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El consum de carburants a Espa-
nya és un indicador més que l’eco-
nomia va començar a créixer l’any
passat. La sortida de productes pe-
troliers per al mercat espanyol,
des de les instal·lacions deCLH, es
va situar en 36,5milions demetres
cúbics, un0,6%mésque la xifra re-
gistrada l’any 2013. L’anypassat re-
presenta el primer exercici des del
2007 en què la sortida de carbu-
rants des de les instal·lacions de la
principal empresa d’emmagatze-
mament i transport de productes
petroliers creix a Espanya per a ús
autòcton.
Undels indicadors avançats que

millor reflecteix la despesa, en
aquest segment, és el consum de
carburants per a automoció. Els
ciutadans es van animar a utilitzar
més el cotxe per a les escapades
del cap de setmana, entre altres
motius, perquè des de després de
l’estiu el preu de la gasolina i el ga-
soil al sortidor va començar a bai-
xar. Va ser de forma lenta, però
continuada.
En el conjunt de l’any, la comer-

cialitzacióde les gasolines va retro-
cedir un 0,3% i el gasoil d’automo-
ció va augmentar un 2,7%. En el
seu conjunt, la demanda dels car-
burants d’automoció es va elevar
un2,1% i es van superar els 25,3mi-
lions demetres cúbics. En concret,
la demanda de gasolina sense
plom 95 va retrocedir un 0,4%, la
gasolina 98 vapujar un 1,5% i el ga-
soil A, conegut com a dièsel, va as-
cendir un 2,7% (vegeu el gràfic).
Cal recordar que el 67% del parc
automobilístic el componenara ve-
hicles dièsel. A més, la major part
dels transportistes utilitzen també
aquest combustible.
“Considerem que el creixement

de les sortides de productes petro-
liers registrat el 2014 es deu fona-
mentalment a lamillorade l’econo-
mia i a l’abaratiment del preu dels
combustibles que s’ha produït en
l’última etapa de l’any, per la qual

cosa confiem que aquesta tendèn-
cia continuï també l’any 2015”, as-
senyalen fonts de CLH, que té la
xarxa d’oleoductes més important
d’Espanya.
Segons fonts del mercat, des de

l’inici de la crisi, la demanda total
acumulava caigudes del 25%. Sigui
comsigui, la tendència a incremen-
tar l’ús del cotxe s’explica, en part,
per la baixadadel preu del petroli i
la seva repercussió en els carbu-
rants a les estacions de servei.
Per Ángel Laborda, director de

conjuntura de Funcas, “aquest
increment del 2,1% en els car-
burants d’automoció respon al fet
que la demanda, igual com en
altres indicadors de consum, es
comença a recuperar”. Segons el
seu parer, un altremotiu és que en
els tres últims anys “les vendes de
cotxes s’han incrementat, amb la

qual cosa el parc automobilístic és
més gran”.
Quant al preude les gasolines, el

barril de cru Brent, la referència a
Europa, va tocar màxims anuals el
23 de juny passat, en què va supe-
rar els 115 dòlars. La setmana pas-
sada es va moure per sota dels 50
dòlars. La gasolina 95 costava a fi-
nals de juny de mitjana 1,457 eu-
ros. Sis mesos després, amb dades

del Ministeri d’Indústria del 8 de
gener, aquest carburant estava de
mitjana a 1,134 euros el litre, i això
representa un descens del 22,16%.
El dièsel en aquell temps valia
1,347 euros el litre. La mitjana de
dijous passat va ser d’1,082 euros,
encara que la setmana passada hi
havia més de 290 gasolineres a la
Península i les Balears que l’oferi-
en a 99 cèntims el litre. A Espanya,

hi haoperativesmésde9.000gaso-
lineres. La setmana passada no-
més existia una estació de servei,
ubicada a Logronyo, que oferia la
gasolina 95 a 99 cèntims.

Omplir undipòsit de 50 litres de
gasolina 95 s’ha abaratit en els úl-
tims sis mesos i mig 16,15 euros. A
finals de juny del 2014 costava
72,85 euros; mentre que ara val
56,7 euros. I si el vehicle és dièsel

el mateix ompliment s’ha reduït
13,25 euros (de 67,35 a 54,1 euros).
Cal recordar que més d’un 50%
del preu en sortidor són impostos
i, per tant, en aquesta part les pe-
trolieres no poden repercutir les
baixades del cru.
Quant al total de gasoils

(A+B+C), les sortides van assolir
els 26,4 milions de metres cúbics,
un 0,4%més que el 2013. Per la se-
va part, les sortides de querosens
el 2014 van pujar a 5,2 milions de
metres cúbics, la qual cosa repre-
senta una pujada del 2% respecte a
l’any anterior.
Les aerolínies no repercuteixen

les baixades del petroli perquè els
preus que ara paguen pel seu que-
rosè els van negociar fa un parell
d’anys, quan les cotitzacions eren
més altes.c
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Omplir un dipòsit de
50 litres costa entre
13 i 16 euros menys
que fa sis mesos, per
la caiguda del cru

Indicadors avançats que reflecteixen la incipient recuperació econòmica de l’any passat
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