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El mercat manté la recuperació 
 Març de 2017 ha estat el mes amb un consum més elevat de ciment 

a Catalunya des d’octubre de 2012 
   

Un seguit de factors conjunturals han afavorit el consum de ciment a Catalunya durant el 
mes de març que, amb 169 mil tones, ha crescut un 30,7% respecte de fa un any. Aquest notable 
augment s’explica per la suma de les dues macro-obres del Baix Llobregat (el centre Amazon i la 
llançadora ferroviària), i molt particularment tant per l’absència de la Setmana Santa en aquest 
mes de març (cosa que va ocórrer al 2016) com per la benignitat climatològica. De fet, el nivell 
assolit és el millor registre mensual de la indústria catalana des d’octubre de 2012, i confirma 
una certa recuperació del mercat durant els darrers mesos. 

També ha evolucionat favorablement el volum de producció de les empreses associades a 
Ciment Català, que ha superat les 293 mil tones mensuals, amb un increment del 12,3%. Les 
exportacions també milloren un 10,3%, i han arribat fins a les 311 mil tones.  

Tot i les bones notícies dels darrers mesos, les empreses fabricants continuen molt lluny de 
les xifres assolides fa una dècada. En termes de consum, el mercat domèstic actual tot just 
representa un 21% del que va ser a 2007. Són les vendes a mercats exteriors les que permeten 
sostenir, en bona part, l’activitat industrial a Catalunya. 

 
Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català  
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(I) Producció de ciment 293.485 12,3% 748.624 15,1% 2.631.379 10,1%
Consum de ciment 169.087 30,7% 443.993 23,3% 1.707.470 12,6%
Exportació de ciment i clínquer 311.309 10,3% 592.107 -11,6% 2.559.777 0,3%

(I) Importació de ciment i clínquer 2.010 -72,5% 5.256 -67,8% 24.778 -58,2%


