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Continua la caiguda en picat de les 
magnituds del sector 

 
• El consum de ciment retrocedeix un 23%, mentre que la producció es 

redueix en un 35% i les exportacions cauen més del 60%  
 

No hi ha treva en les males notícies per a la indústria del ciment. Sis anys consecutius de 
caigudes amb índex de dos dígits han portat les magnituds del sector al nivell de 50 anys 
enrere, amb un consum de ciment per càpita de 230 quilos per habitant i any, propi d’un país 
subdesenvolupat. El desastre no són ja aquests 24 trimestres consecutius de descens de 
l’activitat: el pitjor és que la crisi no sembla tenir aturador, i mes rere mes les xifres són 
clarament inferiors. 

Al passat mes de maig, el consum de ciment a Catalunya es va situar en 144 mil tones. L’atonia 
del mercat es va traslladar a la producció, que no va arribar a les 200 mil tones. Per si tot això 
fos poc, les exportacions van ser de només 109 mil tones, un 60,9% inferiors a les del mateix 
mes de 2012.  

Els percentatges de retrocés del sector són semblants si es prenen períodes més llargs. En 
l’acumulat anual, es constata un descens del 25% en el consum, mentre que la caiguda de la 
producció s’enfila fins a un 42%. Si s’analitza el darrer cicle anual, els descensos són d’un 27% i 
un 34% respectivament. 

 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català 
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Maig  2013
% Variació 
respecte a 
Maig 2012

Acumulat 
2013

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2012

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 197.445 -35,1% 825.548 -42,3% 2.324.214 -34,4%
Consum de ciment 144.444 -23,1% 666.163 -25,0% 1.720.675 -27,1%
Importació de ciment i clínquer 568 -36,9% 3.382 -8,1% 8.104 -60,9%

(I) Exportació de ciment i clínquer 109.134 -60,9% 559.069 -46,6% 1.616.747 -23,1%


