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El consum de ciment 

situa a
 

• El darrer mes l’ús del material va tornar a caure per sobre del 30%
 

L’actual situació d’incertesa econòmica 

castigat per la crisi com el del ciment. Segons les darreres dades de la indústria a Catalunya, al 

març el consum d’aquest material de construcció va caure un 30,2% respecte al mateix mes 

del 2011. 

D’aquesta manera, amb un acumulat de 2.534.229 tones de ciment en els darrers dotze 

mesos, el consum se situa a l’entorn del volum registrat el 1987, fa 25 anys, quan es van 

emprar 2.524.000 tones del producte.

A banda de la dura afectació que la reducció de la inver

sector, les empreses afronten també altres amenaces 

com el continu augment dels preus de l’energia. En aquest sentit, 

industrials, sumant al sector del 

metal·lúrgic, el de la fundició, el

sol·licitat recentment al govern central 

perill el seu futur. 
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El consum de ciment a Catalunya 

al nivell de fa 25 anys

El darrer mes l’ús del material va tornar a caure per sobre del 30%

econòmica multiplica els seus efectes en un sector ja esp

com el del ciment. Segons les darreres dades de la indústria a Catalunya, al 

material de construcció va caure un 30,2% respecte al mateix mes 

anera, amb un acumulat de 2.534.229 tones de ciment en els darrers dotze 

mesos, el consum se situa a l’entorn del volum registrat el 1987, fa 25 anys, quan es van 

emprar 2.524.000 tones del producte. 

A banda de la dura afectació que la reducció de la inversió en obra pública està suposant per al 

sector, les empreses afronten també altres amenaces importants per a la seva competitivitat, 

els preus de l’energia. En aquest sentit, un total de tretze patronals 

del ciment d’altres com el de l’automòbil, el rajoler, el paperer, el 

la fundició, els productors de maons i teules, la siderúrgia i la química

al govern central aturar els increments dels preus elèctrics

Dades en tones i referides

    Barcelona, 2

Març 2012

% Variació 

respecte a 

març 2011

Acumulat 

2012

% Var. 

respecte a 

acumulat 

2011

Any mòbil 

(darrers 12 

mesos)

344.029 -15,3% 1.070.814 -3,0% 3.962.076

307.550 -23,5% 846.290 -24,0% 3.690.304

194.511 -30,2% 551.365 -27,0% 2.534.229

486 -93,8% 1.322 -93,2% 30.465

178.417 26,2% 506.571 19,0% 1.724.088
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a Catalunya se 

de fa 25 anys 

El darrer mes l’ús del material va tornar a caure per sobre del 30% 

els seus efectes en un sector ja especialment 

com el del ciment. Segons les darreres dades de la indústria a Catalunya, al 

material de construcció va caure un 30,2% respecte al mateix mes 

anera, amb un acumulat de 2.534.229 tones de ciment en els darrers dotze 

mesos, el consum se situa a l’entorn del volum registrat el 1987, fa 25 anys, quan es van 

sió en obra pública està suposant per al 

per a la seva competitivitat, 

un total de tretze patronals 

altres com el de l’automòbil, el rajoler, el paperer, el 

la siderúrgia i la química, han 

els increments dels preus elèctrics, que posen en 

 

referides al mercat català  

26 d’abril del 2012 

Any mòbil 

(darrers 12 

mesos)

% Var. 

respecte a 

any mòbil 

anterior

3.962.076 -15,6%

3.690.304 -26,6%

2.534.229 -25,1%

30.465 -67,7%

1.724.088 -7,3%


