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Sinergies entre els ODS i la gestió ambiental a CEMEX



Mèxic Estats
Units

Europa Amèrica del Sud, Central 
i el Carib

Asia, Orient Mitjà i 
Àfrica

Per a més informació: www.cemex.comCEMEX al món

56
Fàbriques de

Ciment

285
Pedreres
d’Àrids

1.505
Plantes de

Formigó

~41.000
Treballadors

92
Milions

Ton./any

147
Milions

Tm. /any

52
Milions
m3/any

Capacitat
de producció

+50
Països amb
presència

+100
Pâïsos amb
operacions
comercials

67
Terminals
Marítimes

258
Terminals
Terrestres

Dades a 31 de desembre de 2017

Un dels principals productors de ciment, formigó i àrids del món
Un dels majors comercialitzadors de ciment i clínquer del món



CEMEX a Espanya

7
Fàbriques de

Ciment
6  gris i 1 blanc

8
Terminals
Marítimes

61
Plantes de

Formigó
fixes i mòbils

~1.000
Treballadors

15
Terminals
Terrestres

Fàbrica de ciment

Terminals marítimes

Principal zona  
d’influència CEMEX

13
Plantes de

Morter
3 operatives

CEMEX España Operaciones és una 
companyia líder amb àmplia presència
en els negocis de ciment, formigó, àrids i 
morter. 

inclou operatives i temporalment inactives
Instal·lacions operatives: operades directament per CEMEX

Dades a 31 de desembre de 2017

19
Pedreres
d’Àrids
4 operatives



|||

Construir un millor futur



Estratègia de negoci
1

LA NOSTRA GENT ELS NOSTRES CLIENTS
2

MERCAT ON
OPEREMOPEREM

3
ENFOCAMENT 

SOSTENIBLE

4



“LES EMPRESES NO PODEN
TINDRE ÈXIT A SOCIETATS 
QUE  FRACASSEN” 



Evolució de les perspectives sobre 
el paper de les empreses en la 
solució de problemes socials

Empresa
Filantropia

Corporativa RSC Valor 
compartit



FILANTROPIA 
CORPORATIVA

Donatius voluntaris per 
a atendre problemes
socials, motivats per 
obligacions morals i 
permís social per a 
operar

RESPONSABILITAT 
SOCIAL 
CORPORATIVA

Involucrament de la 
companyia per pagar, 
finançar o invertir 
d'alguna manera en 
activitats que fomenten 
el bé social. 

CREACIÓ DE 
VALOR 
COMPARTIT

Noves estratègies de 
negoci que donen 
solució a necessitats
socials.
La competitivitat d'una
companyia i la salut de 
les comunitats al seu
voltant són dependents



EDUCACIÓ I EDUCACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT  DESENVOLUPAMENTSENVOLUPAMEN

DE CAPACITATS

INFRAESTRUCTURA NFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE & SOSTENIBLE & SOSTENIBLE &

RESILIENT I    RESILIENT I   
MOBILITAT

EMPRENEDORIA MPRENEDORIA
SOCIAL I SOCIAL I SOCIAL I

AMBIENTAL

CULTURA DE CULTURA DE 
PROTECCIÓ PROTECCIÓ PROTECCIÓ
AMBIENTAL I   MBIENTAL

SALUT

MILLORANT LA QUALITAT DE VIDA I BENESTAR



MILLORANT LA QUALITAT DE VIDA I BENESTAR



La nostra
contribució
als ODS



ODS prioritaris

ODS relacionats

ODS vinculats

Prioritzem 5 ODS que s’integren a 
l’estratègia de negoci de CEMEX
i ens permeten innovar i crear 
valor compartit



¿Per què les empreses s’han de 
comprometre amb els ODS?

Gestió de riscos

Grans oportunitats

Llenguatge comú

Millor acompliment

Col·laboració



El nostre compromís amb l’Agenda 2030
2015 2017 2018 2019

Compromís amb l’ 
ONU Agenda 2030

CEMEX assumeix
presidència de Pacte
Global Mèxic

Prioritzem els ODS

CEMEX assumeix rol al 
Board Global de Arise 
UNDDR y crea xarxa
Nacional a Mèxic

Prioritzem 5 ODS 
segons l’estrategia de 
negoci

Playbook per 
integrar els ODS





V TROBADA DE RUGBY 
DEL MONTSIÀ

CENTRES DE LA SÉNIA, 
ALCANAR I AMPOSTA



ESCOLES I UNIVERSITATS

PROJECTE LIFE + 
BIODIVERSIDAD



CLUB D’ACTIVITATS 
SALUDABLES

ENTRE ELS TREBALLADORS



VIVER A BUNYOL

IES HOYA DE BUNYOL



AVV. BENVINGUTS



INSTITUCIONES I EMPRESES

ALIANCES 
EMPRESARIALS



DIÀLEGS AMB 
GRUPS D’INTERÉS

CONSTRUINT JUNTS UN 
MILLOR FUTUR



ODS prioritaris

ODS relacionats

ODS vinculats

INTEGRACIÓ AMB EMAS



En CEMEX, la Sostenibilitat comença des del Consell 
d’Administració i s’implementa a tota l’organització

El nostre Comitè de Sostenibilitat es va crear al 2014 i es 
reuneix trimestralment.
Les seves principals responsabilitats són:
– Assegurar la integració de Desenvolupament 

Sostenible dins de l’estratègia de CEMEX.
– Assistir al Consell d’Administració en les seves 

responsabilitats relacionades amb les polítiques i 
pràctiques, vinculades al creixement sostenible de la 
Companyia.

– Donar Suport al Model de Sostenibilitat de CEMEX, les 
seves prioritats i indicadors d’acompliment (KPIs).

– Avaluar l’efectivitat de les iniciatives de sostenibilitat i 
el progres en la seva implementació.

– Orientar al CEO i al Comitè Executiu en les decisions 
estratègiques de Sostenibilitat.



El nostre enfoc als 5 ODS: 5 Objectius prioritaris
A partir de 2018, CEMEX es va enfocar en 5 ODS sobre el quals maximitza la seva 
contribució a l’Agenda Global de l’ONU 2030 

Treball digne i Creixement Econòmic
Promoció d’ocupació Digna i creixement econòmic.
Creació de negocis inclusius i socials. Programa ‘NEO’ noves oportunitats de treball per als joves.

Indústria, innovació i infraestructures
Innovació i desenvolupament d’infraestructura.
Implementació d’infraestructures resilients i de baix impacte.

Ciutats i comunitats sostenibles
Progrés capa ciutats i comunitats sostenibles.
Solucions per a vivendes assequibles i edificis eficiència energètica. Programa ‘YO CONSTRUYO’. 
Iniciatives de voluntariat dels treballadors de CEMEX.

Acció pel clima
Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus impactes mitjançant la 
regulació d'emissions i la promoció de l'evolució de les energies renovables.
Optimitzant la nostra petjada de carboni.

Vida d’ecosistemes terrestres
Conservació del medi ambient i els ecosistemes.
Conservació terra, biodiversitat i aigua. Creació dels PAB.



Ambicions 2030 de Sostenibilitat de CEMEX



Sustainibility Scorecard: Seguiment al 
nostre progrés
És una ferramenta de gestió interna per a avaluar
l’acompliment de les regions/països basant-se amb
metodologies rellevants, tenint en compte temes ESG
de CEMEX (Environmental, Social and Governance).

Classificada en 7 categories, basada en 25 indicadors
d’acompliment KPIs. Anualment a tots els països amb
operacions de ciment, formigó i àrids. Seguiment 3Q en
les regions/països .

Alguns dels beneficis d’aquesta ferramenta:
- Permet als països dels quals són responsables centrar-se

en els KPI clau.
- Identificar millors pràctiques i nous plans d’acció dins de

la Companyia.
- Proporciona una guia per a totes les operacions per

avançar cap als nostres objectius de sostenibilitat global.



Tots els nostres ciments disposen de DAPs 
(Declaració Ambiental de producte)



Valorització energètica i material de 
residus industrials 

ECONOMIA 
CIRCULAR



Reducció d’emissions de CO2 netes
Rati de Combustibles Alterns (%)
Rati Matèries Primeres Alternes (%)
Reducció de consum elèctric 



Reducció d’Emissions de PST per tonelada de 
clínquer (g/tona clinker)
Reducció d’Emissions de NOx per tonelada de 
clínquer (g/tona clinker)
Monitorització en continu (8 SAMs nous) 



Plans d’Acció de Biodiversitat (PAB)
Norma Plà d’acció de Biodiversitat
de CEMEX-BirdLife

BIODIVERSITAT 



Integrated Report – Declaració Ambiental 
Mostra la informació financera i dels assoliments
de sostenibilitat més rellevants de l’any.

En la website de corporatiu: 
https://cmx.to/2HN975u



#DialegsPerAlFutur

#ConstruintUnMillorFutur


