
                  
 

                                                    COMUNICAT de PREMSA 
 

Departament de Comunicació · Ciment Català 
València 245, 3er, 5a · Barcelona - 08007 · Tel. 93 243 08 35 

premsa@ciment-catala.org 

1 

El creixement del consum del ciment es 
desaccelera al maig 

• Les exportacions cauen prop d’un 8% al darrer any i provoquen la 
reducció de la producció 

 

Barcelona,  23 de juliol de 2018.- Les dades del Baròmetre del Ciment* que gestiona Oficemen 

corresponents a maig de 2018 han enregistrat un creixement interanual del consum de ciment 

a Catalunya del 12%, xifra que representa un 2% de caiguda respecte del mes anterior. En termes 

absoluts, el consum estimat de ciment al període juny de 2017 – maig de 2018 ha estat d’1,95 

milions de tones. 

Aquesta desacceleració en la demanda del mercat domèstic coincideix amb la progressiva 

pèrdua de competitivitat de les empreses catalanes en relació a altres països. Això s’ha traduït, 

en la pràctica, en una caiguda de prop del 8% de les exportacions al darrer any en comparació 

amb l’any anterior. Als darrers 12 mesos, les exportacions de ciment i clínquer han sumat 2,3 

milions de tones. 

La manca de competitivitat als mercats internacionals ha provocat, de retop, una disminució de 

la producció de ciment a Catalunya del 12% durant els darrers 12 mesos, que s’ha situat en 3,14 

milions de tones. Els costos de l’energia elèctrica i l’alt preu dels drets d’emissió de CO2 

penalitzen la indústria cimentera catalana, que ha d’assumir costos de producció més elevats 

que a altres països del nostre entorn socioeconòmic. 

 

* 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. 

 


