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Producció i consum cauen a un ritme 
anual proper al 30% 

 
• Al febrer de 2013 només s’ha consumit una cinquena part del 

ciment utilitzat a Catalunya 6 anys enrere, al febrer de 2007 
 

La crisi econòmica continua impactant sobre els fabricants de ciment a Catalunya. I ho fa d’una 
manera molt dura, amb caigudes dels índex anuals de producció i de consum que s’acosten al 
30%.  Segons les dades estadístiques provisionals recollides per Ciment Català, al passat mes 
de febrer es van produir a Catalunya 158 mil tones de ciment, mentre que el consum va ser de 
137 mil. La duresa d’aquestes xifres es fa palesa comparant-les amb les que es donaven tot 
just fa 6 anys, al febrer de 2007. En el cas del consum, aquell mes es van fer servir a Catalunya 
més de 678 mil tones, és a dir, 5 vegades més que al febrer de 2013. 

Per al conjunt dels 2 primers mesos de l’any, la producció ha estat de 298 mil tones, un 
44% inferior a la dels 2 primers mesos de 2012. El consum de ciment ha assolit la quantitat de 
278 mil tones, un 21% menor que al mateix període de l’any anterior. Si aquestes magnituds 
de l’activitat persisteixen durant 2013 –i, ara mateix, les perspectives apunten que sí- l’any en 
curs pot batre rècords negatius pel que fa al volum de negoci del sector. Caldria remuntar-se 
exactament mig segle enrere, fins l’any 1964, per a trobar xifres similars.  

 

 

 

 

 

 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català 

 

Barcelona, 19 de març de 2013 

Febrer 
2013

% Variació 
respecte a 

Febrer 
2012

Acumulat 
2013

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2012

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 158.240 -44,7% 298.641 -44,5% 2.688.761 -29,0%
Consum de ciment 137.620 -22,3% 277.984 -21,2% 1.862.964 -28,9%
Importació de ciment i clínquer 464 -29,2% 998 -26,3% 8.045 -79,7%

(I) Exportació de ciment i clínquer 100.906 -54,1% 242.163 -26,3% 1.950.468 8,7%


