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La millora del consum al novembre no 
evita un descens interanual de l’11,7% 

 

• Les exportacions s’han duplicat als darrers 12 mesos, i representen 
un 215% més que el producte destinat al mercat domèstic 

  

Per segon mes consecutiu, i després de 84 mensualitats de descens interanual continuat, el 
consum de ciment a Catalunya millora respecte del que va haver-hi l’any passat. Aquest 
novembre, i segons les xifres provisionals recollides per la patronal Ciment Català, el mercat 
domèstic ha absorbit 114.621 tones de ciment, que representen un 10,2% més que les de 
novembre de 2013. Aquesta millora, però, queda lluny de compensar la caiguda acumulada 
d’un 11,7% al darrer any i, encara que dóna un petit respir puntual als fabricants, no allunya les 
amenaces a la seva supervivència. 

Novembre també ha servit per trencar una sèrie de 14 mesos seguits en què el consum a 
Catalunya era pitjor que al conjunt de l’estat. Així i tot, Espanya és a punt de tancar l’exercici 
amb uns nivells pràcticament iguals als de 2013, molt superiors a l’esmentat 11,7% de caiguda 
que hi ha a Catalunya. 

De fet, les empreses catalanes es mantenen operatives fonamentalment gràcies a les 
exportacions. Als darrers 12 mesos, les vendes als mercats exteriors s’han duplicat i 
representen, comparativament, un 215% del volum de producte que es destina a Catalunya. 
Una situació que difícilment es podrà mantenir en el futur si continua la pressió als costos per 
l’augment de preu de l’energia elèctrica i per la manca de combustibles alternatius, ja que això 
limita la competitivitat de les empreses als mercats internacionals. 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català 
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Acumulat 
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(I) Producció de ciment 177.701 -0,4% 2.130.523 20,9% 2.331.577 22,2%
Consum de ciment 114.621 10,2% 1.219.313 -11,6% 1.313.038 -11,7%
Importació de ciment i clínquer 4.313 498,0% 21.718 128,6% 22.272 123,2%

(I) Exportació de ciment i clínquer 219.409 58,8% 2.643.120 92,2% 2.830.729 97,8%


