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El consum interanual deixa de caure 
després de 7 anys 

  

• La incògnita és ara saber quin comportament tindrà l’obra 
pública un cop celebrades les Municipals 

  

La taxa interanual de consum de ciment a Catalunya ha estat caient ininterrompudament 
des de la primavera de l’any 2008 fins que aquest mes de maig passat ha mostrat, per primera 
vegada, un signe positiu, amb un creixement només simbòlic del 0,5%. Però els 1,4 milions de 
tones consumides als darrers 12 mesos queden molt lluny dels més de 8 milions a què havia 
arribat el consum aleshores, i dimensionen molt clarament els efectes catastròfics que ha 
tingut la crisi econòmica en la indústria. 

Les dades provisionals recollides al passat mes de maig per Ciment Català indiquen que el 
consum de ciment va augmentar un 7% respecte al maig de 2014 (sumant el 8è mes 
consecutiu de creixement), mentre que la producció també es va incrementar en un 6,5%.  En 
qualsevol cas, el sector viu dels mercats exteriors: mentre que a Catalunya es van consumir  
122 mil tones, les exportacions van arribar a 298 mil tones. 

La incògnita que cal ara desvetllar és sobre la tendència del mercat domèstic en un futur 
immediat. Els creixements en vendes i consum assolits als darrers mesos han coincidit amb la 
campanya per a les eleccions Municipals que, tradicionalment, comporta un augment de la 
inversió en obra pública. Si no es manté l’empenta a l’activitat constructora donada per 
aquesta circumstància, difícilment es consolidarà l’estabilització del mercat, i podrien tornar a 
aparèixer registres negatius. 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català  
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Maig 2015
% Variació 
respecte a 
Maig 2014

Acumulat 
2015

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2014

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 226.795 6,5% 969.647 -11,0% 2.128.563 -4,4%
Consum de ciment 133.984 7,0% 619.418 12,3% 1.379.532 0,5%
Importació de ciment i clínquer 3.029 222,3% 15.849 296,9% 43.839 377,4%

(I) Exportació de ciment i clínquer 297.771 18,2% 1.143.799 -13,2% 2.649.268 17,1%


