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El mercat català es comporta pitjor que 
l’espanyol per catorzè mes consecutiu 

 

• Per primera vegada en 7 anys, el consum augmenta a Catalunya 
gràcies a un octubre excepcionalment útil per a la construcció 

  

El mes d’octubre de 2007 es va produir el darrer augment interanual en el consum de 
ciment a Catalunya. Des d’aleshores, cada mes i de manera ininterrompuda, les magnituds han 
estat inferiors a l’exercici precedent. Fins que set anys després, a l’octubre de 2014, les dades 
provisionals  recollides per Ciment Català mostren el primer repunt del consum de ciment amb 
un modestíssim 4,3% de millora sobre octubre de 2013. Això sí, les 126.788 tones actuals 
representen només un 17% de les gairebé 740 mil tones consumides a l’octubre de 2007. 

En qualsevol cas, caldrà veure si aquest canvi de tendència es consolida en els propers 
mesos. Octubre de 2014 ha estat un mes excepcionalment útil per a la construcció: 23 dies 
feiners de calendari i un clima exempt de pluges han permès tirar endavant obres sense 
entrebancs.  

La mala notícia per al sector és que, per catorzè mes consecutiu, el comportament del 
mercat català és pitjor que el del conjunt d’Espanya. En el que portem de l’any, a  Catalunya el 
consum acumula una caiguda del 12,7% respecte a l’any anterior, mentre que a l’Estat és 
pràcticament el mateix, amb un mínim descens del 0,5%. 

 

 

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

Barcelona,  17 de novembre de  2014 
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(I) Producció de ciment 176.609 25,2% 1.952.822 23,3% 2.332.337 22,0%
Consum de ciment 126.788 4,3% 1.113.247 -12,7% 1.312.843 -13,9%
Importació de ciment i clínquer 627 -22,6% 7.652 -12,8% 8.927 -10,7%

(I) Exportació de ciment i clínquer 202.574 85,5% 2.423.710 95,9% 2.749.469 102,8%


