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La crisi paralitza el mercat: enfonsament 
de tots els índex 

 
• Les males dades de març situen la variació interanual de producció i 

consum de ciment a Catalunya a l’entorn d’un -30% 
 

La crisi econòmica s’ha convertit en una catàstrofe per al sector del ciment. Els fabricants a 
Catalunya del material de construcció més usat al planeta acumulen 6 anys continuats de 
descensos en la seva activitat, fruit de l’ensorrament que està vivint l’economia del país en 
conjunt i el mercat del ciment en particular. 

 Al mes de març, el consum de ciment a Catalunya ha estat de poc més de 111 mil 
tones, que representen un 42% menys de les 192 mil que es van utilitzar al març de 2012. Un 
nivell gairebé idèntic de descens presenta la producció: les 176 mil tones fabricades al març de 
2013 queden molt lluny de les més de 307 mil produïdes 12 mesos abans. 

 El drama del sector és que aquestes dades empenyen encara més avall els índex 
interanuals, que freguen un 30% de caiguda als darrers 12 mesos, i que en el cas del consum 
situen Catalunya un 78% per sota dels màxims aconseguits l’any 2007. Les perspectives a curt i 
mitjà termini són força dolentes: mentre les administracions públiques no aturin la retallada 
d’inversions en infraestructures i mentre no torni a fluir el crèdit –a l’economia en general, i a 
la construcció en particular- la situació del sector tendirà a empitjorar encara més. 

 

 
Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català 
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(I) Producció de ciment 176.191 -42,7% 474.832 -43,9% 2.557.402 -30,7%
Consum de ciment 111.389 -42,3% 389.372 -28,7% 1.779.841 -29,8%
Importació de ciment i clínquer 382 -38,8% 1.423 -28,0% 7.846 -75,8%

(I) Exportació de ciment i clínquer 53.326 -70,2% 295.489 -41,7% 1.825.377 -0,3%


