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El consum de ciment per càpita a 
Catalunya se situa al nivell de fa mig segle 

 
• En només 6 exercicis, a Catalunya s’ha passat de 1.113 a 214 quilos 

de ciment consumit per persona i any 
  

La dramàtica situació de la indústria catalana del ciment no té, ni de lluny, precedents 
històrics. Les dades provisionals recollides per Ciment Català mostren que, als darrers 12 
mesos, el consum de ciment a Catalunya ha davallat un altre 24,3%, situant-se en unes 
paupèrrimes 1.623 mil tones. La recessió que viu el país ha provocat que el sector acumuli 6 
exercicis consecutius de caigudes.  

Una dada il·lustra el desastre: al 2007, el consum anual de ciment per càpita va ser de 
1.113 quilos; en el darrer any, ha estat de només 214. Un 81% de descens en només 6 anys. 
Comparar aquesta dada amb la sèrie històrica comporta retrocedir més de mig segle en el 
temps (fins al 1961) per trobar una xifra menor de consum per càpita. 

La situació de la indústria es veu agreujada, entre altres factors, pels costos de 
l’energia elèctrica, el preu de la qual s’ha apujat un 125% als darrers 5 anys. Aquesta pujada 
penalitza les exportacions –una via tradicional de supervivència del sector. En el que portem 
de 2013, les vendes a l’exterior  han disminuït un 59%, quedant en 673 mil tones enfront dels 
1,65 milions de tones del mateix període de 2012. 

 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català 
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% Variació 
respecte a 
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% Var. 
respecte a 
acumulat 

2012

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 157.390 -32,4% 1.305.079 -41,7% 1.996.939 -40,3%
Consum de ciment 115.114 -18,3% 1.073.445 -21,6% 1.623.234 -24,3%
Importació de ciment i clínquer 885 111,7% 7.461 29,8% 10.114 17,6%

(I) Exportació de ciment i clínquer 10.748 -93,2% 673.062 -59,3% 1.126.409 -48,3%


