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La millora del mercat acosta el sector a 
l’objectiu d’increment del 5% al 2016 

 Tot i l’augment del novembre, el consum de ciment a 
Catalunya és només una cinquena part del de fa una dècada 

   

L’activitat en dues grans obres, com són la construcció de la llançadora ferroviària a 

l’aeroport de Barcelona i l’edificació del nou centre logístic d’Amazon al Prat de Llobregat, ha 

contribuït decisivament a generar un increment del 15,2% en el consum de ciment a Catalunya 

durant el mes de novembre, comparat amb el mateix mes de 2015. Aquesta pujada posa més a 

l’abast la previsió de tancar 2016 amb un augment anual del mercat domèstic a l’entorn del 5%. 

Tot i això, aquest any el consum de ciment a Catalunya serà només una cinquena part del que 

hi va haver 10 anys enrere, quan va superar els 7,8 milions de tones. 

Els indicadors provisionals recollits per Ciment Català relatius al mes de novembre mostren un 

avanç tant en la producció (que creix un 20,8%) com en les exportacions (amb un 32,4% de 

guany). Aquestes xifres queden moderades des de l’anàlisi de l’any mòbil, amb un 16,2% i un 

8,4% de creixement, respectivament. 

 

La situació conjuntural del mercat català -que progressa positivament a tots els indicadors- 

contrasta amb el lleuger retrocés del mercat en el conjunt d’Espanya, fet que corrobora 

l’emmascarament de resultats que generen les dues grans obres en curs. Una altra dada 

preocupant per a les fàbriques catalanes és que, tot i la millora relativa, el consum representa 

només el 14,5% del total espanyol, molt allunyat del pes del PIB. 

 

 

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

 
Barcelona,  16 de desembre de 2016 
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(I) Producció de ciment 241.788 20,8% 2.358.793 13,1% 2.554.172 16,2%

Consum de ciment 153.617 15,2% 1.512.536 5,8% 1.622.788 5,5%

(I) Exportació de ciment i clínquer 276.380 32,4% 2.431.620 8,6% 2.647.061 8,4%

Importació de ciment i clínquer 2.188 -58,7% 34.727 -28,1% 38.887 -26,1%


