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El mercat domèstic només consumeix la 
meitat del ciment produït a Catalunya 

 

 

• El sector valora molt positivament la creació d’un sistema d’ajust en 
frontera per a les importacions 
 
 

Barcelona, 18 de març de 2021.- Les últimes dades provisionals del Ministeri d’Indústria, Comerç 

i Turisme confirmen la tendència negativa en els índex d’activitat de la indústria del ciment quan 

es compleix el primer any sota els efectes de la pandèmia. El consum s’ha reduït un altre 4% al 

febrer, i situa la taxa interanual amb una caiguda del 10,2% (1,99 milions de tones). Això provoca 

que només 1 de cada 2 tones de ciment produïdes a Catalunya es venguin al mercat català: l’altra 

meitat de la producció s’ha destinat a les exportacions en els darrers 12 mesos (1,99 milions de 

tones, també). 

"Els costos dels drets d'emissió de CO2 s'han duplicat en l'últim any, fins a superar els 40 euros 

per tona emesa, un cost molt rellevant per al sector. En aquest sentit, celebrem que el 

Parlament Europeu estigui donant ja els primers passos, amb la votació favorable de dimecres 

passat, per a la creació d'un sistema d'ajust en frontera al CO2 per als productes importats des 

de tercers països que no tenen una agenda de descarbonització equivalent a la de la Comissió 

Europea. És una decisió imprescindible, no només per evitar la desaparició de la indústria 

europea, sinó també, i sobretot, perquè la taxa al carboni tingui una efectivitat real sobre el 

medi ambient ", comenta Salvador Fernandez Capo, president de la patronal Ciment Català. 

Per una altra banda, la indústria cimentera reafirma el seu compromís en la implantació 

progressiva d’accions d’Economia Circular. El sector ha emprès un ambiciós projecte de reducció 

de les emissions de CO2 amb la publicació del Full de ruta de la indústria catalana del ciment 

per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050. En aquesta estratègia destaca l’aprofitament 

material i energètic de residus, una fita a la que també els poders públics han de contribuir 

autoritzant l’ús de més quantitat i més varietat de combustibles alternatius a les fàbriques 

catalanes. 
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La indústria del ciment a Catalunya 

Resultats mes de 

FEBRER* 
2021 2020 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 301.397 282.425 18.972 6,7% 

Consum 170.681 177.777 -7.096 -4,0% 

Exportacions 247.214 154.811 92.403 59,7% 

 

Resultats acumulats 

ANY MÒBIL* 
2021 2020 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 3.127.622 3.262.143 -134.521 -4,1% 

Consum 1.985.981 2.210.987 -225.006 -10,2% 

Exportacions 1.989.051 1.810.384 178.667 9,9% 

 

* Dades provisionals. Quantitats en tones. 

Font: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
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