
                  
 

                                                    AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM 
Abril  2016 

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

premsa@ciment-catala.org 

1 

 

El consum de ciment s’estanca en 
mínims 

   

 El repunt mensual d’un 7,2%, fictici perquè Setmana Santa de 
2015 va caure en abril, no permet eixugar el signe negatiu 
del 2016 (-1,1%) 

  

Tot i que l’economia del país suma ja 11 trimestres consecutius de creixement, la situació de 

la indústria del ciment continua essent d’estancament. Les dades provisionals recollides per 

Ciment Català relatives al mes d’abril mostren un lleuger increment del consum a Catalunya (un 

7,2%), producte del fet que la Setmana Santa de l’any 2015 va caure en abril i va limitar, per 

tant, les vendes. En qualsevol cas, aquest resultat no és suficient, però, per a eixugar les caigudes 

acumulades des de principis de 2016, que se situen ara en un 1,1%.  

L’activitat de les fàbriques catalanes se salva gràcies a l’exportació de ciment i de clínquer 

(el producte previ al ciment). Això ha permès que la producció hagi augmentat un 13,4% a l’abril, 

una dada pràcticament idèntica a la variació experimentada en el conjunt dels darrers 12 mesos 

(14%). 

La caiguda de la licitació d’obra pública després del cicle electoral viscut al 2015 apareix com 

una de les causes principals de l’estancament del mercat, perquè l’edificació d’habitatges, tot i 

mostrar senyals de recuperació incipient, no compensa la davallada en la construcció 

d’infraestructures. 

 

 

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

% Var. 

respecte a 
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anterior

(I) Producció de ciment 229.194 13,4% 875.259 17,7% 2.410.722 14,0%

Consum de ciment 140.520 7,2% 514.219 -1,1% 1.552.056 2,8%

(I) Exportació de ciment i clínquer 211.957 -23,0% 882.738 4,4% 2.551.183 -0,7%

Importació de ciment i clínquer 5.161 60,4% 19.246 51,4% 58.969 41,6%


