primeres naturals per 

altres matèries primeres secundàries com a 

mesura d'optimització de la seva explotació. 

Les matèries primeres secundàries utilitzades 

acostumen a ser residus minerals generats en 

altres processos industrials, i que tenen una 

composició similar a la de les matèries 

primeres naturals, pel que es fan servir 

conjuntament per a la producció de farina de 

cru, o s'utilitzen com a addicions al clínquer i 

serveixen per millorar les prestacions 

d'alguns tipus de ciments. 

Aquestes pràctiques de valorització aporten 

una sèrie d'avantatges ambientals, entre elles 

la disminució de l'extracció de matèries 

primeres naturals i l'enviament de residus a 

abocador, tot això sense afectar la qualitat 

dels productes ni a la seguretat dels 

treballadors i el medi ambient. 

 

 UTILITZACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES SECUNDÀRIES 

MATÈRIA PRIMERA SECUNDÀRIA AL CLÍNQUER (t) 2019 2020 2021 

Residus aportadors de ferro 17.540 23.416 19.435 

Llots de potabilitzadores 41 1.135 0 

Llots de paperera 2.190 1.700 1.840 

Llots de neutralització de fluorurs 63 0 0 

Sorres de foneria 0 0,6 0 

Llots argilosos 1.598 806 1.810 

Residus de formigó 5.036 4.454 9.998 

Llots de tractament d’efluents d’embotició de metalls 6.575 3.650 6.317 

Terres contaminades amb hidrocarburs  194 978 872 

Àrid siderúrgic  0 1.429 2.500 

TOTAL (t) 33.236 37.568      42.772 

ESPECÍFIC (t/t clínquer) 0,04 0,03 0,04 

MATÈRIA PRIMERA SECUNDÀRIA AL CIMENT (t) 2019 2020 2021 

Cendres volants de central tèrmica 15.694 7.816 291 

Sulfat ferros 3.052 4.748 4.746 

TOTAL (t) 51.982 50.132      47.809 

ESPECÍFIC (t/t producte fabricat) 0,06 0,04 0,04 

Valors expressats en base humida. 

La utilització de residus com a substituts de matèries primeres en la fabricació de ciment està autoritzada a la resolució de renovació de l’Autorització 
Ambiental de data 11 d’abril de 2019 (exp. B1RA160347) 
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La variació en els ratis de consum de matèries 

primeres naturals i secundàries està 

influenciat per la composició de la pedra de 

pedrera i també pel tipus de ciment que s’està 

fabricant, així, la demanda del mercat també 

serà un factor important en l’anàlisi de 

l’evolució d’aquest rati.   

A les taules anteriors s’observa que durant 

l’any 2021 s’ha recuperat el consum de 

matèries primeres secundàries degut a una 

major disponibilitat al mercat, l’aturada de 

l’economia a l’any 2020 per la pandèmia del 

Covid va afectar a la producció d’algunes de 

les empreses que ens porten aquests 

materials.   

També és notable l’increment de consum de 

sílice com a matèria primera natural, que és 

degut a la composició de la pedra de pedrera 

i a les característiques del clínquer produït. 

I respecte al consum d’addicions al ciment, 

comentar que s’ha reduït notablement el 

consum de cendres volants degut al 

tancament, al mes de juny de 2020, de la 

central tèrmica que les subministrava.  A la 

fàbrica de Monjos s’ha apostat per la 

fabricació del ciment CEM II/A-L 42,5R, 

que utilitza com a addició la pedra calcària de 

pedrera, i s’estan buscant noves matèries 

secundàries per substituir les cendres volants. 

 

 EVOLUCIÓ DE LA UTILITZACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES SECUNDÀRIES 

 

 
 

 

 Consum d’energia 

Les transformacions associades a la fabricació 

de ciment, les quals inclouen processos de 

cocció i la mòlta de matèries primeres, 

combustibles i de clínquer, impliquen un 

consum elevat d’energia. Aquesta energia 

procedeix principalment dels combustibles – 

energia tèrmica – i de l’electricitat – energia 

elèctrica -, estant alguns dels objectius de 

millora encaminats a la seva optimització. 
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 Consum de combustibles 

Els combustibles habitualment utilitzats a les 

fàbriques de ciment al procés de producció 

són aquells derivats del petroli, com són el 

coc, el fueloil i el gasoil.

 

 UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES FÒSSILS EN LA PRODUCCIÓ DE 

CLÍNQUER 

COMBUSTIBLE FÒSSIL (t) 2019 2020 2021 

Coc de petroli 74.612 92.595 70.763 

Carbó 0 0 1.955 

Fueloil 616 780 548 

TOTAL (t) 75.228 93.374 73.266 

ESPECÍFIC (t/t clínquer) 0,09 0,09 0,08 

Valors de l’informe verificat de gasos d’efecte hivernacle.  

La utilització de carbó com a combustible està autoritzada a la modificació no substancial de data 26 de març de 2021 (exp.B1CNS200479). 

No obstant, la política estratègica del Grup 

Cementos Portland Valderrivas aposta des de 

fa uns anys per l'aprofitament de l'energia 

continguda en els residus, substituint 

parcialment els combustibles de caràcter 

fòssil per combustibles alternatius, alguns 

d'ells contenint biomassa i que són neutres a 

efectes de l'emissió de gasos que afecten 

negativament a l'escalfament global. Aquesta 

pràctica es va iniciar a la fàbrica de Monjos 

l’any 2011, després de la construcció de les 

instal·lacions adequades i la inscripció com a 

gestor en el Registre General de Gestors de 

Residus de Catalunya amb el codi E-1165.10. 

Durant l’any 2021 s’han utilitzat com a 

combustibles alternatius en substitució del 

coc de petroli: fustes, llots secs de 

depuradores EDAR, farines càrniques i 

combustible derivat de residus, tots ells són 

combustibles preparats a partir de residus que 

no s’han pogut reutilitzar ni reciclar i que 

tindrien com a destí final l’abocador.  També 

s’ha utilitzat com a combustible la pinyolada i 

la graneta de raïm, matèries procedents de la 

indústria agrícola i que són combustibles 

100% biomassa amb un elevat poder calorífic.

 UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES ALTERNATIUS 

COMBUSTIBLE ALTERNATIU (t) 2019 2020 2021 LÍMIT 

Pinyolada  14.212 28.070 13.363  

Graneta de raïm 0 0 633  

Residus de fusta 0 1.544 4.738 115.000 

Llots secs de depuradores EDAR 1.780 2.204 1.708 50.000 

Farines càrniques 15.758 14.197 12.396 40.000 

Combustible derivat de residus – CDR- 18.558 24.587 38.605 90.000 

TOTAL (t) 50.308 70.603 71.443  

ESPECÍFIC (t/t clínquer) 0,058 0,065 0,075  
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Valors de l’informe verificat de gasos d’efecte hivernacle. El límit indicat a la taula é el límit de capacitat de valorització anual establert a la 

Resolució de renovació de l’Autorització Ambiental, de data 11 d’abril de 2019 (exp. B1RA160347). 

 

En els últims anys s'ha estat treballant 

intensament en la recerca de combustibles 

amb elevat contingut en biomassa per 

consumir-los de forma habitual als forns de 

clínquer i així contribuir a la reducció de les 

emissions de CO2 d'origen fòssil.  

A la taula anterior s’observa com any rere any 

s’ha anat incrementant el rati de consum de 

combustibles alternatius.  D’altra banda, 

aquest any també s’ha estat treballant en 

diferents punts del procés per mantenir un 

consum en continu de combustibles 

alternatius amb un funcionament estable del 

forn, el que ha permès augmentar la 

substitució amb aquest tipus de combustibles 

alternatius. 

El grau de substitució energètica acumulat 

anual ha estat del 36%, i s'ha pogut evitar 

l'emissió a l'atmosfera de 87.249 t CO2 

d'origen fòssil. 

 

 SUBSTITUCIÓ TÈRMICA DE COMBUSTIBLES    
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AVANTATGES DE LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE BIOMASSA 

La valorització de residus a les fàbriques de ciment es considera un dels sistemes més 

eficients per la complerta destrucció dels compostos orgànics, al mateix temps que els 

de caràcter inorgànic es combinen amb les matèries primeres i abandonen el procés 

formant part del clínquer. 

No incrementa la quantitat total emesa de gasos amb  efecte hivernacle. 

Contribueix al desenvolupament sostenible per la conservació dels recursos energètics 

no renovables. 

Evita la acumulació de residus en abocadors, gestionant-los de una forma segura i 

ecològica. 

Redueix els costos de fabricació de ciment 

www.recuperaresiduosencementeras.org 

 

 Consum d’electricitat 

L’energia elèctrica s’utilitza en el procés 

principalment per a la mòlta dels materials 

extrets a la pedrera i la mòlta de la matèria 

primera, els combustibles i el clínquer, 

representant aquest últim el percentatge més 

elevat de consum elèctric. 

La producció d’energia elèctrica té un 

important impacte en el medi ambient. Per 

reduir el seu consum, a la planta de Monjos 

es treballa en la millora de les diferents 

instal·lacions per optimitzar el seu 

funcionament, i es programa el seu 

funcionament principalment en els moments 

del dia de menor demanda elèctrica, el que 

contribueix a reduir l’impacte generat en la 

seva producció i distribució.   

 

 

 UTILITZACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

ENERGIA ELÈCTRICA (MWh) 2019 2020 2021 

Fàbrica  (MWh) 120.618 134.504 126.774 

Pedrera (MWh) 2.483 3.035 2.920 

TOTAL (MWh) 123.101 137.539 129.694 

ESPECÍFIC (MWh/t prod. 
fabricat) 

0,132 0,111 0,111 

Valors de consum elèctric obtingut a partir dels consums extrets dels fulls de treball diaris de producció. 

http://www.recuperaresiduosencementeras.org/
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Els grans consumidors d’energia elèctrica de 

la fàbrica són els forns i els molins de cru i 

ciment.  

L’any 2021 el rati de consum elèctric es 

manté del mateix ordre que en el 2020, 

encara que, analitzant més específicament les 

dades de producció, s’observa que s’ha 

produït un 6,3% més de ciment que en l’any 

anterior. Així, podem concloure que ha 

millorat l’eficiència energètica d’aquests 

molins.

 Consum d’aigua

L’aigua de captació que s’utilitza pot provenir 

dels pous propis de la instal·lació, del riu Foix 

o de l’empresa veïna Alcoholera Catalana 

S.A., utilització de les aigües residuals 

autoritzada per l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

Des de fa anys, a la planta de Monjos s’està 

treballant per la gestió responsable d’aquest 

recurs, s’han millorat instal·lacions per reduir 

el seu consum i, prioritàriament es reutilitzen 

les aigües residuals de l’empresa Alcoholera 

Catalana per la refrigeració d’equips, en 

l’acondicionament dels gasos previ a la 

filtració en els filtres de mànegues, i per la 

reducció d’emissions difoses a la zona de la 

pedrera. 

A la taula següent s’observa que hi ha hagut 

un increment en el consum d’aigua durant 

aquest any, que ha sigut degut principalment 

a que s’ha omplert el dipòsit que acumula 

aigua neta per utilitzar a la torre de 

refrigeració dels forns. Normalment per 

aquest propòsit s’utilitzen aigües residuals 

procedents de l’empresa Alcoholera 

Catalana, S.A., però es manté aigua neta 

acumulada en un depòsit per evitar 

problemes de subministrament. 

També influeixen en el consum d’aigua les 

condicions de producció i les condicions 

meteorològiques de les estacions de 

primavera i estiu.

 

 CONSUMS D’AIGUA 

CONSUM AIGUA (m3) 2019 2020 2021 

TOTAL (m3) 31.216 32.840 42.865 

ESPECÍFIC (m3/t prod. fabricat) 0,033 0,027 0,037 

Consums obtinguts de les lectures mensuals dels comptadors de fàbrica. 
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 Emissions atmosfèriques confinades i 

difuses 

Partícules i gasos de combustió resulten ser 

les emissions atmosfèriques més 

característiques de la nostra activitat.  

Les emissions de partícules generades en el 

procés de fabricació y durant la manipulació, 

transport, emmagatzematge i tractament de 

materials pulverulents resulten emeses a 

través de fonts canalitzades y difuses. 

I els gasos de combustió s’emeten a 

l’atmosfera mitjançant fonts canalitzades, les 

xemeneies dels forns.

 

 Emissions de fonts canalitzades

EMISSIONS CONFINADES DE PARTÍCULES 

A la fàbrica de Monjos s’identifiquen 104 

focus emissors, tots ells són focus canalitzats 

d’emissió de partícules a l’exterior i només 

els focus associats als forns i al molí de carbó 

són també focus emissors de gasos.  Tots els 

focus disposen de sistemes de depuració 

basats en filtres de mànegues, que 

constitueixen les Millors Tècniques 

Disponibles en el sector, i que depuren les 

corrents d’aire i gasos pulverulents abans de 

la sortida a l’exterior.  

Dels focus identificats, 31 representen més 

del 90% del cabal total de gasos emesos a 

l’atmosfera.  I d’aquests, 11 són focus 

principals associats als processos del forn, 

mòlta de combustible i mòlta de ciment. 

Per assegurar el bon funcionament dels filtres 

de depuració de partícules, s’estableix un pla 

de manteniment preventiu periòdic per tots 

els focus d’emissió, i que consisteix en una 

revisió de la instal·lació de filtració, una 

mesura de l’eficàcia de filtració i la realització 

d’accions correctives si es detecten 

incidències.  

Tal com s’estableix a les Millors Tècniques 

disponibles, en els 31 focus de major cabal 

d’emissió de gasos es realitzarà cada 2 anys, 

mitjançant una entitat de control acreditada, 

la comprovació de l’eficàcia de funcionament 

dels filtres a través de controls puntuals 

d’emissió de partícules i la comparació amb 

els valors límits d’emissió definits a 

l’Autorització Ambiental (20 mg/Nm3 en els 

focus principals i 10 mg/Nm3 a la resta).  Els 

focus associats al procés del forn tenen un 

control més estricte en continu. 

L’any 2021 s’ha realitzat el control de 14 

focus de procés i la valoració del compliment 

del límit mitjançant el focus virtual, essent 

favorable segons els requisits establerts a 

l’Autorització Ambiental. 

Els focus d’emissió associats al procés de 

fabricació de clínquer, dos focus del forn 5E i 

un del forn 4E, disposen d’un analitzador de 

partícules en continu.  La valoració del 

compliment del límit d’emissió, 20 mg/Nm3, 

es realitza comparant el valor de la mitjana 

diària, calculat amb les dades mesurades en 
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continu en aquests analitzadors, amb el valor 

límit d’emissió establert a l’Autorització 

Ambiental.  Al llarg de l’any 2021 els valores 

també han estat per sota del límit. 

Les següents taules i gràfiques mostren un 

resum dels valors d’emissió de partícules.

 EMISSIONS CONFINADES DE PARTÍCULES 

EMISSIÓ DE PARTÍCULES (kg/any) 2019 2020 2021 

Forn 4E 742 7.763 6.654 

Forn 5E 15.593 12.812 10.281 

Resta de focus (28 focus principals) 9.441 9.985 9.030 

TOTAL (kg/any) 25.776 30.560 25.966 

ESPECÍFIC (kg partícules/t prod 
fabricat) 

0,028 0,025 0,022 

 

 

 

 EMISSIONS CONFINADES DE PARTÍCULES DELS FOCUS D’EMISSIÓ DELS 

FORNS (mg/Nm3)    

 

 

 

Resultats dels analitzadors de mesura en continu ubicats a les xemeneies dels forns, i en el resta dels 28 focus són resultats dels controls oficials 

realitzats per una entitat de control acreditada. Aquests focus representen més del 90% del cabal total de gasos emesos a la atmosfera. 
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La variació en la concentració d’emissió en els 

diferents anys està associada a l’eficàcia de 

funcionament dels filtres i a les incerteses en 

la calibració dels equips, però sempre estan 

molt per sota dels límits d’emissió establerts 

a l’Autorització Ambiental. 

EMISSIONS DE GASOS DE COMBUSTIÓ 

En el procés de combustió que es produeix 

Als forns per a la producció del clínquer es 

generen principalment diòxid de carboni – 

CO2-, diòxid de sofre – SO2- i òxids de 

nitrogen -NOx-, i també altres gasos en 

concentracions menors.  

 EMISSIONS CONFINADES DE NOx (mg/Nm3)   

 

 EMISSIONS CONFINADES DE SO2 (mg/Nm3)  
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Les concentracions de diòxid de sofre i 

d’òxids de nitrogen es controlen de forma 

continua mitjançant analitzadors ubicats a les 

xemeneies de sortida dels gasos dels forns.   

La valoració del compliment del límit 

d’emissió es realitza comparant el valor de la 

mitjana diària amb el valor límit d’emissió 

establert a l’Autorització Ambiental.  No s’ha 

de superar la concentració de 400 mg/Nm3 

per l’òxid de sofre i 500 mg/Nm3 pels òxids 

de nitrogen, independentment del tipus de 

combustible que s’estigui utilitzant. 

A les gràfiques anteriors s'observa que en els 

tres focus associats als forns es compleixen els 

límits legals establerts a l'Autorització 

Ambiental, tant si s'empra com a combustible 

el coc de petroli com si també s’estan 

consumint combustibles alternatius. 

Les emissions d'òxids de nitrogen són 

emissions característiques de la conducció del 

forn, i es disposa d'una instal·lació d'injecció 

d'aigua amoniacal per reduir la seva emissió 

en cas necessari i així no superar els límits 

establerts a l'Autorització Ambiental. I les 

emissions d'òxids de sofre depenen 

bàsicament de la composició de la pedra de 

pedrera que s'està consumint, així que es 

treballa prèviament en la barreja de la pedra 

de diferent composició per controlar 

l'emissió d'aquests compostos.

 

 

 EMISSIONS CONFINADES DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

EMISSIONS DE CO2 (t) 2019 2020 2021 

TOTAL (t) 695.966 870.465 737.519 

ESPECÍFIC (t/t clínquer) 0,803 0,807 0,771 

Valors de l’informe verificat d’emissions de gasos amb efecte hivernacle segons règim marc del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte hivernacle 

EU-ETS. 

 

L'any 2021 s'han emès a l'atmosfera 737.519t 

de CO2, originades en el procés de 

descarbonatació de la pedra calcària - per 

transformació de la pedra en òxid de calci a 

les elevades temperatures del procés - i el 

procés de combustió - per l’oxidació del 

carboni dels combustibles en presència 
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d'oxigen -, que han representat 771 kg CO2/t 

clínquer. 

L’empresa, així com tot el sector cimenter, 

està destinant molts esforços per contribuir 

en la reducció de les emissions de CO2 a 

l’atmosfera i així sumar-se a la lluita per 

combatre el canvi climàtic.  Per aquest motiu, 

any rere any s’estableixen nous objectius que 

defineixen accions per la reducció d’aquest 

rati. 

L’any 2021 s’ha estat treballant en diferents 

punts per mantenir el consum en continu de 

combustibles alternatius, augmentant la 

capacitat d’emmagatzematge a fàbrica i 

realitzant proves industrials amb nous 

proveïdors i mantenint una conducció més 

estable del forn a través d'un sistema expert. 

Aquestes accions han permès reduir aquest 

rati d’emissió aproximadament un 4,5% 

respecte a l’any anterior. 

També s'han considerat les emissions de CO2 

associades als gasos refrigerants. Aquestes 

emissions l'any 2021 sumen 69t de CO2, el 

que representen el 0,009% de les emissions 

totals de la planta. L'estimació s'ha realitzat a 

partir del full de càlcul de l'Oficina de Canvi 

Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 EMISSIÓ D’ALTRES GASOS DE COMBUSTIÓ  

 

La nostra contínua preocupació per la 

reducció en els nivells d'emissió s'ha traduït 

en la determinació de la concentració d'altres 

gasos de combustió emesos per la xemeneia 

dels forns, i en el manteniment de les 

concentracions en valors inferiors als límits 

legals. D'aquesta manera millorem el nostre 

impacte més rellevant, inclòs en aquells 

contaminants minoritaris. 

L'any 2021 s'ha continuat analitzant la 

concentració de contaminants minoritaris 

quan s'estan consumint combustibles 

alternatius.  

Comentar en aquest punt que, a l'últim 

control trimestral realitzat al forn 5E, es va 

registrar una superació puntual del valor límit 

d'emissió per als contaminants mercuri i 

tal·li. Aquesta superació es va comunicar a la 

Direcció General de Qualitat Ambiental i, tal i 

com s’estableix a la Llei 34/2007 de qualitat 

de l’aire i protecció de l’atmosfera, ja s’ha 

pagat la sanció econòmica imposada. 

També s’ha obert una No Conformitat en el 

Sistema de Gestió Ambiental per analitzar les 

causes d’aquesta superació i fer el seguiment 

de les mesures d’actuació proposades per 

evitar que torni a passar. Actualment s'està 

treballant en la instal·lació d'analitzadors en 

continu de mercuri a les xemeneies dels 

forns, el que evitarà nous episodis de 

superacions puntuals d’aquest contaminant.   

En tots els controls realitzats en les 

xemeneies del forn 5E durant l’any 2021, així 

com en el del primer trimestre de l’any 2022, 

els paràmetres analitzat han estat dins dels 

límits establerts a l’Autorització Ambiental, 

pel que es conclou que aquesta superació ha 

sigut una emissió puntual.
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EMISSIONS D’ALTRES GASOS 2019 2020 2021 LÍMIT 

HCl (mg/Nm3) 1,2 1,1 1,2 10 

HF (mg/Nm3) 0,03 0,02 0 1 

COT (mg/Nm3) 27 24 18 100 

Split NH3 (mg/Nm3) NA NA 12 50 

Hg (mg/Nm3) 0,007 0,006 0,01 0,05 

Cd+Tl (mg/Nm3) 0,016 0,005 0,02 0,05 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V 

(mg/Nm3) 

0,134 0,049 0,03 0,5 

Dioxines i furans (ng/Nm3) 0,011 0,008 0,01 0,1 

 

Els resultats de HCl , COT i el Split de NH3 són dades obtingudes en els analitzadors en continu que estan instal·lats en les xemeneies dels forns, i 

en el forn 4E també es disposa de mesura en continu de HF.  La resta de dades s’han calculat a partir de les mesures trimestrals de control oficial, 

realitzades per una empresa acreditada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, segons s’estableix a l’Autorització Ambiental. 

El valor Split de NH3 es calcula a partir de les emissions de NH3 de xemeneia i tenint en compte les emissions derivades de les matèries primeres que 

es consumeixen. 

A la taula s’indiquen els valors mitjans de concentració anual i tots els resultats corresponen a gas sec i estan referits al 10% O2,  T= 273ºK i  P= 

101,3 kPa.  En el càlcul dels valors mitjans es consideren 0 aquells valors amb resultat mesurat per sota del límit de detecció, i el valor mig correspon 

a la mitja ponderada tenint en compte els cabals de gasos emesos per xemeneia.

Els valors límits que es mostren a la taula, límits establerts a la resolució de renovació de l’Autorització Ambiental de data 11 d’abril de 2019, 

s’indiquen a nivell informatiu.  L’avaluació del compliment de límits es realitza a la taula d’indicadors bàsics. 

 

 

Anualment es reporten les dades 

corresponents a 25 contaminants al Registro 

Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, 

PRTR España, en forma de càrrega 

contaminant d’emissions canalitzades. 

Des de l’any 2020 es publiquen totes les 

dades aportades, no existeix el concepte de 

valor llindar de notificació. 

“Per obtenir més informació pot consultar-se la 

pàgina: www.prtr-es”

 

 ESTUDI DE MONITORITZACIÓ DELS NIVELLS DE CONTAMINANTS 

PRESENTS ALS VOLTANTS DE LA FÀBRICA

Al mes de maig del 2021 s'ha realitzat, per 

part d'una empresa de reconegut prestigi, un 

nou estudi de monitorització dels nivells de 

contaminants presents als voltants de la planta 

de fabricació de ciment. Aquest tipus d'estudi 

es van iniciar a la fàbrica de Monjos els anys 

2000 i 2001, i posteriorment es van ampliar 

els anys 2011, 2012, 2014, 2017 i 2019 amb 

l'objectiu d'avaluar les tendències temporals 

dels nivells de metalls, dioxines i furans als 

voltants de la planta cimentera i als principals 

vectors: sòl, aire i vegetació.
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ESTUDI DE MONITORITZACIÓ DELS NIVELLS DE DIOXINES I FURANS, METALLS I 

PARTÍCULES PM10 A LA ZONA DE POTENCIAL INFLUÈNCIA DE LA FÀBRICA DE CIMENT 

DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

L'objectiu de l'estudi és la determinació de les concentracions de metalls pesants, matèria particulada < 10 

µm, dioxines i furans en mostres de sòls, vegetació i aire recollides als voltants de la fàbrica cimentera, a 

l'àrea d'influència d'aquesta. També es realitza l'estudi de l'evolució temporal de la contaminació a partir de 

les dades dels estudis realitzats anteriorment els anys 2000, 2001, 2011, 2012, 2014, 2017 i 2019, i 

l'avaluació dels riscos potencials per a la salut de la població local. 

 

RESULTATS: 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Els nivells de metalls, dioxines i furans determinats en la vegetació són 

comparables als trobats en altres zones urbanes i rurals de 

Catalunya.  

A l'aire, les concentracions de metalls, partícules PM10 i de dioxines i furans 

són molt inferiors als límits legals establerts per la Unió Europea i són 

comparables als trobats en altres zones rurals de Catalunya. 

Les concentracions de metalls, dioxines i furans determinades en sòls són 

inferiors als límits més restrictius establerts a la legislació 

autonòmica i europea, i no se superen els nivells de referència de 

sòls d’ús urbà, i en la majoria de les ubicacions són inferiors a criteris de 

qualitat de sòl destinat a agricultura ecològica. 

Independentment de la direcció i la distància a la planta, així com el temps 

transcorregut entre els nostres, 21 anys, els valors de molts metalls es 

mantenen constants. 

 

Límites legales establecidos en las Directivas Europeas 

1999/30/CE (Pb), 2004/107/CE (Ni, Cd i As) 
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A partir de les concentracions de metalls pesants i dioxines i furans als diferents vectors, s'avaluen els riscos 

per a la salut a la població derivats de l'exposició d'aquests contaminants, i es conclou que: 

Els nivells de risc, cancerigen i no cancerigen als voltants de la fàbrica de ciment, derivats 

de l'exposició a metalls i dioxines i furans es consideren acceptables d'acord amb els 

estàndards nacionals i internacionals. 

La utilització de combustibles alternatius no augmenten aquests nivells de risc. 

 

 Emissions de fonts difuses

La minimització de les emissions resultants de 

les operacions de trasbals i moviment de 

materials pulverulents s'ha aconseguit 

adoptant d'una sèrie de mesures preventives 

com ara la pavimentació de les zones de 

circulació, el carenat de cintes 

transportadores, incloent dispositius 

d'aspiració en punts de transferència, càrrega i 

descàrrega, instal·lant pantalles de protecció 

contra el vent i amb el reg freqüent de pistes i 

vials, entre d'altres. 

Per a l'examen de la qualitat de l'aire als 

voltants de la fàbrica es disposa de dos 

captadors d'alt volum per la determinació de 

partícules en suspensió PM10, i un analitzador 

en continu de diòxid de nitrogen, NO2, situats 

a les poblacions properes de la Ràpita i Els 

Monjos, en zones de potencial impacte de 

l'activitat. 

També es realitza amb una freqüència triennal 

un control de partícules sedimentables a la 

pedrera a través d'una entitat de control 

acreditada. L'últim control es va realitzar en 

l'any 2019. 

Les dades de la taula següent mostren que les 

concentracions de gasos i partícules estimades 

en els voltants de la fàbrica compleixen els 

valors de referència establerts en el Reial 

Decret 102/2011 i el 39/2017, relatius a la 

qualitat de l'aire. Aquestes dades es poden 

consultar a la pàgina web de Departament de 

Territori i Sostenibilitat. 

En la determinació de la qualitat de l'aire 

també té una influència directa la situació 

meteorològica, factors com l'estabilitat 

atmosfèrica, les pluges o els episodis de vent 

intens poden provocar una millora o 

empitjorament significatiu de les 

concentracions mesurades. L'any 2021 s'ha 

caracteritzat per ser un any sec, amb una 

temperatura superior a la mitjana climàtica 

històrica i s'han detectat 3 períodes amb nivells 

elevats de contaminació a causa de l'entrada de 

pols d'origen africà. Aquestes característiques 

meteorològiques juntament amb la 

continuació de restriccions de mobilitat el 

primer trimestre per la pandèmia del Covid-

19, han influenciat en l'evolució de les 

concentracions mesurades al voltant de la 

fàbrica. L'activitat de la fàbrica s'ha mantingut 

semblant a altres anys. 

La concentració de NO2 ha seguit la tendència 

de l'any anterior, són valors més baixos que els 

mesurats en períodes anteriors. En canvi, la 
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concentració de partícules PM10 segueix la 

mateixa tendència que l'any 2019. 

 

 EMISSIONS DIFUSES 

DETERMINACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE ALS 
VOLTANTS DE LA FÀBRICA 

2019 2020 2021 LÍMIT 

Analitzador NO2 a La Rápita (µg/m3) 15 11 10 40 * 

Analitzador fracció partícules PM10 a La Rápita (µg/m3) 20 18 21 40 * 

Analitzador fracció partícules PM10 a Els Monjos(µg/m3) 20 18 21 40 * 

 

* Límits establerts al Reial Decreto 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.  Aquests límits no estan indicats a 

l’Autorització Ambiental però s’utilitzen com a referència pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

 

                                                     Amb una periodicitat anual, la Generalitat de Catalunya, realitza 

l'avaluació de la qualitat de l'aire en 14 diferents zones de qualitat de 

l'aire definides en tot el territori per així avaluar el compliment de les 

directives europees. L'avaluació es realitza a través dels equips integrats 

a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i 

mitjançant campanyes puntuals amb unitats mòbils de mesura de la 

contaminació atmosfèrica. 

 

 

La Xarxa de Vigilància està integrada per 108 punts de mesura localitzats a 71 municipis. De 

l'anàlisi de l'informe final de l'any 2021, disponible a la pàgina web de la Generalitat, es conclou 

que a la zona Alt Penedès-Garraf es compleixen tots els objectius de qualitat de l'aire, de manera 

que tots els contaminants regulats estan per sota dels límits establerts dins a les directrius 

europees. 

 

 

 Emissions sonores i vibracions 

EMISSIONS SONORES 

L'emissió de soroll a l'entorn de les 

instal·lacions de la fàbrica genera, com a 

impacte principal, molèsties a la població i la 

fauna. La fàbrica de Monjos està situada molt 

propera a la població de Santa Margarida i Els 

Monjos, i la pedrera al nucli de la urbanització 

de Daltmar. 
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Per a la minimització de les emissions de 

soroll als voltants de la fàbrica, es disposa de 

silenciadors en les principals instal·lacions 

emissores de soroll i també s'han realitzat 

tancaments en els edificis que contenen focus 

importants de soroll. 

A la zona de la pedrera, on l'activitat es 

desenvolupa més propera a la urbanització 

Daltmar, s'ha mantingut un monticle natural 

que fa de pantalla per minimitzar la 

propagació de el soroll de la trituradora 

ubicada més propera a aquesta zona. A més, 

també es dissenya l'avanç de l'explotació de 

manera que es pugui reduir el soroll emès per 

l'activitat. 

 

Amb una freqüència màxima biennal es 

realitzen campanyes de mesuraments de 

soroll als edificis més propers d’ús sensible al 

soroll identificats als voltants de la instal·lació 

de fàbrica i de pedrera. Aquests controls es 

realitzen amb l’objectiu de garantir el 

compliment dels requisits legals d’aplicació. 

Els últims controls es van realitzar l’any 

2021.  A la taula resum d’indicadors bàsics 

s’observa que els valors d’emissió es 

mantenen similars a anys anteriors, i es 

compleixen els límits establerts a la legislació 

vigent tant en els punts propers a la fàbrica 

com a la pedrera

. 

VIBRACIONS 

El control de les vibracions de les voladures 

que s’han dut a terme a la pedrera es basa en 

els criteris establerts a la norma UNE 

22.381:93 "control de vibracions produïdes per 

voladures", tenint en compte com a criteri de 

prevenció de danys els límits de la velocitat de 

vibració de pic establerts per a edificacions 

del grup II (edificis d'habitatges). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montículo natural que actúa de pantalla 
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 LÍMITS ESTABLERTS PER LA NORMA UNE 22381:93 I VIBRACIONS (mm/s) 

 
 

A la gràfica anterior s'observa que en totes les 

voladures realitzades i controlades mitjançant 

el sismògraf situat a la urbanització Daltmar, 

en l'edificació més propera a la zona de 

l'activitat, es compleixen els valors límits 

establerts a la norma i tots els resultats han 

estat per sota de l'15,6% d'aquest límit. 

La mitjana anual de tots els mesuraments 

realitzats és del 8,6% respecte al límit legal, i 

les variacions registrades any rere any són 

degudes a la distància entre les voladures i el 

punt de mesurament del sismògraf. 

Des de ja fa alguns anys, a la fàbrica de Monjos 

s'ha adoptat un sistema de seccionat de 

càrregues en la realització de les voladures, 

mitjançant el qual, dins de la barrinada es 

secciona la càrrega operant i amb la utilització 

d'un sistema d'iniciació no elèctric 

s'aconsegueix una disminució de les velocitats 

de vibració registrades. A més, en les 

voladures properes a la zona de Daltmar es 

divideixen els bancs en dues alçades, de 

manera que les voladures són més petites i 

provocaran menys vibracions.

 

 Residus 

El procés de fabricació de ciment no és origen 

de generació de residus, per tant, els residus 

generats són els generats per les activitats de 

manteniment de les instal·lacions, obres de 

modificació i neteja d'edificis i laboratori 

entre d'altres. Els criteris de gestió establerts 

es basen en la seva minimització en el procés 

de generació, la reutilització i el reciclatge, 

duent-se a terme una segregació interna i una 

gestió externa adequada per a cada tipus de 

residu.

 

Voladuras any 2021- sismógrafo Daltmar 
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 GENERACIÓ DE RESIDUS A LA FÀBRICA I LA PEDRERA 

RESIDUS GENERATS A FÀBRICA I PEDRERA (t) 2019 2020 2021 

Residus no perillosos 2.244 2.373 3.040 

Rati residus no perillosos (t/t prod fabricat)*1000 2,41 1,92 2,60 

Residus perillosos 24 42 58 

Rati residus perillosos(t/t prod fabricat)*1000 0,026 0,034 0,049 

Dades recopilades en el llibre de registre de residus perillosos i no perillosos gestionat per personal intern del departament de Medi Ambient. 

 

La fàbrica de Monjos està inscrita en el 

Registre de Producters de Residus Industrials 

amb el codi P-31234.2.  

L'any 2021 s'han declarat els residus produïts 

i els gestionats en les instal·lacions mitjançant 

la Declaració Anual de Gestors de Residus, 

presentada a l'Administració en el mes de 

març. 

Aquest any s’observa un increment en la 

quantitat de residus generats degut a que 

s’han realitzat neteges de diferents zones de 

fàbrica, incrementat notablement els residus 

de paper d’arxiu, ferralla i terres 

contaminades. Aquests últims són residus 

generats en activitats de manteniment de 

grans instal·lacions com són els forns i molins. 

Com a bona pràctica ambiental, a la planta de 

Monjos es reutilitzen els residus generats de 

pols de fàbrica, restes de refractaris, provetes 

de morter i formigó i runes de la construcció. 

Tots ells retornen a el procés de fabricació del 

clínquer juntament amb la pedra calcària que 

baixa de pedrera, i suposen aproximadament 

el 67% de tots els residus generats a la fàbrica 

de Monjos.

 

 PRINCIPALS RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS GENERATS ANY 2021 

(%  RESIDU GENERAT)   
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PLA DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS 

El pla de minimizació de residus perillosos es va presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el 17 de 

setembre de 2021.  En aquest pla es planteja com a objectiu la reducció del rati de productes químics 

orgànics i d’oli de motor pel període 2021-2024. 

Durant aquest primer any no s’han generat residus de productes químics orgànics, però en canvi, ha 

augmentat el rati de generació d’oli de motor. L’oli de motor es genera a les activitats de manteniment 

d’instal·lacions, i les variacions que s’observen any rere any depenen fonamentalment d’aquestes activitats 

de manteniment. 

 Abocaments 

El procés de fabricació de ciment no genera 

aigües residuals, les aigües que es generen a 

les instal·lacions de Monjos són d'origen 

sanitari a la fàbrica i a la pedrera, o pluvials 

que es recullen al parc de carbó. 

Les aigües sanitàries de fàbrica s'aboquen a 

l'EDAR municipal de Vilafranca de Penedès 

després d'un tractament previ amb fosses 

sèptiques, aquest abocament està autoritzat 

per la Mancomunitat Penedès-Garraf. I tant les 

aigües sanitàries de pedrera, prèviament 

tractades en una depuradora biològica, com 

les pluvials del carbó, que passen per un filtre 

de decantació, tenen com a destí final la llera 

pública. 

L'abocament d'aigües constitueix un altre 

aspecte ambiental de l’activitat, pel que es 

realitzen analítiques periòdiques d'aquestes 

aigües per tal de preservar la qualitat del medi 

receptor. Els paràmetres d'autocontrol, així 

com la freqüència i els límits són els establerts 

a l'Autorització Ambiental. 

Tots els controls realitzats l’any 2021 

d’aigües abocades han estat dins dels límits i 

no s’han detectat incidències en les diferents 

instal·lacions de depuració. I tampoc s’han 

registrat incidències en les inspeccions 

realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua, 

en les que es comprova les característiques de 

les aigües abocades així com les fonts 

d’abastiment d’aigua de l’empresa. 

Cada quatre anys es presenta a l'Agència 

Catalana de l'Aigua la Declaració de l'Ús i 

Contaminació de l'Aigua (DUCA) - Decrets 

103/2000 i 47 / 2005-. Al mes de desembre 

de 2020 es va presentar la DUCA de la 

instal·lació.

 

 

 Sòls

Les activitats desenvolupades a la pedrera i a 

la fàbrica impliquen l'emmagatzematge i 

tractament de substàncies susceptibles de 

contaminació de sòls i d'aigües subterrànies, 

com són els olis, greixos, gasoil, fuel i coc de 

petroli. 
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L’autorització ambiental estableix les 

prescripcions de seguiment i control del 

subsol i d'aigües subterrànies en diferents 

punts de les instal·lacions. 

L’any 2021 s’han realitzat els treballs de 

control i seguiment de la qualitat del subsol i 

aigües subterrànies a les instal·lacions de la 

fàbrica i la pedrera per donar compliment a 

les prescripcions de l’Autorització 

Ambiental.  En total s’han analitzat mostres 

d’aigua subterrània de 9 piezòmetres i 

mostres de vapors del sòl de 5 captadors de 

vapor. 

 

 Biodiversitat i treballs de restauració 

La principal afectació de la nostra activitat al 

paisatge està causada per l'explotació de 

recursos naturals a les pedreres 

d'aprovisionament de matèria primera, 

havent-se definit en el Grup com a repte de 

futur, el " implementació de criteris de gestió 

integrada per a la restauració de pedreres i 

foment de la biodiversitat ", repte que està 

d'acord amb les mesures addicionals 

d'explotació / restauració establertes en 

l'Autorització Ambiental de la planta de 

Monjos. En aquest sentit, a banda de dur a 

terme una restauració simultània a 

l'explotació, ja des de l'any 2007 es mantenen 

a la plaça de pedrera 6 petites parcel·les 

d'extensió aproximada d'1 hectàrea cadascuna 

i plantació de cereals i lleguminoses, amb 

l'objectiu de potenciar la biodiversitat i 

afavorir la proliferació de la fauna en el que és 

el territori de caça d'una parella d'àligues 

cuabarrades que habita prop de la zona. I amb 

vistes cap al futur, es va presentar a 

l'Administració un estudi paisatgístic, 

treballat conjuntament amb un gabinet 

d'arquitectes i els ajuntaments de Santa 

Margarida i els Monjos i Olèrdola, per a la 

recuperació de la pedrera un cop finalitzada 

l'explotació tenint en compte conjuntament 

aspectes ambientals, econòmics, socials, 

urbanístics i paisatgístics. 

Al mes de juliol de 2019 es va rebre 

l'aprovació de l'Administració del nou 

programa de restauració de la pedrera de 

Monjos i la resolució de la Direcció General de 

Mines informant de la incorporació d'aquest 

programa de restauració a l'explotació 

Uniland núm. 3.875. 
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PRINCIPALS ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ ANY 2021 

Durant l’any 2021 s’ha iniciat la restauració de 120m longitudinals en el banc 233/213.  Ja s’han 

realitzat les voladures de restauració i s’han dut a terme els treballs de creació de la morfologia dels talussos 

i l’aportació de terra vegetal. 

En el mes de maig de 2021 es va realitzar el trasplantament d’un total de 34 margallons ubicats a la zona 

planificada per explotació a curt termini, para situar-los en una zona definitiva de la cantera vella, als 

voltants de la bassa d’amfibis. 

S’han continuat amb els treballs de manteniment i consolidació de totes les zones restaurades en els últims 

anys, regant el necessari, desbrossant, podant els arbres plantats i realitzant els tractaments fitosanitaris 

adequats de les espècies plantades 

I per reforçar les plantacions de zones ja restaurades en anys anteriors, s’han plantat 1.875 unitats de pins i 

arbustos en el banc 253/233 de la zona Noreste de la pedrera.  

Respecte a les parcel·les de cereals ubicades a la plaça de la pedrera vella, s’han realitzat els treballs de 

llaurat, despedregat, fertilitzat i sembrat de totes les existents, i degut a l’avançament de la restauració, 

s’han traslladat 1,31 Ha d’una parcel·la a la cota 213 m. 

 

Bassa per aus i amfibis a la cota 233m de la pedrera vella.  Als 

voltants de la bassa s’han plantat les espècies de margallons 

extrets de la zona de l’ampliació. 

Vistes de la pedrera vella on es poden observar zones d’emmagatzematge de materials, 

zones restaurades i parcel·les de cereals. A la foto també s’observen els bancs de la zona 

de l’ampliació. 

Treballs d’extracció i trasplantament de les espècies de margallons 

identificades a les zones de treball d’ampliació de la pedrera. 
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 Situacions d’emergència ambiental 

Les situacions reals d'emergència ambiental i 

els simulacres ambientals permeten avaluar i 

actualitzar l'aplicació dels Plans d'Emergència 

dissenyats per a la fàbrica i la pedrera pel 

Departament de Prevenció de Riscos 

Laborals, així com també els procediments de 

gestió d'accidents ambientals, definits dins de 

el Sistema de Gestió Ambiental. Aquests 

plans contemplen les diferents hipòtesis 

d'emergència, els plans d'actuació per a 

cadascuna d'elles i els equips humans 

responsables de la seva execució. 

Durant l’any 2021 no s’ha activat el pla 

d’emergència ni tampoc s’han realitzat 

simulacres ambientals.  Les actuacions del 

personal en els treballs del dia a dia 

manifesten que els treballadors actuen de 

forma respectuosa amb el medi ambient.

DESCÀRREGA DE MERDERIES PERILLOSES 

Les descàrregues de mercaderies perilloses es realitzen conforme a l’Acord Internacional sobre 

Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera – ADR.  

Disposem d’un Conseller de Seguretat. 

Remetem un informe anual als Òrgans Competents. 



 
 
 
 

45/70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Requisits legals i altres requisits 



 
 
 
 

46 / 70 

REQUISITS LEGALS 

 Requisits legals i altres requisits 

Les activitats que es realitzen a la fàbrica de 

Monjos es duen a terme en virtut de la 

normativa ambiental vigent d'aplicació, de 

caràcter europeu, nacional, autonòmic i local 

i de les prescripcions particulars de cada 

instal·lació. Les principals referències legals 

d'aplicació són les següents: 

¤ Resolució de 11 d’abril de 2019, per la 

qual es renova a l’empresa Cementos 

Portland Valderrivas, S.A. l’autorització 

ambiental per l’activitat de fabricació de 

ciment. Aquesta resolució es modifica 

parcialment mitjançant la resolució de 

data 17 d’octubre de 2019, del recurs de 

reposició interposat per Cementos 

Portland Valderrivas. 

¤ Resolució, de data 6 de juliol de 2015, per 

la qual es modifica l’autorització d’emissió 

de gasos amb efecte hivernacle per canvi 

de titularitat d’Uniland Cementera a 

Cementos Portland Valderrivas. 

¤ Resolució de 5 de maig de 2006 de 

l’Agència Catalana de l’Aigua, per atorgar a 

Uniland Cementera, S.A. l’aprofitament 

màxim de 93.000 m3/any d’aigua.  El 

canvi de titular a Cementos Portland 

Valderrivas, S.A. es recull en la resolució 

de l’ACA de 4 de setembre de 2015. 

¤ Resolució de 24 de juliol de 2019, 

d’incorporació a la concessió d’explotació 

Uniland núm.3875 del nou programa de 

restauració. 

¤ Resolució, de data 16 de maig de 2019, 

d’autorització d’emissions d’activitats 

potencialment contaminants de 

l’atmosfera per l’establiment de la 

Pedrera Monjos. 

¤ Resolució, de data 24 de juliol de 2019, 

d’incorporació del pla de restauració 

actualitzat a la concessió d’explotació 

Uniland núm 3.875. 

¤ Resolució, de data 28 de juliol de 2020, 

de modificació no substancial de 

l’Autorització Ambiental per 

l’actualització de la taula de residus 

generats per l’activitat i la modificació del 

percentatge de substitució energètica al 

48%. 

¤ Resolució, de data 22 de desembre de 

2020, per la qual es renova l’autorització 

d’emissió de gasos amb efecte hivernacle 

pel període 2021-2030 per la instal·lació 

de fabricació de ciment de Monjos. 

 

 

L’Autorització Ambiental Integrada és una autorització atorgada per la Generalitat de Catalunya, on es 

recullen les prescripcions tècniques i el règim de control a seguir per a la majoria dels aspectes ambientals.  

Contínuament s’analitzen les novetats legislatives - europees, estatals, autonòmiques i locals- en matèria de 

medi ambient i s’incorporen al sistema aquelles que tenen requisits que apliquen a la fabricació de ciment i 

l’explotació de pedrera. 
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L’any 2021, específicament per l’activitat de 

la fàbrica de Monjos, s’han identificat les 

següents referències legals: 

 

¤ Resolució, de data 12 de març de 2021, 

per l’autorització de trasplantament de 34 

peus de margalló a la pedrera de Monjos. 

¤ Resolució, de data 15 d’abril de 2021, de 

modificació no substancial de 

l’autorització ambiental per la utilització 

de carbó com a combustible i incloure 

l’activitat de gestió de cendres mitjançant 

la via R13. 

¤ Resolució, de 14 de maig de 2021, de 

l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic per 

la que s’aprova el pla metodològic de 

seguiment de la instal·lació de Monjos. 

¤ Resolució, de data 8 d’agost de 2021, de 

modificació no substancial de 

l’Autorització Ambiental per la 

construcció d’una instal·lació Syngas, la 

modificació de les zones 

d’emmagatzematge de residus i la 

valorització material d’escòries 

siderúrgiques i residus de guix. 

¤ Resolució, de data 26 d’agost de 2021, de 

modificació de l’autorització d’emissió de 

gasos d’efecte hivernacle i aprovació del 

pla de seguiment versió 2 para donar 

compliment al Reglament 2018/2066. 

 

 

Anualment es duu a terme una avaluació del 

compliment legal mediambiental amb la 

participació del Lletrat d’Assessoria Jurídica 

de l’empresa.  A més a més, aquest any 2021, 

l’empresa TÜVRheinland ha realitzat el 

control d’emissions de la fàbrica, mitjançant 

el que s’han revisat totes les prescripcions de 

l’Autorització Ambiental relacionades amb el 

vector atmosfera. L’avaluació ha resultat 

conforme. 

 

Mitjançant l’avaluació del compliment legal i 

els controls específics realitzats durant l’any 

2021 per una entitat de control acreditada, es 

declara que es controlen tots els requisits 

ambientals establerts per la planta de Monjos 

de Cementos Portland Valderrivas, S.A.  
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 Programa ambiental 2021 

El programa ambiental és l’eina per 

minimitzar en la mesura del possible els 

impactes ambientals, començant pels més 

significatius. S’elabora a partir dels principis 

bàsics establerts a la Política Ambiental i 

s’actualitza anualment.  

PRINCIPIS A TENIR EN COMPTE PER L’ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA 

Resultats de l’avaluació d’aspectes 

Requisits legals 

No conformitats i incidents 

Opinió de les partes interessades 

Opcions tecnològiques per identificar oportunitats de millora 

 

El desenvolupament dels objectius plantejats 

en la Programa Ambiental de l’any 2021 ha 

estat molt satisfactori, s’han pogut complir 

tots els objectius planificats.  

Els esforços que està fent l’empresa per 

contribuir en la lluita del canvi climàtic 

projecta cada any noves accions per la millora 

dels ratis d’emissió de CO2 i l’increment del 

grau de substitució energètica utilitzant 

combustibles amb biomassa.  En el següent 

quadre s’observa que les accions planificades 

durant l’any 2021 han permès inclús millorar 

els indicadors establerts per complir els 

objectius plantejats. 

Per reduir la concentració de partícules 

sedimentables a la zona d’afecció directa del 

poble, s’ha millorat el manteniment dels 

filtres instal·lats a la zona del procés de 

transport i emmagatzematge de clínquer, ja 

que són filtres que acostumen a tenir més 

problemes per les característiques del 

material que depuren, i s’han instal·lat nous 

filtres en altres punts per poder minimitzar 

les emissions. 

Respecte a l’objectiu de reducció de la 

concentració de compostos orgànics totals 

emesos per xemeneia, les accions proposades 

han permès mantenir aquestes 

concentracions emeses en nivells molt baixos. 

I amb l’objectiu d’incrementar la superfície 

restaurada, en total al 2021 s’han restaurat 

1,9Ha, el doble de la superfície que es va 

establir com a objectiu.  Aquest fet reafirma 

la importància que li dona l’empresa a la cura 

i la millora de l’entorn de la pedrera, 

potenciant la restauració vegetal i creant així 

un hàbitat adequat per les espècies de la zona. 
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 OBJECTIUS AMBIENTALS 2021 

 
OBJECTIU ACCIONS O FITES 

GRAU DE 
COMPLIMENT 

C
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 d
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 Contribució a la mitigació del 

canvi climàtic. Reducció del 

rati d’emissió de CO2 un 

0,9% respecte a l’any 2020 

(≤  800 kg CO2/t clínquer) 

 

Avaluació de nous proveïdors de combustibles amb biomassa 

per incrementar el subministrament diari. 

Consum d’un nou combustible amb biomassa i una nova 

matèria primera descarbonatada. 

Sol·licitud de permisos per la valorització material de residus 

de guix i d’escòries siderúrgiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rati any 2021: 771 
kg CO2/ t clínquer 

☺ 
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 Contribució a la sostenibilitat 

dels recursos: valorització 

energètica. Assolir un 

percentatge de substitució 

tèrmica superior al 32% 

Increment del consum de combustibles alternatius contenint 
biomassa. 

Sol·licitud de permisos per l’ampliació de les instal·lacions de 
valorització energètica. 

Avaluació de nous proveïdors de combustibles amb biomassa y 
increment del subministrament diari de camions. 

Adequació de la nau de matèries primeres de la zona dels 
combustibles per així disposar de més material 
emmagatzemat. 

Adequació de la instal·lació de transport de combustibles al 
forn 4E perquè pugui alimentar també al forn 5E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any 2021:               
36 % substitució 

energètica 

☺  

 

E
m

is
si

on
s 

di
fu

se
s Minimització de les molèsties a 

la població. Reducció de la 
concentració de partícules 
sedimentables a la zona de 
afecció directa del poble 
(Antistiana < 250 mg/m2 
dia) 

Renovació de las mànegues en el filtre sobre hangar 3F.  

Renovació de las mànegues en el filtre sobre hangar 4F. 

Instal·lació d’un nou filtre en el nus dels transportadors 
inclinats amb la cota 0 . 

Realitzar un control no reglamentari de pols sedimentable a 
Antistiana.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Control oct-nov 
2021: 85 mg/m2 dia  

☺ 
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 Minimització de les molèsties a 
la població per olors. 
Disminució de la 
concentració de 
compostos orgànics 
emesos en els forns (TOC < 
25 mg/Nm3) 

Instal·lació d’un conductímetre per l’anàlisi en continu de 
l’aigua de la bassa. 

Control on-line de la lectura del conductímetre i programació 
d’alarmes. 

Canvi de la instal·lació d’alimentació d’aigua a les trituradores 
de la pedrera.  

Estudi de la viabilitat de captació d’aigua del pou 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitjanes anuals 
2021: 13 mg/Nm3 

(forn 4E), 22 
mg/Nm3 (forn 5E 

Arboç) i 21 mg/Nm3 
(forn 5E Vila) 

☺ 

A
fe

cc
ió

 a
 la
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ra
 i 

la
 f

au
na

 

Millora de la biodiversitat de 
l’entorn de la pedrera. 
Increment del 2% la 
superfície restaurada 
respecte al 2019 
(restauració 0,8 Ha) 

Realització de voladures de restauració en el talús banc 
233-213 m 

Treballs de realització de la morfologia del terreny i 
aportació de terra vegetal  

 

 

 

 

 

 

Àrea restaurada 
2021: 1,9 Ha 

☺ 

  Acció o fita realitzada      Acció o fita en execució      acció o fita no realitzad
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PROGRAMA AMBIENTAL 

El Programa Ambiental pel proper any es 

centrarà en la proposta de nous objectius o 

redefinició dels objectius de l'any anterior 

segons els resultats de l'avaluació d'aspectes 

ambientals, i també tindrà en compte els 

objectius establerts a nivell de grup.

 

 OBJECTIUS AMBIENTALS ANY 2022 

ASPECTE OBJECTIU INDICADOR COMPLIMENT 

C
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Contribució als efectes del canvi climàtic. Reducció del rati 
d’emissió de CO2 un 0,8% respecte a l’any 2021 

Rati d’emissió de CO2  ≤ 765 kg CO2/t 
clínquer 

C
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 Contribució a la sostenibilitat dels recursos - valorització 
energètica. Assolir un percentatge de substitució tèrmica del 40% 
mitjançant el consum de combustibles alternatius 

% substitució tèrmica anual acumulada ≥ 
40% 
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  Contribució a la sostenibilitat dels recursos - valorització 

material. Consum de 6.000 t de guix artificial en substitució del guix 

natural. 

Consum de 6.000 t de guix artificial. 
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Contribució a la millora de l’eficiència energètica de la 
planta. Reducció un 1% el consum tèrmic als forns.  

Consum tèrmic ≤ 3.743 MJ/t clínquer 

 

  



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Millores ambientals 
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MILLOREs ambientals 

Proteccions antielectrocució d’aus en las torres elèctriques de la 

pedrera. 

Treballs de construcció d’una tercera sitja per l’emmagatzematge 

de combustibles alternatius. 

 Millores ambientals

La modernització i la millora continuada de 

les instal·lacions de producció constitueixen 

la base per a la reducció dels aspectes 

ambientals del nostre procés. L'objectiu és la 

implantació de les millors tècniques 

disponibles per a la prevenció, control i 

minimització de la contaminació, que 

serviran de base a l'administració ambiental 

per fixar els límits d'emissió i les 

prescripcions tècniques de l'Autorització 

Ambiental de la instal·lació. 

Les inversions que s’han dut a terme l’any 

2021 han tingut com a finalitat l’increment 

del consum de combustibles alternatius i la 

millora de la biodiversitat als voltants de la 

pedrera.  

Per incrementar el consum de combustibles 

alternatius s’ha construït una 3era sitja 

d’emmagatzematge, per així disposar d’una 

alimentació continua, s’ha modificat el 

cremador del forn 5E i instal·lat un sistema 

expert de conducció en aquest forn per 

assegurar una conducció estable. I respecte a 

la millora de la biodiversitat, s’ha continuat 

treballant en la restauració integrada dirigida 

a la conservació dels ecosistemes. 

A banda d’aquestes inversions, també s’han 

realitzat altres millores ambientals de menor 

entitat, que no han estat considerades una 

inversió, però que han implicat una millora en 

els impactes associats a l’activitat, com són: la 

instal·lació de nous filtres de depuració de 

gasos, la reposició de panels de protecció 

acústica i la instal·lació de proteccions 

antielectrocució d’aus en torres elèctriques. 

 

 
 

 

 
  



 
 
  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compromís amb les parts interessades 

Accionistes 

Empleats 

Proveïdors, industria auxiliar i clients 

Administracions públiques i privades 
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CompromÍS AMB LES PARTS INTERESSADES 

 Compromís amb les parts 

interessades 

Como en tot projecte empresarial, a la fàbrica 

de Monjos la participació de les parts 

interessades en el desenvolupament del 

negoci és un element essencial de la seva 

estratègia. D'aquesta manera, tractem de 

comunicar les nostres activitats de forma 

clara i transparent per ser més i millor 

coneguts. 

 

 Accionistes 

Els canals que asseguren la comunicació i el 

diàleg del Grup amb els accionistes són: 

▪ La Junta General d’accionistes. 

▪ El servei d’atenció telefònica específic. 

▪ El correu electrònic específic: 

rci@gcpv.com 

▪ La pàgina web corporativa en la secció 

dirigida exclusivament a accionistes. 

 

 Empleats 

La satisfacció i motivació de l'equip humà del 

Grup és un dels nostres majors reptes. 

Hem desenvolupat diferents canals de 

comunicació interna que faciliten als nostres 

empleats una informació contínua de les 

activitats alhora que fomenten la seva 

participació i intervenció en la presa de 

decisions relacionades amb els aspectes 

ambientals: 

▪ Comitès de Medi Ambient: celebració 

de reunions periòdiques on es tracten 

temes d’interès mediambiental del dia a 

dia, donant importància als temes de 

valorització energètica.  Participen la 

direcció de la planta, caps de departament 

i delegats ambientals. 

▪ Comunicats ambientals: faciliten als 

empleats una comunicació directa amb el 

departament de medi ambient sobre 

incidències o suggeriments de caràcter 

ambiental per la millora d’aspectes de les 

instal·lacions. L’any 2021 s’han rebut 9 

comunicats ambientals. 

▪ Jornades de sensibilització i 

Comitès de Medi Ambient: 

periòdiques entre la Direcció i els caps de 

Departament i aquests amb els seus 

operaris, i reunions amb les direccions 

industrial i de medi ambient per tractar 

temes comuns del grup i establir 

estratègies d’actuació. 

mailto:rci@gcpv.com
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COMPROMís amb LeS PARTS INTEREsSADeS 

▪ Jornades de formació: establertes 

d’acord al Pla Anual de Formació.  És una 

eina bidireccional per la que es transmeten 

aspectes relacionats amb el Medi Ambient 

i la Prevenció de Riscos Laborals.   

També s’ha assistit a jornades i fòrums més 

específics de temes mediambientals 

d’interès. 

▪ Portal Internet: en consonància amb la 

legislació vigent, el Grup posa a disposició 

de la societat la pàgina web corporativa 

www.valderrivas.es, que li permet 

complir amb les exigències de la Llei de 

Transparència i divulgació de la 

informació ambiental. 

 

La difusió de la informació rellevant en matèria ambiental, sorgida en les reunions de 

medi ambient o fomentades per l’Empresa i els treballadors, es realitza mitjançant mails 

personalitzats i la cartellera d’anuncis. 

 

 Proveïdors, industria auxiliar i clients 

És el nostre propòsit avançar en el compromís 

d'informar a proveïdors i contractistes la 

nostra Política ambiental, fent-los partícips 

de les nostres pràctiques ambientals per a 

treballar tots d'una manera respectuosa amb 

el medi ambient. En aquest sentit, se'ls fa 

lliurament de les instruccions d'actuació i 

sol·licitem als nostres proveïdors informació 

referent a la seva gestió, conscients que la 

satisfacció última de les necessitats dels 

clients depèn de la qualitat de tota la cadena 

d'aprovisionament. 

 

Des de l'empresa, els nostres esforços es 

centren en oferir productes competitius i de 

qualitat a través del nostre Sistema de Gestió 

de Qualitat segons UNE-EN-ISO 9.001: 

2015, que assegura la coherència del nostre 

principal compromís amb els nostres clients, 

desenvolupada en un marc de respecte cap al 

medi ambient. Els canals de comunicació 

establerts per satisfer les necessitats 

d'informació de caràcter ambiental d'aquests 

grups d'interès són el Departament 

d'Assistència Comercial i la pàgina web del 

nostre Grup. 

 Administracions públiques i privades 

La fàbrica de Monjos col·labora amb 

institucions públiques i privades en la 

promoció d’iniciatives o projectes d’interès 

per la comunitat a través de patrocinis, 

convenis de col·laboració, participació a 

jornades i altres esdeveniments.

 

http://www.valderrivas.es/
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CompromÍS AMB LES PARTS INTERESSADES 

▪ Administración local

De forma habitual es mantenen 

comunicacions formals i reunions amb els 

ajuntaments de Santa Margarida i Els Monjos 

i Olèrdola relacionades amb la sol·licitud 

d’informació, llicències i autoritzacions per a 

noves instal·lacions, establiment de convenis 

de col·laboració, aclariments sobre les 

activitats de fàbrica, ... 

També es col·labora amb l'Ajuntament de 

Monjos per a l'arranjament dels camins 

d'accés al parc del Foix que estan localitzats al 

terme municipal de Monjos. 

▪ Administració autonòmica 

Connexió online amb el Departament de 

Territori i Sostenibilitat per la transmissió de 

les concentracions de gasos emesos en els 

forns de clínquer, mitjançant connexió a la 

Xarxa d'Emissions a l'Atmosfera de Catalunya 

(XEAC) i transmissió diària de la qualitat del 

aire en els voltants de la planta amb connexió 

a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

 

 

 

▪ Associacions i agrupacions empresarials 

Des de la fàbrica ens relacionem amb altres 

associacions i agrupacions empresarials dins 

de Catalunya, de la resta d'Espanya i 

d'Europa. En aquest sentit, els èxits han estat 

difosos per la seva aplicació a altres empreses 

del sector mitjançant la nostra presència a 

CIMENT CATALÀ, l'Agrupació Catalana de 

Fabricants de Ciment, OFICEMEN, 

l'Agrupació Espanyola de Fabricants de 

Ciment,  IECA (Institut Espanyol del ciment 

i les seves Aplicacions) i Cembureau, 

l'Associació Europea de Fabricants de ciment. 

▪ Societat en general 

Un element essencial de la nostra tradició 

cultural és l'arrelament de la nostra empresa 

en els territoris en el que treballem. Per això, 

desenvolupem una visió més àmplia en la 

relació amb els agents socials i grups d'interès 

de les comunitats, millorant els canals de 

comunicació, diàleg i col·laboració. 

Amb les organitzacions socials estem 

estrenyent cercles mitjançant una gran 

varietat d'actuacions, com ara:

o Visites guiades a fàbrica i pedrera

Al llarg de l’any, la fàbrica de Monjos obre les 

seves portes a totes les propostes de visites 

d’instituts i universitats, així com també als 

nostres clients. 
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COMPROMís amb LeS PARTS INTEREsSADeS 

L’any 2021 es va atendre la visita d’estudiants 

de l’assignatura de Mineralogia Industrial, 

corresponent a l’últim curs de Geologia de la 

Universitat de Barcelona. 

 

o Memòries de sostenibilitat 

D'acord amb la Guia per a l'Elaboració de 

Memòries de Sostenibilitat del Global 

Reporting Initiative (GRI), constitueixen una 

presentació equilibrada i raonable del 

desenvolupament econòmic, ambiental i 

social de l'empresa.

o Iniciatives socials 

Aquest any s’han continuat les 

col·laboracions amb entitats esportives i 

culturals dels municipis de Monjos i Olèrdola 

a través del patrocini d’equips esportius i en 

actes culturals.   

Destacar també la col·laboració amb 

l’Agrupació per a la Defensa de la Natura de 

Santa Margarida i Els Monjos per la utilització 

dels equips autònoms d’extinció d’incendis 

de l’empresa i la participació en el projecte de 

restauració del micro-hàbitat aquàtic per la 

cria d’amfibis del parc del Foix. 

 

o Comunicació amb la societat 

Des de que s’ha iniciat la pràctica de 

valorització energètica i, davant de la 

preocupació social que genera, la fàbrica de 

Monjos va mantenint reunions periòdiques 

amb l’Ajuntament de Monjos, on es presenta 

un seguiment dels controls d’emissió- 

immissió que va realitzant periòdicament 

l’empresa. 
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COMPROMís amb LeS PARTS INTEREsSADeS 

El sector cimenter ha estat pioner a Europa en l’aplicació dels principis de l’economia circular, 

que consisteix tant en reduir el consum de materials a la fase de producció de béns, com en minimitzar la 

generació de residus. Les característiques del procés de producció del ciment permeten reciclar i valoritzar 

residus en condicions tècniques i ambientals òptimes – valorització material i valorització energètica-.  

  El projecte de valorització energètica a la fàbrica de Monjos, que es centra en la substitució de part 

del combustible fòssil per CDR (combustible obtingut a partir de la fracció no reciclable, bàsicament plàstic, 

paper i  cartó – dels residus municipals o similars), llots secs de depuradores EDAR, fustes, pinyolada i farines 

càrniques, aprofita de forma segura, l’energia que contenen aquests residus que no s’han pogut reutilitzar 

ni reciclar, i evita així la seva acumulació en abocadors. 

 

                               Es disposa de més informació a la pàgina web:    

                                     www.recuperaresiduosencementera.org  

 

 

 

 

  

http://www.recuperaresiduosencementera.org/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadors bàsics de comportament 

ambiental 
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INDICADORS BÀSICS 

 Indicadors bàsics de comportament 

ambiental 

 

  2019 2020 2021 Límit 

      

 PRODUCCIONS (t)     

 Producció de marga 1.478.905 1.730.706 1.582.472  

 Producció de clínquer 866.798 1.078.239 957.010  

 Producció de ciment 816.961 748.966 795.788  

 Clínquer expedit 115.262 488.016 371.639  

 Clínquer comprat 0 0 0  

 Producte fabricat (1) 932.223 1.236.982 1.167.427  

 CONSUMS (t)     

 Consum de matèries primeres (2)     

 MATERIALS DE PEDRERA (t)     

 Explosiu 172 226 192  

 MATÈRIA PRIMERA NATURAL CLÍNQUER (t)     

 Marga cru 1.274.952 1.561.142 1.442.575  

 Argila 101.036 110.768 90.935  

 Gres argilós 107.316 92.364 42.118  

 Sílice 0 0 22.739  

 MATÈRIA PRIMERA NATURAL AL CIMENT (t)     

 Pedra calcària per ciment 46.313 56.827 78.305  

 Guix natural 44.193 40.473 44.928  

 Additiu de mòlta 603 630 624  

 Total 1.574.412 1.862.204      1.722.225       

 Específic (t/t producte fabricat)  1,689 1,505 1,475       

 MATÈRIA PRIMERA SECUNDÀRIA AL 
CLÍNQUER (t) 

    

 Residus aportadors de ferro (CER100601 i 100210) 17.554 23.058 19.223 60.000 

 Sorres de foneria (CER100906) 0 0 0 8.900 

 Xamota ceràmica (CER 170103) 0 0 0 5.000 

 Llots de papereres (CER 030310 y 030311) 2.266 1.454 1.980 17.700 

 Llots de esmerilat (CER 020705) 0 0 0 3.000 

 Llots de neutralització de fluorurs en la fabricació de 
vidre (CER 060503) 

62 0 0 
600 

 Llots tractament d’efluents d’embotició de metalls 
(CER 110110) 

6.587 4.698 5.346 10.000 
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INDICADORS BÀSICS 

  2019 2020 2021 Límit 

 Llots de clarificació de l’aigua de planta 
potabilitzadora (CER 190902) 

0 0 0 26.000 

 Llots de descarbonatació d’aigües de procés de 
planta petroquímica (CER 190903) 

0 0 0 
2.500 

 Llots de aigües de fabricació de aparells de ceràmica 
sanitària (CER 101213) 

1.318 936 1.971 9.000 

 Residus de formigó (CER 101299) 4.918 4.622 9.915 12.000 

 Escòries de central tèrmica (CER 100101) 0 0 0 5.000 

 Terres contaminades amb hidrocarburs (CER 

170504) 
202 776 872 

16.000 

 Cendres volants de central tèrmica (CER 100102) 0 0 0 370.000(2) 

 Àrid siderúrgic 0 1.429 2.500  

 MATÈRIA PRIMERA SECUNDÀRIA AL CIMENT 
(t) 

    

 Cendres volants de central tèrmica (CER 100102) 15.499 6.723 0 370.000 (2) 

 Sulfat ferrós 3.052 4.748 4.746  

 Total matèries primers secundàries consumides 51.982 50.132      47.809       

 Específic (t/t producte fabricat) 0,056 0,041      0,041       

 Consum de combustibles (3)     

 COMBUSTIBLES FÒSSILS (GJ)     

 Coc de petroli 2.443.023 2.999.855 2.260.864  

 Carbó 0 0 20.657  

 Fueloil 24.886 31.508 22.139  

 Total 2.467.909 3.031.363 2.303.661  

 Específic (GJ/t clínquer) 2,847 2,811 2,407  

 COMBUSTIBLES ALTERNATIUS (GJ)     

 Llots secs de depuradores EDAR 21.847 27.675 23.555  

 Pinyolada 244.506 532.209 274.050  

 Combustible derivat de residus –CDR- 375.350 519.296 736.186  

 Farines càrniques 315.760 284.711 252.686  

 Biomassa vegetal 0 20.772 65.383  

 Total 957.462 1.384.663 1.351.860  

 Específic (GJ/t clínquer) 1,105 1,284 1,413  

 ALTRESS COMBUSTIBLES (GJ)     

 Gasoil de vehicles de pedrera 16.552 19.286 20.866  

 Gasoil de vehicles de fàbrica 4.250 5.227 1.817  

 Gasoil de calefacció+ grups electrògens 724 1.156 701  

 Total 21.526 25.669 23.383  

 Específic (GJ/t prod. Fabricat) 0,023 0,021 0,020  

 Consum d’energia     

 ENERGIA ELÈCTRICA (4)     

 Fàbrica (MWh) 120.618 134.504 126.774  

 Pedrera (MWh) 2.483 3.035 2.920  

 Específic (MWh/t prod. Fabricat) 0,132 0,111 0,111  
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  2019 2020 2021 Límit 

 ENERGIA TOTAL  (TÈRMICA I ELÈCTRICA)     

 Fàbrica i pedrera (GJ) 3.890.062 4.936.836 4.145.800  

 Específic (GJ/t prod. Fabricat) 4,173 3,991 3,551  

 ENERGIA D’ORÍGEN RENOVABLE (GJ) (5) 751.269 1.079.691 928.388  

 Consum d’aigua (m3) (6)     

 Aigua de pous de fàbrica 21.582 20.125 30.075  

 Aigua reutilitzada 9.634 12.715 12.790  

 Aigua Riu Foix 0 0 0  

 Consum total d’aigua 31.216 32.840 42.865 93.000 

 Específic (m3/ t prod. Fabricat) 0.033 0,027 0,037  

 EMISSIONS     

 Emissions confinades en focus (7)     

 EMISSIONS DE PARTÍCULES     

 Partícules totals (kg/any) 9.441 9.985 9.030  

 Específic (kg any / t producte fabricat) 0,010 0,008 0,008  

 Emissions confinades en forns (7)     

 EMISSIONS DE PARTÍCULES      

 Partícules totals (kg/any) 16.335 20.575 16.935  

 Específic (kg any/t clínquer) 0,019 0,019 0,018  

 EMISSIONS DE GASOS DE COMBUSTIÓ      

 Emissió de NOx total (kg/any) 747.467 1.031.327 966.940  

 Específic (kg any/t clínquer) 0,862 0,956 1,010  

 Emissió de SO2 total (kg/any) 9.631 38.418 5.887  

 Específic (kg any/t clínquer)  0,011 0,036 0,006  

 EMISSIONS DE CO2 (t) (8)     

 Total 695.966 870.465 737.519  

 Específic (t any/t clínquer) 0,803 0,807 0,771  

 EMISSIONS D’ALTRES GASOS (mg/Nm3) (9)     

 HCl 2,3 1,7 1,6 10 

 HF 1,1 0,04 0,01 1 

 COT 31 27 22 100 

 Hg 0,018 0,010 0,025 0,05 

 Cd+Tl 0,028 0,005 0,030 0,05 

 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V 0,035 0,080 0,041 0,5 

 Dioxines i furans (ng/Nm3) 0,032 0,011 0,012 0,1 

 Emissions difuses (10)     

 QUALITAT DE L’AIRE A LA FÀBRICA (g/m3)     

 Concentració de PM10 Ludoteca 20 18 21  

 Concentració de PM10 Antistiana 20 18 21  

 Concentració de NO2 Antistiana 15 11 10  

 MESURA DE PARTÍCULES SEDIMENTABLES A 
LA PEDRERA (mg/m2 dia)  
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INDICADORS BÀSICS 

  2019 2020 2021 Límit 

 Concentració costat oest 42 -- -- 300 

 Concentració costat Daltmar 50 -- -- 300 

 Concentració costat Monjos 60 -- -- 300 

 EMISSIONS SONORES (11)     

 Emissions sonores en horari diürn      

 EMISSIONS SONORES FÀBRICA (dBA)     

 Punt 1: Costa Dorada 58 -- 54 65 

 Punt 2: C/ La Perla 51 -- 52 65 

 EMISSIONS SONORES PEDRERA(dBA)     

 Punt 3: urbanització Daltmar 46 46 40 65 

 Emissions sonores en horari nocturn     

 EMISSIONS SONORES FÀBRICA (dBA)     

 Punt 1: Costa Dorada 55 53 50 55 

 Punt 2: C/ La Perla 55 54 51 55 

 EMISSIONS SONORES PEDRERA(dBA)     

 Punt 3: urbanització Daltmar 46 46 40 55 

 GENERACIÓ DE RESIDUS (12)     

 Generació de residus en fàbrica i pedrera     

 RESIDUS NO PERILLOSOS      

 Total de residus no perillosos (t) 2.244 2.373 3.040  

 Ferralla (t) 218,6 196,5 552,7 1.000 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00023 0,00016 0,00047  

 Banda de cautxú (t) 66,1 28,3 6,2 60 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00007 0,00002 0,00001  

 Envasos plàstic bruts amb residus no especials (t) 4,1 0,3 0,5 12 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00000 0,00000 3,9E-07  

 Runes gestionades interna i externament (t) 33,1 155,5 88,2 1.100 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00004 0,00013 0,00008  

 Filtres de mànegues (t) 14,1 5,5 8,9 30 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00002 0,00000 0,00001  

 Restes de fusta (t) 39,4 38,8 58,7 225 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00004 0,00003 0,00005  

 Neumàtics fora d’ús (t) 1,7 12,5 11,0 21 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00000 0,00001 0,00001  

 Paper (t) 6,6 5,1 52,7 30 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00001 0,00000 0,00005  

 Partícules de pols gestionades a la pedrera(t) 1.639 1.632 1.705 1.800 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00176 0,00132 0,00146  

 Provetes de morter i formigó gestionades a la 
pedrera (t) 

13,5 9,7 13,5 55 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00001 0,00001 0,00001  

 Refractaris gestionats interna i externament (t) 141 142 353,2 1.400 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00015 0,00011 0,00030  
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  2019 2020 2021 Límit 

 Residus generals (t) 39,38 144,2 188,6 300 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00004 0,00012 0,00016  

 Residus informàtics (t) 0,96 2,3 0,9 6 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00000 0,00000 7,5E-07  

 Sacs trencats (t) 3,1 0 0 13 

 Específic (t/t producte fabricat) 0,00000 0 0  

 RESIDUS PERILLOSOS     

 Total de residus perillosos (t) 24 42 58  

 Oli de motor (t) 13,3 16,7 21,9 22 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0,0142 0,0135 0,0188  

 Aigües del separador hidrocarburs (t) 0,08 4,6 1,4 5 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0,0001 0,0037 0,0012  

 Materials d’aïllament amb amiant (t) 0 0 0,2 1,5 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0 0 0,0002  

 Envasos contaminats (t) 2,3 1,0 1,4 5 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0,0025 0,0008 0,0012  

 Etilenglicol (t) 0,1 0 0 N.A. 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0,0001 0 0  

 Filtres d’oli (t) 0,3 0,4 1,0 1,5 

 Específic (kg/t producte fabricat)  0,0003 0,0003 0,0009  

 Fluorescents (t) 0,02 0,3 0,2 1 

 Específic (kg/t producte fabricat)  0,0000 0,0002 0,0002  

 Greixos de lubricació (t) 0,83 1,6 13,4 20 

 Específic (kg/t producte fabricat)  0,0009 0,0013 0,0115  

 Residus sanitaris (t) 0,0028 0,0065 0,0050 N.A. 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0 0,0000 4,3E-06  

 Piles (t) 0,03 0,04 0 N.A. 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0,0000 0,0000 0  

 Draps bruts / Terres absorbents (t) 5,3 13,5 17,8 8 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0,0056 0,0109 0,0153  

 Productes químics de laboratori (t) 0,36 0,08 0,2 1 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0,0004 0,0001 0,0001  

 Productes químics orgànics (t) 1,63 4,1 0 5 

 Específic (kg/t producte fabricat) 0,0017 0,0033 0  

 ABOCAMENTS (13)     

 Abocaments de fàbrica      

 ABOCAMENTS A L’EDAR MUNICIPAL DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

    

 Clorurs (mg/l) 65-131 139 - 462 43 - 70 2.000 

 Solubilitat (S/cm) 898-1390 2000 - 2290 597 - 909 8.000 

 Demanda Química de Oxigen (mg O2/l) 74-85 185 - 334 38 - 110 1.500 

 Fòsfor total (mg/l) 6,4-7,4 3,7 - 4,9 2,2 - 4,5 25 

 Sòlids en suspensió (mg/l) 33-64 72 - 84 25 - 59 350 
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  2019 2020 2021 Límit 

 Matèries Inhibidores (equitox/ m3) <3 <3 - 22 <3 10 

 Nitrogen total (mg/l) 8-53 24 - 54 23 - 44 70 

 pH 7,5-8,0 7,2 - 7,7 7,3 - 7,2 5,5 – 9,5 

 Amoni (mg/l) 5-59 25 - 39 22 - 44 50 

 ABOCAMENTS DE PLUVIALS AL PARC DEL 
CARBÓ 

    

 Sòlids en suspensió (mg/l) 14 22 35 80 

 Abocaments de pedrera     

 ABOCAMENTS A LLERA PÚBLICA     

 Sòlids en suspensió (mg/l) <10 <10 <10 - 13 80 

 Demanda Química d’Oxigen (mg O2/l) <30 <30 <30 160 

 Nitrogen total (mg/l) <5 <5 <5 40 

 Fòsfor total (mg/l) <0,3 <0,3 <0,3 10 

 pH 8-8,2 7,9 -8,0 7,7 - 7,7 6,5 – 9 

 Matèries Inhibidores (equitox/ m3) -- <3 -- 20 

 DBO5 (mg/l) -- <15 -- 40 

 Amoni (mg/l) -- 8 -- 15 

 Detergents (mg/l) -- <1 -- 2 

 Olis i greixos (mg/l) -- <10 -- 5 

 ENVASOS I  EMBALATGES (14)     

 Total envasos al mercat  1.108 1.034 1.229  

 Específic (t/ t producte fabricat) 0,0012 0,0008 0,0011  

 BIODIVERSITAT      

 Superfície ocupada a fàbrica (m2)  290.876 290.876 290.876  

 Específic (m2/t producte fabricat)  0,312 0,235 0,249  

 Superfície autoritzada cantera (m2)  1.179.200 1.179.200 1.179.200  

 Específic (m2/t marga)  0,797 0,681 0,745  

 Ús total del sòl (m2)  (15) 940.186 932.686 936.886  

 Superfície segellada total (m2)  (16) 254.397 254.397 254.397  

 Superfície total del centre orientada segons la natura 
(Ha) (17) 

53,0 53,7 55,6  

 Superfície total fora del centre orientada segons la 
natura (Ha) (18) 

0 0 0  
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1       Producte fabricat = ciment produït + clínquer venut 

2  Matèria primera natural: valors de consums de matèries expressades en base humida, excepte l’explosiu.  

Matèria primera secundària: aquelles matèries primeres que són residus d’altres industries llistades segons el codi CER. Els valors 

corresponen a les quantitats entrades, valor que difereix de la dada de consum indicat a l’anàlisi del comportament ambiental, 

per així comparar-les amb el límit de capacitat de valorització anual establert a la Resolució de l’Autorització Ambiental de data 

11 d’abril de 2019. 

El límit de capacitat de valorització anual establert per al codi CER 100102, cendres volants de central tèrmica, és de 370.000 

t/any e inclou les cendres volants consumides per a la fabricació de clínquer i per al ciment.  A l’any 2021 només s’han consumit 

cendres per a la fabricació de ciment. 

3 Els valors del consum de combustibles utilitzats al forn són valors de l'informe verificat de gasos d'efecte hivernacle.  

Els consums de gasoil de vehicles s'extreuen dels informes de costos, i els consums de calefacció i de grups electrògens es determinen 

a partir dels comptadors dels dipòsits de gasoil de fàbrica.   

4 Valors de consum elèctric extrets de les factures del proveïdor elèctric. 

5 Es considera l'energia d'origen renovable com l'energia procedent del consum de combustibles amb biomassa. 

6 El límit de concessió anual és l’establert a la resolució de concessió d’aigües subterrànies, de data 5 de maig de 2006, de l’Agència 

Catalana de l’Aigua i els consums d’aigua s’obtenen a través de la lectura dels comptadors de fàbrica. 

7 Els valors d'emissió de partícules i gasos de combustió en forns són dades obtingudes a partir dels analitzadors en continu instal·lats 

en cadascuna de les xemeneies, i els valors d'emissió de partícules en la resta de focus s'han calculat a partir dels controls oficials 

realitzats per una entitat de control acreditada. 

8 Valors de l'informe verificat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, segons règim marc de el comerç de drets d'emissió de gasos 

amb efecte hivernacle EUETS 

8 Resultats obtingut en els analitzadors en continu instal·lats a les xemeneies dels forns 

9 Valors màxims dels controls oficials realitzats per una entitat de control acreditada quan s'estan valoritzant combustibles 

alternatius en els forns, excepte el HCl i COT, que es mesuren en continu mitjançant els analitzadors instal·lats a les xemeneies. 

Tots els resultats corresponen a gas sec i estan referits al 10% O2, a T= 273ºK i P= 101,3 kPa. 

10 Els valors de concentració de NO2 i partícules en suspensió PM10 son extrets dels analitzadors en continu i manual que estan 

instal·lats en dos punts de la població més propers a la fàbrica. Els controls de partícules sedimentables a la pedrera es realitzen 

cada tres anys mitjançant una empresa de control acreditada, l'any 2019 van ser realitzats per l'empresa TÜVRheinland en els 

mesos de juliol-agost i els anys 2020 i 2021 no s'han realitzat.   

11 Els resultats dels controls d'immissió acústica dels anys 2019 i 2021 corresponen a controls oficials realitzats per l'entitat de control 

TÜVRheinland, i els del 2020 són autocontrols realitzats per personal del departament de medi ambient. L'avaluació de tots els controls ha 

estat realitzada mitjançant el Decret 176/2009, de 10 de novembre, tenint en compte els valors límit d'immissió establerts al mapa de 

zonificació acústica d'Olèrdola - aprovat en data 29 de novembre de 2013- i l'Ordenança Municipal de sorolls i vibracions de l'Ajuntament de 

Monjos - aprovada en data 2 de maig de 2014-. 

12 Dades recopilades en el llibre de registre de residus perillosos i no perillosos.   

El valor límit de producció màxima de residus està establert a la resolució de canvi no substancial de data 28 de juliol de 2020 

(núm. Expedient B1CNS200013).  L’any 2021 s’ha registrat una superació puntual de la quantitat de paper i draps bruts/ 

terres absorbents, però el volum total de residus no perillosos i perillosos generats durant l’any no ha incrementat respecte al volum 

autoritzat, pel que no es un incompliment de l’Autorització Ambiental. 

13 Rang de valors (mínim-màxim) registrats en els autocontrols realitzats pel Laboratori Acreditat Tecnoambiente seguint la 

freqüència establerta en l'Autorització Ambiental: periodicitat semestral per les aigües abocades a l'EDAR de Vilafranca de Penedès 

i amb UNA freqüència anual per a les aigües abocades de pluvials de el parc de carbó. També es realitzen analítiques de les aigües 

abocades en pedrera seguint la freqüència establerta en el pla de control de la fàbrica.   
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14 Dades recopilades de l'aplicació SAP. S'inclouen els envasos de sacs, palets i retractilat posats al mercat nacional i internacional 

15   L'ús total del sòl inclou la superfície total de la fàbrica, l'ocupada per edificis a la pedrera, i també la superfície afectada de 

pedrera que està pendent de restaurar. 

16 Es considera superfície segellada la superfície pavimentada i la superfície que està ocupada per edificis tant en fàbrica com a 

pedrera. 

17 La superfície total de centre orientada segons la naturalesa inclou la dada de superfície restaurada de pedrera així com el terreny 

natural sense afecció. 

18 No aplica 
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 Política de transparència a 

l’exterior 

Aquesta Declaració Ambiental és revisada 

anualment i posada a disposició el públic i 

altres parts interessades a través dels mitjans 

disponibles en CEMENTOSS PORTLAND 

VALDERRIVAS, SA, com la web 

corporativa. La propera declaració ambiental 

es presentarà al mes de maig de 2023. 

Per obtenir la nostra Declaració Ambiental, 

fer algun suggeriment o sol·licitar més 

informació sobre el nostre comportament 

ambiental, pot posar-se en contacte amb 

nosaltres a través de: 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

Assumpte: Informació ambiental 

Avda. Pla de l’Estació, s/n (08730 Els Monjos- Barcelona) 

Les dades que ens facilitin per poder remetre'ls la informació sol·licitada seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal. 

 

Telèfon 93 898 39 00 

Fax  93 818 63 64 

 

 
 
 
 
 
 

www.valderrivas.es                                                 

mediambient_monjos@gcpv.com 

mailto:mediambient_monjos@gcpv.com


Direcció General 
de Qualitat Ambiental 
Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori 
i Sostenibilitat 

 

 

 

Declaració del verificador ambiental sobre les activitats de 
verificació i validació 

 

Annex VII del Reglament 1221/2009, de 25 de novembre, del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la 
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) 

 

 

 

 

 

L’entitat de verificació AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., amb el número 
d’acreditació ES-V-0001 i el número d’habilitació de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental 014-V-EMAS-R acreditat per a l’àmbit 23.51 (Grup NACE), declara haver 
verificat que l’organització (*), segons indica la declaració ambiental de l’organització 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. - PLANTA DE MONJOS, en 
possessió del número de registre ES-CAT-000303, compleix tots els requisits del 
Reglament (CE) 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un 
sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS, modificat d’acord amb el  
Reglament (UE) 2017/1505 i Reglament (UE) 2018/2026; 
 
Amb la signatura d’aquesta declaració, declaro que: 
 
- La verificació i validació s’han dut a terme respectant escrupolosament els requisits 

del Reglament (CE) 1221/2009, modificat d’acord amb el Reglament (UE) 2017/1505 
i Reglament (UE) 2018/2026; 

- El resultat de la verificació i validació confirma que no hi ha indicis d’incompliment 
dels requisits legals aplicables en matèria de medi ambient; 

- Les dades i la informació de la declaració ambiental/la declaració ambiental 
actualitzada (*) de l’organització/el centre (*) reflecteix una imatge fiable, convincent i 
correcta sobre totes les activitats de l’organització/el centre (*), en l’àmbit esmentat a 
la declaració ambiental. 

 
Aquest document no equival al registre EMAS. El registre en EMAS només pot ser 
atorgat per un organisme competent en virtut del Reglament (CE) 1221/2009. Aquest 
document no servirà per si mateix per a la comunicació pública independent. 
 
Fet a .Madrid, 2022-08-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura i segell de l’entitat de verificació 
(*) Guixeu el que no escau 
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