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El consum de ciment a Catalunya continua 
per sota de l’època pre-pandèmia 

 

 

• El sector espera que els Fons Europeus Next Generation consolidin la 
recuperació i insisteix a reclamar un Govern fort que prengui la iniciativa 
 

 

Barcelona, 26 de maig de 2021.-  Tot i que, per primera vegada des de febrer de 2020, el mercat 

català del ciment ha tornat a créixer en termes anuals, el consum continua essent un 5,9% 

inferior al que hi havia l’any 2019, darrer exercici abans de la pandèmia. En l’acumulat gener-

abril de 2021 s’han usat 697 mil tones de ciment a Catalunya, mentre que en el mateix període 

de 2019 aquesta xifra va ser de 741 mil tones. 

També la producció, amb una reducció del 10%, i les exportacions (-6,7%) decauen respecte de 

l’any 2019. És per això que des de Ciment Català, patronal del sector, s’adverteix que les 

estadístiques recollides a l’abril de 2021 -que mostren millores en els períodes mensual, 

acumulat de l’any i interanual- s’han de posar en context, ja que venen molt influenciades per 

les aturades de l’activitat als mesos de març i abril de 2020. 

La indústria catalana espera ara que l’arribada dels Fons Europeus Next Generation ajudin a 

consolidar la recuperació del sector en els propers anys, després d’una dècada en mínims 

agreujada durant els darrers temps per l’emergència sanitària. Les inversions en projectes 

d’eficiència energètica i en infraestructures per a les transicions climàtica i digital haurien de 

revertir en un apreciable augment de l’activitat en Construcció, amb el consegüent efecte sobre 

el sector del ciment. 

Per una altra banda, la patronal Ciment Català insisteix en la necessitat que Catalunya resolgui 

la inacció política derivada de la provisionalitat governamental dels últims mesos. “Necessitem 

que el país sigui liderat per un Govern fort i sòlid que prengui la iniciativa”, afirma el seu 

president, Salvador Fernández Capo. “Si volem recuperar la senda del creixement i del benestar 

social que ha estroncat la pandèmia, cal que l’Administració estigui en condicions d’adoptar 

decisions per fer anar endavant l’economia”, conclou. 
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La indústria del ciment a Catalunya 

Resultats mes 

d’ABRIL* 
2021 2020 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 280.203 93.233 186.970 200,5% 

Consum 175.892 83.902 91.990 109,6% 

Exportacions 178.408 62.995 115.413 183,2% 

 

Resultats acumulats 

ANY MÒBIL* 
2021 2020 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 3.220.053 3.048.644 171.409 5,6% 

Consum 2.138.334 2.045.465 92.869 4,5% 

Exportacions 2.096.017 1.718.496 377.521 22,0% 

 

* Dades provisionals. Quantitats en tones. 

Font: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.  
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