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L’activitat al sector acumula 6 exercicis 
seguits amb descensos de més del 20% 

 
• Preocupació entre les empreses pels efectes sobre la competitivitat 

de la nova ecotaxa que impulsa la Generalitat 
  

El mes de maig de 2007, el consum de ciment a Catalunya va enregistrar el seu pic més alt: 
775.190 tones. Al passat mes de setembre, l’ús d’aquest material ha estat de 117.491 tones, 
tot just un 15% del que es va fer servir en aquell maig de 2007. I és que l’activitat al sector 
porta ja més de 6 exercicis complets de descensos anuals superiors al 20 %. En concret, i referit 
a les magnituds de consum, al 2008 va caure un 23%, al 2009 un 30%, al 2010 un 20%, al 2011 
un 21% i al 2012 un 29%. La caiguda en l’acumulat de l’any 2013 és d’un altre 21%. 

Les dades provisionals recollides per Ciment Català assenyalen, també, una caiguda 
d’activitat encara més forta pel que fa a la producció. Al setembre, s’ha reduït un 27,6% 
respecte de l’any passat, i en l’acumulat interanual aquesta xifra se situa per damunt del 40%.  

La manca d’inversions en infraestructures, unida a l’aturada de l’edificació residencial, 
són l’origen de la crisi que assota el sector. Una crisi agreujada ara per les dificultats 
d’exportar, motivades pels elevats costos energètics que ha de suportar, especialment pel que 
fa a energia elèctrica. S’ha perdut competitivitat en els mercats internacionals, com ho 
reflecteix que, al darrer any, les exportacions s’hagin abaixat més d’un 54%. En aquest context, 
les empreses del sector s’han mostrat molt preocupades per l’impost sobre emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera d’instal·lacions industrials que el Consell Executiu del passat 10 de 
setembre va decidir impulsar, ja que empitjorarà encara més la seva delicada situació.   

 

 

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 137.075 -27,6% 1.442.155 -40,6% 1.944.071 -40,2%
Consum de ciment 117.491 -16,0% 1.190.936 -21,1% 1.600.834 -22,4%
Importació de ciment i clínquer 708 -9,1% 8.208 25,8% 10.083 15,0%

(I) Exportació de ciment i clínquer 86.730 -55,9% 759.793 -58,9% 1.016.397 -54,7%


