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El consum acumula 2 trimestres 
consecutius de creixement 

  

• Tot i això, l’acumulat interanual encara retrocedeix un 6,1% 
  

El mercat del ciment a Catalunya dóna símptomes d’haver aturat la caiguda que, de 
manera ininterrompuda, l’ha sacsejat des de 2007 fins a 2014. Les dades provisionals recollides 
per Ciment Català durant el març constaten un increment en l’ús d’aquest producte d’un 
12,5% respecte del mateix mes de l’any passat. Aquest és el sisè augment mensual consecutiu. 
Tanmateix, si es prenen dades del darrer exercici interanual, el consum de ciment mostra una 
caiguda del 6,1% respecte dels 12 mesos anteriors. 

Les dades registrades a Catalunya estan en línia amb les del conjunt de l’Estat. A Espanya, 
el consum ha crescut 12,3% al març, i duu un acumulat del 8,5% al 2015 (primer trimestre). 
Això sí, donat que el rebot del mercat espanyol va començar abans que el català, l’interanual 
de tot l’Estat ja mostra una xifra positiva del 2,9%. 

Les empreses fabricants confien que aquesta tendència es consolidi, fet que permetria 
tancar un exercici amb creixement per primera vegada en els darrers 8 anys. De tota manera, 
les magnituds del mercat són molt lluny encara de les dels països de l’entorn europeu, i 
definitivament distanciades de les inabastables dades que s’assolien abans de la crisi, i que 
eren més d’un 500% superiors a les actuals. 

 

 

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

Barcelona,  16 d’abril  de 2015 

Març 2015
% Variació 
respecte a 
Març 2014

Acumulat 
2015

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2014

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 221.042 -6,8% 541.239 -17,2% 2.126.909 -0,7%
Consum de ciment 129.468 12,5% 343.577 8,1% 1.330.380 -6,1%
Importació de ciment i clínquer 4.125 392,6% 12.472 470,1% 42.267 330,1%

(I) Exportació de ciment i clínquer 206.001 -34,8% 570.743 -33,2% 2.561.427 23,4%


