AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Gener 2014

La manca de licitació pública manté
ensorrat el mercat del ciment a Catalunya
• Per cinquè mes consecutiu, la taxa de caiguda del consum quasi
duplica la del conjunt de l’Estat
L’any 2014 ha començat com el setè exercici consecutiu en què el consum de ciment cau a
un ritme superior al 20%. Durant el gener, a Catalunya es van emprar 110 mil tones, un 20,3%
menys que les 141 mil consumides a gener de 2013. La situació, que ja és molt greu per si
mateixa per la longitud de la crisi, resulta encara més punyent si es te en compte que al
conjunt de l’Estat, i per cinquè mes consecutiu, les magnituds del descens de consum són tot
just una mica més de la meitat. En concret, al mes de gener, el consum a Espanya va abaixar-se
un 13,6%.
Costa de trobar explicacions a una conjuntura tan dramàtica com la que afecta la indústria
catalana. Però existeixen indicis que n’apunten les causes. Un dels principals és la dada de
licitació pública a Catalunya al llarg de 2013. Mentre que en el conjunt de l’Administració
Central i l’Administració Local la licitació va augmentar un 46% i un 7% respectivament
respecte l’any anterior (no es disposen de dades desagregades per territoris d’aquestes dues
administracions), la licitació de la Generalitat va caure un estrepitós 39% respecte l’any 2012.
Amb només 181 milions d’euros licitats, les inversions en infraestructures públiques a
Catalunya són inferiors a les que les respectives comunitats autònomes fan a Andalusia (369
M€), Castella i Lleó (201 M€) o Madrid (555 M€).

% Var.
% Variació Any mòbil
respecte a
Gener 2014 respecte a (darrers 12
any mòbil
Gener 2013 mesos)
anterior
(I)

(I)

Producció de ciment
Consum de ciment
Importació de ciment i clínquer
Exportació de ciment i clínquer

189.244
109.889
540
282.564

35,0%
-22,2%
-11,2%
100,0%

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

2.011.505
1.497.395
9.949
1.717.582

-28,6%
-20,3%
19,7%
-19,7%

Barcelona, 18 de febrer de 2014

Oficina de Premsa · Ciment Català

València 245, 3er, 5a · Barcelona - 08007 · Tel. 93 243 08 35
premsa@ciment-catala.org

1

