AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Desembre 2014

2014 es tanca amb una caiguda del
consum del 10,7%
• Després de 7 exercicis consecutius amb descensos de 2 dígits, el
mercat català dóna senyals d’estabilització al darrer trimestre
El consum de ciment a Catalunya ha patit una davallada del 10,7% durant l’any 2014. Els
1,3 milions de tones emprades queden molt lluny dels 8 milions consumides l’any 2007. Des
d’aleshores, i al llarg de 7 exercicis consecutius, la demanda interna ha caigut al ritme de dos
dígits, entre el 20 i el 30% anuals. Per tant, la caiguda al 2014 és la menor de tot aquest
període, i s’ha aconseguit gràcies a què el mercat ha presentat símptomes d’estabilització als
darrers 3 mesos, en què el consum ha millorat respecte al del mateix període de l’any 2013.
Les xifres provisionals recollides per la patronal Ciment Català indiquen que al mes de
desembre el consum de ciment a Catalunya ha crescut un 13,4% respecte de desembre de
2013. Tot i això, les 101 mil tones consumides representen menys de la meitat de les 203 mil
tones exportades, que constitueixen la base de la supervivència de la indústria catalana.
En aquest moment de cruïlla, amb un consum interanual encara en descens contrastant
amb els increments del darrer trimestre, val la pena assenyalar que al conjunt de l’Estat el
sector ha frenat ja la seva caiguda. Durant 2014, la variació de consum anual ha estat
mínimament positiva, amb un increment del 0,4%. Una data que contrasta amb la situació a
Catalunya que, en aquest àmbit, marxa endarrerida en la senda de la recuperació.
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Producció de ciment
Consum de ciment
Importació de ciment i clínquer
Exportació de ciment i clínquer

Desembre
2014

% Variació
respecte a
Desembre
2013

113.220
101.389
5.020
203.468

-43,7%
13,4%
807,4%
8,5%

% Var.
Acumulat respecte a
acumulat
2014
2013
2.243.743
1.311.921
31.955
2.846.587

14,3%
-10,7%
217,9%
82,1%

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