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Estrepitosa davallada del consum al 
setembre: -36,7% a Catalunya 

 
• Les perspectives per al mercat interior apunten cap a noves 

caigudes, donada l’absència de licitació d’obra pública 
 

Un altre mes, després de 5 anys de caiguda ininterrompuda, el consum de ciment ha patit una 
gran davallada. Durant el mes de setembre passat, i segons les primeres estimacions 
estadístiques fetes per Ciment Català, a Catalunya s’han consumit poc més de 140 mil tones, el 
que representa un descens del 36,7% sobre les 222 mil tones consumides al mes de setembre 
de 2011. 

Les dimensions de la crisi que pateix l’economia en general i el sector en particular adquireixen 
proporcions dramàtiques quan s’interpreta el context: aquest mes de setembre de 2012 no hi 
ha hagut cap inclemència meteorològica que hagi destorbat l’activitat, un factor que de 
vegades explica sobtades variacions en les dades de transport i consum de ciment. 

L’absència de licitació d’obra pública per part de la Generalitat i de la resta d’administracions 
públiques fa preveure la continuïtat en les caigudes del consum durant els propers mesos. La 
situació esdevé insostenible per a les empreses, que han iniciat processos de regulació 
d’ocupació per a intentar adaptar l’estructura productiva a la demanda del mercat. 

 

Dades en tones i referides al mercat català  

 

    Barcelona, 17 d’octubre del 2012 
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Producció de clínquer 248.963 -16,6% 3.242.621 0,9% 4.023.260 -3,5%
Producció de ciment 189.944 -32,6% 2.426.943 -22,6% 3.250.503 -24,8%
Consum de ciment 140.404 -36,7% 1.532.450 -30,1% 2.077.147 -30,8%
Importació de ciment i clínquer 599 -3,0% 4.461 -90,6% 6.945 -90,8%
Exportació de ciment i clínquer 196.742 52,0% 1.779.855 31,4% 2.174.704 22,9%


