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Minsa i lenta recuperació del consum 
de ciment  

   

• Les exportacions permeten mantenir operatives, encara que 
sota mínims, les fàbriques catalanes 

  

Tot i que ja s’acumulen 9 mesos seguits de creixement en el consum de ciment a 
Catalunya, la recuperació d’aquesta magnitud presenta un doble problema: és molt escassa, i 
mostra una tendència molt plana. Al mes de juny s’han usat 124 mil tones a Catalunya, un 
7,8% més que al 2014, alentint d’aquesta manera el ritme mitjà acumulat del primer semestre 
de 2015, que és de l’11,3%. Als darrers 12 mesos la variació en el consum de ciment ha estat 
del 2,8%, cosa que vol dir que, a la pràctica, es manté en els mínims històrics des que hi ha 
estadístiques (des de principis dels anys 60 del segle XX). La conclusió és demolidora: mentre 
que durant 7 anys el consum ha anat caient al ritme de 2 dígits percentuals anualment, ara que 
augmenta ho fa en proporcions molt minses.  

L’activitat de la indústria del ciment a Catalunya es nodreix, amb moltes dificultats, gràcies 
a la seva activitat exportadora. La capacitat operativa que les plantes dediquen al mercat 
domèstic no arriba, en el conjunt de Catalunya, al 20%. Això obliga a ser molt eficients per 
aconseguir costos de producció que permetin competir als mercats internacionals, i augmentar 
d’aquesta manera el grau d’utilització de les fàbriques. Però, en les condicions actuals, el 
marge d’actuació és molt estret i fràgil. Una recuperació més accentuada del mercat domèstic 
o una reducció dels costos energètics afavoririen la sostenibilitat del sector. I no diguem ja si 
totes dues circumstàncies es donen alhora. 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català  
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% Variació 
respecte a 
Juny 2014

Acumulat 
2015

% Var. 
respecte a 
acumulat 
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Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 160.138 -21,6% 1.129.784 -12,7% 2.084.570 -7,4%
Consum de ciment 123.681 7,8% 741.982 11,3% 1.387.095 2,8%
Importació de ciment i clínquer 3.146 298,5% 18.836 293,9% 46.036 407,3%

(I) Exportació de ciment i clínquer 177.109 26,2% 1.320.908 -9,4% 2.651.186 16,7%


