AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Abril 2015

Una recuperació encara insuficient per
a les necessitats del sector
• El consum augmenta un 19,9% a l’abril, sumant el 7è mes
consecutiu de creixement
Les dades provisionals recollides al passat mes d’abril per Ciment Català confirmen la
recuperació del mercat. Així, el consum de ciment ha augmentat un 19,9% respecte a l’abril de
2014, consolidant una tendència que ja suma 7 mesos consecutius, i que ha portat que en
l’acumulat de l’any 2015 el consum a Catalunya hagi crescut un 13,8% respecte del mateix
període de l’any anterior. Aquesta recuperació del mercat és a punt de capgirar el signe de
l’índex relatiu al l’últim any que, tot i la millora dels darrers temps, encara presenta una
caiguda del 2,4%.
Les xifres obtingudes –que venen precedides per una sèrie de catastròfics descensos
durant els 7 anys anteriors- permeten acostar la situació del mercat català a la del conjunt de
l’Estat. A Espanya, l’acumulat del consum al 2015 mostra un increment del 9,7%, i l’any mòbil
ja fa mesos que té signe positiu (actualment és del 4,6%).
Així i tot, les magnituds queden molt lluny dels registres històrics. Això provoca que
l’exportació continuï essent un canal essencial per a la supervivència de la indústria a catalana.
Al mes d’abril es van vendre a l’estranger més del doble de tones que al mercat domèstic, i el
volum de les exportacions des de Catalunya van representar el 29% del total d’Espanya.
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