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El consum de ciment manté a l’inici de 2021 la 
seva tendència negativa 

 

 

• La patronal Ciment Català reclama que el nou Govern de la Generalitat 
rellanci la construcció d’infraestructures com a via de recuperació del 
país 
 

Barcelona, 24 de febrer de 2021.- L’inici de 2021 no ha canviat la tendència negativa que viu la 

indústria catalana del ciment. Les dades provisionals corresponents al mes de gener mostren 

una nova caiguda del mercat (-4,7%) amb un total de només 146 mil tones utilitzades, la xifra 

mensual més baixa dels darrers 2 anys si es descompten març i abril de l’any passat, quan es va 

decretar l’aturada de l’activitat. Això situa l’índex interanual amb una reducció del 9,6%, i un 

volum que no arriba als 2 milions de tones. Per acabar d’enfosquir aquest panorama, les 

exportacions s’han reduït un 20,9%. 

Per tal de revertir aquesta situació, la patronal Ciment Català considera imprescindible un 

rellançament de les licitacions per a la construcció i manteniment d’infraestructures. Cal 

recordar que, al 2020, la licitació a Catalunya va caure més d’un 20%. El president sectorial, 

Salvador Fernández Capo, reclama que “el nou govern de la Generalitat aposti decididament 

per l’impuls a l’obra pública. Al país li són imprescindibles noves infraestructures per a 

recuperar l’economia, i la ciutadania ho requereix per a les seves necessitats de mobilitat i 

d’habitatge”. En aquest sentit, recorda també que la Construcció és el sector que més 

ràpidament genera ocupació. 

 

La indústria del ciment a Catalunya 

Resultats mes de 

GENER* 
2021 2020 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 206.567 180.565 26.003 14,4% 

Consum 146.119 153.253 -7.134 -4,7% 

Exportacions 146.136 184.836 -38.700 -20,9% 
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Resultats acumulats 

ANY MÒBIL* 
2021 2020 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 3.108.650 3.235.544 -126.895 -3,9% 

Consum 1.993.693 2.206.516 -212.822 -9,6% 

Exportacions 1.872.855 1.857.136 15.719 0,8% 

 

* Dades provisionals. Quantitats en tones. 

Font: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
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