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Es consolida la tendència a la 
bonança del sector  

 El consum de ciment a Catalunya acumula més de dos anys de 
creixement, per bé que des d’una base molt petita 

   

Les dades provisionals del mes de maig confirmen la recuperació de les magnituds de 
Consum i Producció al mercat català del ciment. Com es pot observar a la taula adjunta, tots dos 
indicadors presenten increments percentuals de dos dígits, tant quan es refereixen al mes en 
curs, com quan ho fan en relació a 2017, i també en l’Índex interanual (darrers 12 mesos). 

La bonança del sector cimenter es produeix, però en un context d’activitat mínima, per la 
qual cosa qualsevol increment resulta significatiu. N’hi ha prou de recordar que els poc més d’1,7 
milions de tones consumides al darrer any estan al nivell de les que es van usar a Catalunya al 
1964. 

Tot i aquest important matís, també cal assenyalar que amb les resultats assolits al maig se 
sumen ja 25 mesos consecutius de creixement. També en aquesta magnitud, les comparacions 
poses les coses al seu lloc: a la primavera de 2015, quan arrenca l’actual cicle, es venia de més 
de 7 anys de descensos seguits. 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
 

Barcelona,  27 de juny  de 2017 

Maig 2017
% Variació 
respecte a 
Maig 2016

Acumulat 
2017

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2016

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

Producció de ciment 277.663 21,7% 1.325.301 19,6% 2.756.826 14,0%
Consum de ciment 167.732 16,4% 746.403 15,7% 1.724.685 13,0%
Exportació de ciment i clínquer 237.210 -15,4% 1.029.689 -11,4% 2.505.008 1,3%
Importació de ciment i clínquer 1.800 -18,8% 8.242 -59,9% 23.511 -59,3%


