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El consum segueix ensorrat a Catalunya 
mentre creix a la resta de l’estat 

 

• El mercat domèstic perd en totes les comparacions amb Espanya, 
tant en les magnituds temporals com en les d’activitat  

  

Les dades provisionals recollides per Ciment Català durant el mes de maig de 2014 
assenyalen, novament, una doble realitat del mercat del ciment a Catalunya. Per una banda, 
que el consum continua ensorrat. Durant el maig, tot just arriba a les 119 mil tones, xifra que 
és un 21% inferior a la de les 152 mil tones de maig de 2013. Això provoca, de retruc, que les 
magnituds acumulades durant 2014 i les referides a l’índex interanual segueixin essent 
extremament negatives, amb caigudes del 15% i del 18% respectivament. 

L’altra realitat del mercat domèstic, també negativa, és que mentre a Catalunya l’ús del 
ciment continua caient per setè any consecutiu amb percentatges de dos dígits, la tendència 
sembla haver-se invertit a la resta de l’estat. Al conjunt del mercat espanyol, el consum del 
mes de maig ha retrocedit un 3% respecte al maig de 2013, però si s’exclou Catalunya, el 
consum a l’estat creix lleugerament. 

De fet, Catalunya surt perdent en totes les comparacions amb Espanya -per novè mes 
consecutiu- ja siguin relatives a consum o a producció, ja siguin estudiades en qualsevol 
període temporal: mensual, anual acumulat i interanual. Una situació que posa les fàbriques 
del país al caire del tancament. 

 

 

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

Barcelona,  23 de juny  de 2014 

Maig  2014
% Variació 
respecte a 
Maig 2013

Acumulat 
2014

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2013

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 203.640 3,1% 1.084.826 31,4% 2.221.939 -4,4%
Consum de ciment 119.530 -21,3% 548.530 -15,4% 1.370.568 -18,2%
Importació de ciment i clínquer 553 -64,9% 3.204 -34,1% 8.394 -12,4%

(I) Exportació de ciment i clínquer 261.996 115,7% 1.341.118 117,3% 2.300.597 37,4%


