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La segona onada de la pandèmia fa caure 
encara més la Producció i el Consum de 

ciment 
 

 

• La patronal Ciment Català preveu que la recuperació del 2021 sigui molt 
minsa si no es materialitzen les promeses governamentals d’inversions 
en infraestructures 

  

 

Barcelona, 23 de desembre de 2020.- Les restriccions a les activitats econòmiques derivades de 

la segona onada de la pandèmia del Covid-19 han provocat una nova caiguda dels volums de 

Producció (-3,9%) i de Consum (-5,3%) de ciment a Catalunya. Aquestes xifres negatives 

s’afegeixen a les pèrdues acumulades des de març passat, i situen l’índex interanual (l’acumulat 

dels darrers 12 mesos) en un descens del 4,7% pel que fa a Producció i una encara més greu 

reducció del Consum, que arriba a l’11%. Amb aquestes estadístiques es confirma que el mercat 

domèstic ha entrat en una conjuntura d’atonia que castiga un sector que ja es trobava en una 

situació molt difícil abans de l’emergència sanitària. 

Tot i que les darreres setmanes han aparegut notícies relatives a la represa de la Línia 9 del 

Metro de Barcelona i sobre noves inversions a Rodalies de Renfe, la patronal Ciment Català 

considera fonamental que aquestes expectatives i promeses es materialitzin. El seu president, 

Salvador Fernández Capo, assegura que “si les administracions públiques no donen un impuls 

efectiu a la licitació de noves infraestructures, la continuïtat de la indústria del ciment quedarà 

molt amenaçada”. El president recorda que “la construcció és el sector que més ràpidament 

genera ocupació i activitat econòmica, amb una mitjana de creació de 25 llocs de treballs per 

cada milió d’euros invertit”. La recuperació econòmica del conjunt del país depèn “de forma 

directa de què es reprenguin els projectes d’obra pública i de promoció d’habitatges que han 

quedat paralitzats aquest any”, rebla Fernández Capo.  

La previsió de la patronal per al 2021 indica un petit increment del consum del ciment que, si no 

es posen en marxa els nous projectes de construcció anunciats, serà insuficient ni tan sols per 

tornar als nivells de 2019, últim exercici complet sense afectació de la pandèmia. 
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La indústria del ciment a Catalunya 

Resultats mes de 

NOVEMBRE* 
2020 2019 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 276.373 287.460 -11.087 -3,9% 

Consum 179.109 189.052 -9.943 -5,3% 

Exportacions 154.053 124.449 29.604 23,8% 

 

Resultats acumulats 

any mòbil* 
2020 2019 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 3.089.366 3.240.859 -151.492 -4,7% 

Consum 1.986.322 2.232.957 -246.635 -11,0% 

Exportacions 1.764.573 1.989.658 -225.084 -11,3% 

 

* Dades provisionals. Quantitats en tones. 

Font: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
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