COMUNICAT de PREMSA

El consum de ciment a Catalunya
augmenta un 17% al 2017, però les
exportacions cauen un 18%
• Els costos elèctrics a la indústria són fins a un 30% més alts que a
Europa i frenen les vendes als mercats exteriors
Barcelona, 2 de març de 2018.- El consum de ciment a Catalunya ha tancat 2017 amb un
increment del 17% respecte a l’exercici anterior, arribant als 1,86 milions de tones. Aquest és el
quart augment anual consecutiu, que succeeix als 7 anys de caigudes prèvies (2008-2014), on
l’ús del producte a territori català va reduir-se des de 8,06 milions de tones fins a 1,46 milions,
un descens de quasi el 82%.
La remuntada, doncs, per bé que significativa en percentatge, és molt minsa en valors absoluts,
ja que queda un 77% per sota dels màxims de l’any 2007. Les dades del darrer exercici són encara
provisionals, ja que s’han inferit del Baròmetre del Ciment elaborat pel Departament d’Estudis
de la patronal espanyola Oficemen .
Entre les causes que expliquen l’escassa recuperació del mercat del ciment a Catalunya destaca
“la forta reducció de la inversió en obra pública”, segons l’anàlisi de Salvador Fernández Capo,
president de Ciment Català, especialment la procedent del govern de l’Estat. Només la inversió
privada, principalment gràcies a la remuntada que experimenta la construcció d’habitatges, ha
permès contrarestar els 218 milions d’euros invertits per l’administració central.
En tot el 2017, el conjunt de la licitació pública (Estat, Generalitat i administracions locals) es va
situar en els 1.690 milions d’euros, “una xifra molt allunyada dels 3.750 milions de la mitjana
dels darrers 20 anys, i dels 5.000 que es considera que necessita el país per disposar
d’infraestructures que assegurin el benestar dels seus ciutadans i la competitivitat de la seva
economia”, afirma Salvador Fernández.
Entre les dades més significatives que es poden extreure del Baròmetre figura la forta caiguda
de les exportacions, que en l’estimació de tancament de l’any reculaven un 18% respecte de
l’any anterior. Aquesta activitat exportadora, crucial per a les fàbriques catalanes (ja que més
de la meitat de la producció de clínquer i de ciment es destina als mercats exteriors) ha quedat
llastada durant 2017 per l’elevat preu de l’energia elèctrica per al sector industrial. “La indústria
suporta actualment uns dels costos més elevats a Europa -fins a un 30% més cars- , un fet que
penalitza la seva competitivitat exterior”, conclou el president de Ciment Català.
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