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El consum de ciment a Catalunya es 
normalitza al setembre però encara acumula 

un descens del 13% durant 2020 
 

 

• Les exportacions continuen amb una tendència negativa per la 
disminució de competitivitat de les fàbriques nacionals respecte a la 
d’altres països no sotmesos al mercat d’emissions de CO2 

  

 

Barcelona, 12 de novembre de 2020.- El consum de ciment a Catalunya durant l’any 2020 (gener 

a setembre) s’ha reduït un 13% en comparació amb el mateix període del 2019 com a 

conseqüència, fonamentalment, de la caiguda de l’activitat econòmica a causa de la Covid-19. 

Tot i això, les dades del mes de setembre indiquen una certa normalització del mercat domèstic, 

que s’ha mantingut amb un lleuger increment de l’1,6% respecte de l’any anterior.  

Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català, adverteix però que “caldrà veure, ara, 

els efectes que tindran sobre les dades dels propers mesos la finalització d’obres en marxa si 

no s’acceleren les previsions d’inici de noves infraestructures, com en el corredor mediterrani, 

les xarxes de rodalies o els accessos a ports, que són imprescindibles per assegurar la 

competitivitat futura del nostre país”. 

De moment, al setembre s’ha produït un forta disminució de les exportacions de les fàbriques 

catalanes, que s’han reduït gairebé a la meitat. Una causa important en això és l’efecte sobre la 

competitivitat del mercat d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com el CO2, que no 

existeix en altres països exportadors de ciment de fora de la UE.  

A més, les fàbriques de l’estat espanyol es veuen també perjudicades per l’elevat cost de 

l’energia elèctrica en comparació amb la resta d’Europa, fet que encara les penalitza més a l’hora 

de vendre el seu producte a l’estranger. 
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La indústria del ciment a Catalunya 

Resultats mes de 

SETEMBRE* 
2020 2019 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 247.472 242.010 5.462 2,3% 

Consum 179.757 176.933 2.824 1,6% 

Exportacions 136.160 255.982 -119.822 -46,8% 

 

Resultats acumulats 

al 3er trimestre* 
2020 2019 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 2.250.155 2.505.258 -255.103 -10,2% 

Consum 1.468.398 1.679.939 -211.542 -12,6% 

Exportacions 1.364.721 1.486.414 -121.693 -8,2% 

 

* Dades provisionals. Quantitats en tones. 

 


