AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Abril 2014

L’anunciada recuperació econòmica no
arriba al sector
• Al mes d’abril, ni tan sols la meitat de la producció va ser absorbida
pel mercat domèstic
Malgrat que determinats indicadors assenyalen una millora del clima econòmic nacional,
aquesta bonança no té encara reflex en el sector del ciment. Segons les dades provisionals
recollides per Ciment Català, la situació de crisi continua agreujant-se. Al passat mes d’abril,
les 108 mil tones consumides a Catalunya representen una caiguda d’un altre 15% sobre el
mateix mes de 2013. En l’índex interanual, el descens arriba al 19%.
La indústria catalana del ciment pateix de manera especial l’aturada en l’obra pública.
Comparat amb el conjunt de l’estat, els índex de consum de ciment es mantenen en un nivell
inferior, una tendència que arrenca al darrer trimestre de 2013. En l’acumulat dels primers 4
mesos de l’any, el consum ha caigut a Catalunya quasi un 15%, mentre que al global espanyol
el descens es limita a un 3,4%.
Només les exportacions mitiguen la crisi del sector. Al mes d’abril, les vendes a l’exterior
de ciment i clínquer van ser més del doble que el consum del mercat domèstic. Encara que els
marges comercials són mínims, això permet algunes fàbriques mantenir obertes i en
funcionament les seves instal·lacions. Ara mateix, una sola de les 6 plantes seria suficient per
abastir les necessitats de ciment del mercat català.
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Dades en tones i referides al mercat català
(*) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català
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