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La tendència positiva del consum de 
ciment al juny millora les expectatives del 
sector, però està encara per sota de 2019 

 

 

• Ciment Català proposa a les administracions públiques que facin 
inversions socials en habitatge i mobilitat, i que aprofitin els Fons 
Europeus per construir infraestructures vinculades a la Digitalització i 
l’Energia 
 
 

Barcelona, 20 de juliol de 2021.-  La tendència positiva dels diferents indicadors del mercat 

català del ciment s’ha consolidat amb les estadístiques recollides durant el mes de juny, que 

assenyalen un augment del consum d’un 7,2% i també una millora de les exportacions del 16,1%. 

Amb aquestes dades, el primer semestre de 2021 s’ha tancat amb un total de 1,09 milions de 

tones de ciment consumides a Catalunya, molt a prop ja, però encara per sota, de les xifres de 

2019 (any anterior a la pandèmia i els seus efectes sobre l’activitat econòmica), que van ser de 

1,12 milions de tones. En el cas de les vendes a mercats exteriors, els acumulats del primer 

semestre són fins i tot superiors: 1 milió de tones (2021) enfront de 966 mil tones (2019). 

La recuperació econòmica experimentada durant la primavera -i amenaçada ara de nou amb la 

5a onada de la Covid-19- ha fet millorar les expectatives del sector, que ha passat d’unes 

previsions de creixement del consum entre el 0 i el 3% durant 2021 a unes que oscil·len entre el 

5 i el 8% d’increment respecte l’any anterior. Per consolidar aquesta millora, des de la patronal  

Ciment Català es proposa als governs català i espanyol que rellancin la inversió en obra pública 

que, després de 13 anys en mínims, ha esdevingut ja imprescindible. 

El president sectorial, Salvador Fernández Capo, recorda que calen “inversions socials, en 

habitatge, en infraestructures per a la mobilitat, en rodalies, o en sistemes de gestió d’aigües”. 

En aquest sentit, insta les administracions públiques a aprofitar els Fons Europeus Next 

Generation per desenvolupar projectes d’infraestructures “lligats a la Digitalització o a 

l’Energia” perquè una revifada del sector de la Construcció “té un efecte multiplicador sobre el 

conjunt de l’economia, i genera activitat i ocupació a diversos sectors”. 
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La indústria del ciment a Catalunya 

Resultats mes de 

JUNY* 
2021 2020 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 317.127 290.273 26.854 9,3% 

Consum 199.181 185.737 13.444 7,2% 

Exportacions 178.241 153.553 24.688 16,1% 

 

Resultats acumulats 

ANY MÒBIL* 
2021 2020 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 3.296.723 2.986.270 310.453 10,4% 

Consum 2.169.418 2.017.784 151.633 7,5% 

Exportacions 2.060.705 1.847.888 212.817 11,5% 

 

* Dades provisionals. Quantitats en tones. 

Font: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.  
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