AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Gener 2015

El mercat de ciment s’estabilitza en
mínims a Catalunya
• Mentre que el consum català només representa la vuitena part del
total estatal, les exportacions dupliquen aquest percentatge
Amb un increment d’un inapreciable 0,3% aquest passat gener, el consum de ciment a
Catalunya suma el seu quart mes consecutiu en xifres positives comparades amb el mateix
període de l’any anterior. Però la millora és tan minsa que, més que de recuperació, cal parlar
d’estabilització en mínims del mercat. De fet, en l’acumulat interanual, encara es registra una
caiguda del 8,7% respecte de l’any anterior.
Aquesta situació contrasta amb la del conjunt de l’Estat, on el consum va augmentar al mes
de gener un 5,2%, en la línia de les previsions anuals de la indústria. Catalunya només ha
representat el 12,22% del total de ciment consumit a Espanya. Les dades estatals reflecteixen
que la crisi del sector ja ha tocat fons, perquè fins i tot les xifres de l’any mòbil són ja, ara,
positives.
L’única comparació on Catalunya surt guanyant al conjunt d’Espanya és en la força
exportadora: el 26,5% del ciment espanyol destinat a mercats estrangers surt de fàbriques
catalanes. La capacitat de transportar producte per via marítima és una utilitat que caldria
preservar i potenciar, per al bé de la competitivitat de les plantes del país.

Gener 2015
(I)

(I)

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