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El mercat del ciment a Catalunya manté una 
tendència incerta al 2019 

• La manca de pressupostos governamentals continua situant sota mínims 
la construcció i el manteniment d’infraestructures 

 

Barcelona,  12 d’abril de 2019.- La incertesa 

sobre l’evolució futura continua essent la tònica 

dominant del mercat català del ciment en 

l’arrencada de l’any 2019. Les dades avançades 

del Baròmetre del Ciment* corresponents a 

febrer mostren un consum d’1,76 milions de 

tones a Catalunya en els darrers 12 mesos (any 

mòbil). Aquesta xifra suposa un descens del 4,7% 

en comparació al mateix període de l’exercici 

anterior.   

Segons l’anàlisi de Salvador Fernández Capo, 

president de Ciment Català, “la pròpia incertesa 

general de la conjuntura, amb una doble 

convocatòria electoral a la vista i uns governs català i espanyol sense pressupostos aprovats 

per al 2019” podrien explicar aquesta tendència irregular del mercat. Per superar aquesta 

situació considera que caldria “programar obres que són necessàries pel país; promoure l’ús de 

combustibles alternatius que ajuden a la gestió de residus, redueixen l'emissió de CO2 i 

milloren la competitivitat de la indústria; i evitar taxacions injustificades que posen en risc les 

exportacions, que són la via d'escapament del sector en situacions com l'actual”. 

Per tal de promoure una conscienciació entre la classe política de les necessitats del sector, 

patronal i sindicats del sector cimenter català han desenvolupat un extens programa de sessions 

informatives entre finals de març i principis d’abril. S’han realitzat reunions amb els consellers 

d’Empresa i Coneixement, Territori i Sostenibilitat i Treball i Afers Socials, Mª Àngels Chacón, 

Damià Calvet i Chakir el Homrani respectivament. I també amb els grups parlamentaris d’En 

Comú-Podem, Partit Socialista de Catalunya, Partit Demòcrata de Catalunya, Esquerra 

Republicana de Catalunya i  Ciutadans. 

 

* El Baròmetre del Ciment és un informe estadístic, elaborat pel departament d'Estudis de Oficemen, 

que analitza mes a mes, les xifres del sector a Espanya, creuant les dades pròpies dels fabricants amb 

altres estadístiques provinents de l'INE i Eurostat, per oferir un índex estimat de variació interanual del 

consum de ciment. 

Periode IDC Exportac.

2018 mar 8,99% 10,36%

 abr 9,33% 6,87%

 may 7,04% 5,84%

 jun 6,42% -2,33%

 jul 5,24% -4,86%

 ago 3,57% -2,57%

 sep 2,64% -10,20%

 oct 2,32% -11,04%

 nov -1,27% -15,29%

 dic -4,02% -17,37%

2019 ene -6,88% -27,92%

 feb -4,70% #N/D

% Var Any Mòbil


