AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Agost 2014

El consum de ciment a Catalunya segueix
en caiguda lliure: un altre 17% a l’agost
• En només 7 anys, s’ha passat de 554.034 tones a només 88.804, un
accentuat descens del 84%
El més de maig de 2007, el consum de ciment a Catalunya va assolir màxims històrics, amb
un total de 775 mil tones. Aquest passat mes d’agost, només s’han utilitzat 88.804 tones, una
novena part. La crisi del mercat català del ciment és tan gran i constant que agafa dimensions
impensables, amb un volum cada cop més minso. De tal manera que després de 7 exercicis de
descens continuat, la caiguda del consum a l’agost de 2014 respecte del mateix mes de l’any
anterior és encara d’un 17%. Comparada amb l’agost de 2007, la caiguda és del 84%.
Les empreses associades a Ciment Català viuen l’època més dura de la seva existència. Cal
remuntar-se més de mig de segle per trobar nivells de consum tan baixos a Catalunya, i això
s’ha traduït en una continuada reducció de l’activitat a les fàbriques, que no han pogut evitar
ni els expedients de regulació d’ocupació ni l’aturada de l’operativitat. Només la capacitat
exportadora de les empreses ha generat un alleujament de la situació, en permetre que la
producció gairebé dupliqui les necessitats del mercat interior.
La gravetat del problema queda palesa amb una dada: en 12 mesos, el mercat català s’ha
reduït quasi 2 punts sobre el del total d’Espanya, passant de representar un 14,45% l’agost de
2013 a un 12,68% l’agost de 2014. De fet, en el conjunt de l’estat, el consum ja creix respecte
l’any anterior si descomptem el territori català.
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