COMUNICAT

LafargeHolcim requereix a l'Autoritat
Ambiental la solució definitiva de les
deficiències administratives en la tramitació
de l'Autorització Ambiental Integrada (AAI)
de la seva fàbrica a Montcada i Reixac
Montcada i Reixac, 23 de gener de 2020.- LafargeHolcim ha estat informada de les dues resolucions
judicials emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per les quals es considera nul·la
l'Autorització Ambiental Integrada (AAI) de la seva fàbrica de Montcada i Reixac, atorgada per la
Generalitat de Catalunya l'any 2015, a causa d'un error de forma en el procés administratiu. Respecte
d'aquestes resolucions judicials, LafargeHolcim vol aclarir que:
•
•

•

Les resolucions judicials citades no qüestionen de cap manera l'adequat comportament
ambiental de la fàbrica.
L’esmentada AAI reuneix totes les garanties ambientals exigides per les més noves directives
europees, que contenen exigents estàndards de compliment. En aquest sentit, el Departament
de Territori i Sostenibilitat recentment ha verificat que les operacions de la planta de Montcada
s'adeqüen a les Millors Tècniques Disponibles (MTDs), la qual cosa garanteix un alt nivell
general de protecció del medi ambient en el seu conjunt.
Les resolucions judicials anteriorment indicades no són fermes. Així, LafargeHolcim durà a terme
totes les actuacions que siguin necessàries per a la millor defensa dels seus drets i legítims
interessos, amb la finalitat última de mantenir la plenitud jurídica de l’AAI de la seva fàbrica a
Montcada.

SOBRE LAFARGEHOLCIM
LafargeHolcim és el líder mundial en el sector dels materials de construcció. El Grup, que compta amb una posició
de lideratge en totes les regions del món i una cartera equilibrada entre mercats en desenvolupament i madurs,
està organitzat en quatre àrees de negoci: ciment, àrids, formigó i solucions i productes. Els experts de
LafargeHolcim ofereixen solucions als diferents desafiaments als quals s'enfronten clients de tot el món, des de
petits projectes locals, fins a infraestructures més complexes i exigents des d'un punt de vista tècnic i arquitectònic.
La demanda dels productes i solucions de LafargeHolcim es genera, en gran part, a l'augment de la població
mundial, a la creixent urbanització, a la millora dels nivells de vida i a la construcció sostenible. Al voltant de
75.000 persones treballen per a la companyia a prop de 80 països.
Per a més informació visiti la web: www.lafargeholcim.es
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SOBRE LAFARGEHOLCIM ESPAÑA
LafargeHolcim compte a Espanya amb cinc fàbriques de ciment amb una capacitat instal·lada de set milions de
tones anuals, 20 plantes de formigó, una planta de morter, una planta de preparació de combustibles alternatius a
partir de residus, quatre terminals i dos centres de distribució, on hi treballen prop de 700 persones. La companyia
es distingeix per comptar amb el primer Laboratori amb una àrea exclusiva de combustibles alternatius i amb el
primer Centre de Recerca i desenvolupament de Nous Formigons i Morters. LafargeHolcim contribueix al
desenvolupament global realitzant importants esforços en innovació, que es materialitzen en la creació de materials
i solucions segurs, sostenibles i d'alt rendiment que donen resposta als desafiaments dels clients.
Per a més informació visiti la web: http://www.lafargeholcim.es

Mésinformació:
info@globalcom.cat
+34 647 333 893
+34 659 372 782
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