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El consum de ciment a Catalunya es 
recupera i entra en xifres positives al 2018 

• Els costos elèctrics llasten la competitivitat internacional de les 
empreses catalanes i fan caure les exportacions un 7% al darrer any 

 

Barcelona,  20 de juny de 2018.- El consum de ciment a Catalunya s’ha recuperat al mes d’abril 

després del descens puntual registrat al mes de març com a conseqüència de l’impacte de la 

Setmana Santa i de les condicions meteorològiques. Segons les dades del Baròmetre del Ciment* 

que gestiona Oficemen, l’increment és d’un 20% respecte al mateix mes de l’any anterior. 

Aquesta xifra equival a un 2,4% d’increment anual acumulat (de gener a abril), mentre que la 

variació interanual del consum al mercat català, és a dir, la que mesura el darrer any comparat 

amb l’any anterior, puja un 14,6%.  Actualment, el consum de ciment anual a Catalunya se situa 

en 1,93 milions de tones. 

En canvi, la producció s’ha reduït en un 4,7% durant els 4 primers mesos de 2018 en comparació 

amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta és també una conseqüència lògica de la 

caiguda de les exportacions: la manca de competitivitat de les fàbriques catalanes deguda als 

costos energètics que han de suportar han portat l’índex interanual a un descens del 7% (dades 

corresponents al mes de març), fins als 2,33 milions de tones. La indústria espanyola paga el 

segon preu més car d’Europa per l’electricitat, i això llasta el seu accés als mercats 

internacionals.  

 

* 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. 


