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Catalunya, cada cop més allunyada de la 
resta d’Espanya en el mercat del ciment 

 

• Al mes de juny, el consum al territori català només va suposar l’11,6% 
del total consumit a l’estat 

  

Una altra vegada més –i ja portem 10 mesos consecutius- les dades del mercat català del 
ciment s’allunyen de les de la resta d’Espanya. Al passat mes de juny, el consum a Catalunya va 
ser de només 113 mil tones, que representen un 11,6% de les 968 mil tones consumides al 
conjunt de l’estat. Si tenim en compte que el PIB català representa el 18,8% del PIB espanyol, 
queda palesa la debilitat del sector del ciment al nostre país. 

Una debilitat que va camí d’esdevenir estructural per tal com, als darrers 10 mesos, les 
tendències a un i altre territori van divergint. Així, mentre que a Catalunya la caiguda del 
consum al juny de 2014 sobre juny de 2013 ha estat del 18%, a Espanya només ha estat del 2% 
(la qual cosa indica que, si descomptem Catalunya, el consum de ciment creix al mercat 
espanyol). 

Les dades provisionals recollides per Ciment Català durant el mes de juny de 2014 mostren 
un únic signe d’esperança per a les empreses: la producció de ciment repunta respecte del 
passat, tant en els índex mensual, anual i interanual. Això té una explicació: les condicions del 
mercat internacional, unides a la proximitat a ports marítims, permeten les fàbriques catalanes 
exportar clínquer, fins al punt que les vendes a l’exterior han crescut un 33,1% al juny, i més 
del 50% en el darrer any. 

 

 

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

Barcelona,  14 de juliol  de 2014 

Juny  2014
% Variació 
respecte a 
Juny 2013

Acumulat 
2014

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2013

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 204.131 13,2% 1.288.957 28,1% 2.245.767 2,1%
Consum de ciment 112.665 -18,0% 661.194 -15,8% 1.357.496 -17,3%
Importació de ciment i clínquer 599 -33,3% 4.205 -27,0% 8.498 -12,0%

(I) Exportació de ciment i clínquer 175.191 33,1% 1.516.309 102,5% 2.344.071 50,7%


