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El mercat català només absorbeix el 27% 
de la capacitat operativa de les fàbriques 

 
• La demanda interanual de ciment a Catalunya és inferior a la que hi 

va haver l’any 1965 
 

Les dades estadístiques provisionals recollides per Ciment Català referents al mes de 
novembre confirmen la situació dramàtica que viu el sector, que porta ja més de 5 anys amb 
caigudes dràstiques dels índex de producció i de consum. A l’esmentat mes, la demanda de 
ciment a Catalunya va ser de només 142.888 tones, un 24,6% inferior a la del mateix mes de 
2011. Pitjor van ser els resultats obtinguts en la producció de ciment (un 27,3% menys) i de 
clínquer –el producte intermedi entre els àrids i el ciment-, que va caure un estrepitós 54% 
respecte a fa 12 mesos. 

La conjuntura és tan adversa que, actualment, les fàbriques catalanes operen només al 27% de 
la seva capacitat per a satisfer la demanda domèstica. En el seu conjunt, les plantes poden 
assumir una producció anual de prop de 7,5 milions de tones. Tot indica que l’any 2012 es 
tancarà amb un volum de consum de ciment a Catalunya inferior als 2 milions de tones. 

Per a fer-se una idea de la distorsió del mercat n’hi ha prou amb una dada: el consum de 
ciment durant els darrers 12 mesos ha estat inferior al que va tenir Catalunya l’any 1965. 
Aleshores, el desenvolupament i les infraestructures del país eren molt inferiors a l’actualitat. I 
també la població: segons les dades de l’Anuari estadístic de Catalunya, ara hi resideixen més 
de 7,5 milions de persones. Al 1965, no arribaven a 4,5 milions. 
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Producció de clínquer 122.844 -54,0% 3.565.453 -5,5% 3.787.646 -6,3%
Producció de ciment 181.713 -27,3% 2.782.955 -25,0% 3.035.389 -25,2%
Consum de ciment 142.888 -24,6% 1.832.208 -28,7% 2.001.298 -28,4%
Importació de ciment i clínquer 483 -24,5% 5.443 -88,9% 5.894 -89,7%
Exportació de ciment i clínquer 62.818 -44,1% 1.980.427 20,7% 2.089.501 17,3%


