
                  
 

                                                    AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM 
Agost  2015 

 

El consum torna a caure després de 10 
mesos seguits de creixement 

   

• Tot i que l’acumulat de l’any encara registra signe positiu, la 
debilitat de la indústria es palesa també en Producció i 
Exportacions 

  

Potser hi ha recuperació, però aquesta és feble i fràgil en el sector del ciment. Després de 
10 mesos (octubre de 2014 a juliol de 2015) en què el consum havia augmentat respecte de 
l’any anterior, agost ha tornat a mostrar un signe negatiu del 2,9% en relació al mateix mes de 
2014. Malgrat aquesta caiguda mensual, l’acumulat de 2015 presenta un increment del 9,1%, 
una xifra que es redueix al 6,3% si es té en compte l’índex interanual (any mòbil). En relació al 
consum, comentar que les xifres assolides a Catalunya en els últims 12 mesos assenyalen un 
increment en la línia al del conjunt d’Espanya, que ha estat del 5,6%. 

La situació del sector continua estant sota mínims. A la feblesa del consum –cal recordar 
que ha caigut un 80% en 8 anys- s’uneix també l’estancament amb tendència a la baixa en les 
activitats d’Exportacions i, conseqüentment, de Producció. Així, durant aquest primers 8 mesos 
de 2015 s’han destinat 1,65 milions de tones al mercat exterior, davant els 1,91 milions del 
període anterior. Això implica una reducció del 13,9%. La fabricació de ciment també ha baixat, 
en aquest cas un 6,5%, i se situa en poc més d’1,5 milions de tones. També en Exportacions i 
Producció, la variació dels índex a Catalunya és semblant a les de tot l’Estat.  

 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català  

 
Barcelona,  21 de setembre  de 2015 

Agost  2015
% Variació 
respecte a 
Agost 2014

Acumulat 
2015

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2014

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 189.304 19,5% 1.527.192 -6,5% 2.142.592 -6,5%
Consum de ciment 92.228 -2,9% 966.305 9,1% 1.393.347 6,3%
Importació de ciment i clínquer 3.036 -46,7% 24.906 116,3% 45.373 214,6%

(I) Exportació de ciment i clínquer 92.504 -59,8% 1.646.122 -13,9% 2.522.327 0,2%
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