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La caiguda del consum de ciment a 
Catalunya duplica la del conjunt d’Espanya 
 
• El consum per càpita és de poc més de 200 quilos per any, lluny dels 314 
dels francesos i molt per sota dels 526 d’un país emergent com el Marroc 

• L’augment dels costos elèctrics llasta les exportacions i, en 
conseqüència, amenaça la supervivència d’algunes fàbriques 

 

Les dades recollides per Ciment Català entre les fàbriques catalanes demostren que la crisi 
que pateix el sector continua amb unes magnituds mai no vistes. Per sisè any consecutiu, 
retrocedeix el consum de ciment a Catalunya: al mes de novembre, el mercat interior només 
va utilitzar-ne 110 mil tones, i als darrers 12 mesos s’ha consumit poc més d’1,5 milions de 
tones, el que representa un descens del 22,1% sobre el període anterior. 

Però les dades recollides prenen un caire més negatiu quan es comparen a les del conjunt 
de l’Estat. Als darrers 3 mesos –tal com s’observa a la taula adjunta- el ritme de caiguda del 
consum a Catalunya és molt més elevat, arribant al mes de novembre a més que duplicar el 
descens a Espanya: 21,8 % enfront del 9,3%. El Consell Directiu de Ciment Català ha expressat 
la seva preocupació per aquesta circumstància, que agreuja encara més les dificultats que 
travessen les empreses. 

 

 

La situació esdevé més tràgica si es té en compte que l’augment continuat als darrers anys 
dels costos elèctrics penalitza la competitivitat de la indústria. En els últims 12 mesos, la 
producció ha caigut un 37,2% i les exportacions –la tradicional via de supervivència en èpoques 
de crisi- acumulen un retrocés del 33,4%. 

Mesos 2013 Conjunt de l'estat Catalunya Diferencial
Setembre -9,1 -16,0 -6,9

Octubre -11,2 -16,2 -5,0

Novembre -9,3 -21,8 -12,5

Variació del consum de ciment (en % sobre 2012)
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Per a exemplificar la gravetat del problema, n’hi ha prou amb una comparació: a 
Catalunya, el consum anual de ciment per càpita és tot just de 205 quilos. A França, un país de 
nivell econòmic similar, és un 50% superior i arriba als 314 quilos/habitant. Al Marroc, 
economia emergent, el consum per càpita és de 526 quilos/any. 

 

 

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

 

Barcelona,  19 de desembre de 2013 

Novembre  
2013

% Variació 
respecte a 
Novembre 

2012

Acumulat 
2013

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2012

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 178.460 -1,7% 1.761.607 -36,7% 1.907.512 -37,2%
Consum de ciment 110.141 -21,8% 1.431.831 -20,7% 1.541.458 -22,1%
Importació de ciment i clínquer 443 -40,6% 8.975 13,3% 9.452 8,1%

(I) Exportació de ciment i clínquer 138.149 121,1% 1.380.566 -32,6% 1.436.598 -33,4%


