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La caiguda ininterrompuda del consum 
aboca la indústria a les exportacions per 

mirar de sobreviure 

 

• Les fàbriques catalanes venen a l’estranger el doble que a Catalunya 
  

Durant els darrers 12 mesos, el consum de ciment a Catalunya ha sumat poc més d’1,3 
milions de tones. En el mateix període, les exportacions de les fàbriques catalanes arriben a als 
2,67 milions de tones, més del doble del que s’ha utilitzat en el mercat domèstic. La 
supervivència de la indústria del ciment a Catalunya depèn actualment de la seva proximitat a 
les rutes marítimes i de les condicions dels mercats internacionals. La davallada en la cotització 
de l’euro entre maig i setembre ha afavorit les vendes a l’exterior i, amb elles, la continuïtat 
d’un sector que ha vist com als darrers 7 anys el consum intern s’ha ensorrat un 83%. 

A desgrat de la brutal i continuada davallada del mercat interior, i el fet que al conjunt de 
l’Estat el sector estigui ja obtenint creixement, la indústria catalana del ciment veu com les 
seves magnituds operatives encara empitjoren. Al setembre, el consum a Catalunya ha estat 
de 106 mil tones, i en els 9 primers mesos de l’any no s’arriba al milió de tones, encara. Tot i 
que hi ha signes d’atenuació en la caiguda, el cert és s’acumulen 13 mesos consecutius en què 
el percentatge de consum a Catalunya respecte al total d’Espanya continua disminuint. 
Actualment és de només un 12,55%. 

 

 

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 147.870 8,0% 1.776.213 23,1% 2.296.720 18,1%
Consum de ciment 106.881 -2,2% 986.459 -14,5% 1.308.957 -16,0%
Importació de ciment i clínquer 707 -14,0% 7.182 -9,9% 9.266 -5,9%

(I) Exportació de ciment i clínquer 250.755 46,5% 2.221.137 96,9% 2.669.671 92,9%


