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Augmenta el consum mentre es 
redueixen producció i exportacions 

  

• Després de 7 anys de caiguda, el mercat del ciment a Catalunya 
mostra els primers símptomes de rebot 

  

Després d’acumular 7 exercicis consecutius de caigudes de dos dígits percentuals, el 
mercat del ciment a Catalunya tendeix a l’estabilització. És clar que s’ha passat d’un volum de 
més de 8 milions de tones l’any a un d’actual que tot supera els 1,3 milions, xifra que 
representa un 84% de disminució. Però les dades recollides durant els darrers mesos mostren 
un lleuger rebot del consum que, de tota manera, queda encara molt lluny dels estàndards 
europeus. 

Així, les quasi 115 mil tones usades al febrer indiquen una millora del 14% sobre les de 
febrer de 2014. Tot i que és el cinquè mes consecutiu que creix, el consum en termes 
interanuals encara presenta un signe negatiu del 6%. 

En paral·lel, les estadístiques mostren una reducció de la producció de ciment (-28,3% al 
febrer), i també de les exportacions (-14,9%). Aquestes dades poden interpretar-se com una 
mostra de la dificultat que té la indústria catalana per competir en costos de fabricació, degut 
fonamentalment al preu de l’electricitat i a l’escassetat de combustibles alternatius 
disponibles.  

 

 

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

Barcelona,  16 de març  de 2015 

Febrer 2015
% Variació 
respecte a 

Febrer 2014

Acumulat 
2015

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2014

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 163.276 -28,3% 320.197 -23,2% 2.144.945 3,1%
Consum de ciment 114.822 14,0% 215.858 6,5% 1.318.474 -6,0%
Importació de ciment i clínquer 4.715 551,9% 9.884 631,9% 40.516 308,9%

(I) Exportació de ciment i clínquer 217.443 -14,9% 364.742 -32,2% 2.671.235 43,7%


