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Lleuger repunt del consum de 
ciment a l’octubre 

 L’activitat de fabricació a Catalunya s’ha reduït a la quarta 
part en una dècada 

   

La indústria del ciment a Catalunya ha tancat octubre amb xifres positives tant pel que fa al 

consum, com a la producció i a les exportacions. En qualsevol cas, les millores registrades són 

força modestes (un augment del 6,7% en el cas del consum) i es produeixen en un context de 

mercat ensorrat. Aquest increment és fins i tot més petit que el de les exportacions (un 18,1%). 

Al darrer mes, el material venut a l’exterior gairebé duplica el consumit internament, una dada 

que palesa les dificultats del sector. 

En la darrera dècada, l’activitat de la indústria cimentera a Catalunya s’ha contret al 26%: més 

de 9,6 milions de tones produïdes al 2006 en front de 2,5 milions als darrers dotze mesos. Davant 

l’actual aturada de les inversions en infraestructures públiques, amb una mitjana anual des de 

2011 que ronda els 1.000 milions d’euros en obres licitades, les empreses depenen en gran 

manera de les exportacions, una pràctica cada cop més difícil pels costos energètics que 

comporta la fabricació de ciment a Catalunya. El preu de l’electricitat i l’escassa autorització i 

disponibilitat de combustibles alternatius fan que la despesa energètica representi més de la 

meitat del cost variable de fabricació.  

 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català  
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(I) Producció de ciment 227.188 18,9% 2.117.006 12,3% 2.514.377 15,6%

Consum de ciment 140.319 6,7% 1.358.919 4,8% 1.604.010 5,2%

(I) Exportació de ciment i clínquer 265.718 18,1% 2.155.240 6,2% 2.579.432 5,2%

Importació de ciment i clínquer 2.998 -52,8% 33.294 -22,5% 42.753 -18,3%


