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El consum de ciment a Catalunya ha caigut 
un 82% als darrers 6 anys 

 
• Al primer semestre de 2013, la producció es redueix encara més de 

pressa que el consum, per la davallada de les exportacions 
  

El primer semestre de 2013 s’ha tancat a Catalunya amb un consum de quasi 800 mil tones de 
ciment. Concretament, al mes de juny s’han usat prop de 134 mil tones: aquesta xifra 
representa una caiguda del 82% respecte les quasi 733 mil tones consumides a juny de l’any 
2007. N’hi ha prou amb una dada comparativa per a il·lustrar l’ensorrament de l’activitat al 
sector: en aquell any de 2007 només es van necessitar 37 dies d’hivern (Cap d’Any i Reis 
inclosos) per a emprar la mateixa quantitat de ciment que al 2013 s’ha fet servir durant 6 
mesos complets. 

La crisi estrangula la indústria: a la davallada del mercat interior cal sumar-hi ara els problemes 
de competitivitat a l’estranger (fruit tant d’un menor consum internacional com del descens 
del preu del material). Això ha provocat que durant aquest primer semestre de 2013 la 
producció de ciment s’hagi reduït un 38%, clarament per damunt del 26,5% en què ha 
disminuït el consum domèstic. Les menors exportacions han frenat la fabricació. 

Donada l’aturada en la construcció d’habitatges –fruit, també, de l’absència de crèdit a 
empreses i consumidors-, només l’escomesa per part de les administracions d’un programa 
inversor en l’àmbit de les infraestructures podria alleujar la dura situació d’una indústria 
castigada com mai no ho havia estat al llarg de la seva centenària història. 

 

 

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

 

Barcelona,  16 de juliol  de 2013 

Juny  2013
% Variació 
respecte a 
Juny 2012

Acumulat 
2013

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2012

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 180.304 -41,0% 1.005.852 -42,1% 2.199.332 -37,7%
Consum de ciment 133.782 -21,8% 799.945 -24,5% 1.679.035 -26,5%
Importació de ciment i clínquer 609 -25,8% 4.463 -0,8% 8.364 -42,7%

(I) Exportació de ciment i clínquer 83.162 -66,9% 642.231 -50,6% 1.448.516 -34,0%


