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Octubre  2015 

 

Octubre frena la tendència al 
creixement del consum 

   

• L’augment ha estat de només un 1,1%, que contrasta amb 
els increments propers al 10% del primer semestre 

  

Un primer semestre de 2015 amb alces del consum properes al 10% semblaven anticipar el 
que podia ser el primer exercici en positiu per a la indústria catalana del ciment des de l’any 
2007. Tanmateix, passats els efectes estimuladors de l’activitat que van suposar les campanyes 
per a les eleccions municipals (maig) i catalanes (setembre), les males notícies han tornat al 
sector. Si la tendència expressada als darrers mesos es manté al novembre i al desembre –i res 
no indica que no serà així-, es tancarà l’exercici en uns registres només lleugerament superiors 
als de 2014, que va ser el pitjor any, en magnituds, de l’últim mig segle.  

El mes d’octubre (en el que fins i tot el clima ha acompanyat) s’ha tancat amb un augment 
de tot just 1.500 tones del consum de ciment respecte de l’any anterior. En termes relatius, 
això significa un misèrrim 1,1% d’increment.  

La situació a Catalunya és semblant a la del conjunt d’Espanya, per bé que aquí els canvis 
de tendència sempre semblen arribar amb uns mesos de retard. A tot l’Estat, el consum ha 
caigut un 2,4% a l’octubre: és la primera vegada des de mitjans de 2014 que això passa.  

Tant les xifres catalanes com les espanyoles mostren sense dubtes que la recuperació 
encara és lluny d’arribar a la indústria del ciment. 

 

 

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

 
Barcelona,  16 de novembre  de 2015 
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(I) Producció de ciment 189.060 7,1% 1.880.944 -3,9% 2.171.864 -7,1%
Consum de ciment 136.862 1,1% 1.323.816 8,0% 1.559.704 8,5%
Importació de ciment i clínquer 4.010 -31,6% 38.389 69,5% 47.725 99,5%

(I) Exportació de ciment i clínquer 225.090 11,1% 2.090.281 -11,6% 2.513.159 -6,6%

Oficina de Premsa · Ciment Català 
València 245, 3er, 5a · Barcelona - 08007 · Tel. 93 243 08 35 

premsa@ciment-catala.org 

1 


