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El consum s’estabilitza en mínims tot i 
un lleuger increment 

   

• Disminueix l’activitat de les fàbriques catalanes a causa de la 
reducció de les exportacions 

  

La indústria catalana del ciment continua la seva interminable travessa del desert, que es 
perllonga des de l’any 2007. Tot i que als darrers mesos s’ha trencat la tendència a la caiguda 
del consum en el mercat domèstic, els problemes venen ara en forma d’alentiment de la 
producció, degut a la disminució de les exportacions. 

Setembre s’ha tancat amb un lleugeríssim augment del consum (tot just 3.660 tones més 
que l’any passat), la qual cosa manté la variació interanual en un minso 8,5% de creixement, 
després d’haver retrocedit durant la crisi més d’un 80%.  Aquesta mínima variació a l’alça del 
consum contrasta amb la contracció de la producció, que s’ha reduït en els darrers 12 mesos 
en un 6,2% com a conseqüència d’una activitat exportadora menor (-4,1%). 

La situació de la indústria catalana corre en paral·lel a la del conjunt de l’estat, on el 
consum ha crescut un 5% al darrer any. Unes dades que reflecteixen l’estancament del sector, 
que ha deixat de caure després de 7 anys de descensos continuats, però que no arriba a 
constatar com la recuperació general de l’economia es trasllada a les fàbriques. 

 

 

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 164.691 11,4% 1.691.884 -5,0% 2.159.413 -6,2%
Consum de ciment 120.475 3,1% 1.186.595 8,8% 1.553.493 8,5%
Importació de ciment i clínquer 3.951 -25,0% 34.532 105,8% 49.731 163,6%

(I) Exportació de ciment i clínquer 219.070 -12,6% 1.865.192 -13,7% 2.490.643 -4,1%
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