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La Setmana Santa minora el consum 

de ciment a Catalunya  

• Les exportacions, que superen d’un 50% l’activitat del mercat 
domèstic, atenuen la baixa activitat de l’obra pública 

   

Una vegada més, el mercat català ha viscut l’efecte de la Setmana Santa, que segons s’ubica 

al calendari fa apujar o abaixar l’ús de ciment. Abril s’ha tancat amb la primera caiguda mensual 

des de juliol de 2016. Un registre que contrasta amb el fet que al mes de març es va establir la 

millor marca en consum de ciment a Catalunya des d’octubre de 2012. Les dades provisionals 

recollides entre les empreses associades a Ciment Català mostren una disminució del 4,4%, que 

redueix a un 11,5% el creixement del mercat domèstic als darrers 12 mesos. 

La situació dels fabricants catalans ve marcada per l’escassa activitat de l’obra pública. 

Malgrat els darrers anuncis, les administracions públiques mantenen en mínims els projectes de 

construcció i manteniment d’infraestructures. Tot i que s’aprecien signes de millora en 

l’edificació residencial, la manca d’inversions de les diferents institucions governamentals manté 

molt frenada la demanda.    

I, com passa als darrers anys, són les vendes als mercats exteriors el motor de l’activitat de 

les fàbriques catalanes. Tot i la lleugera caiguda del mes d’abril, el volum d’exportacions es 

manté estable a l’entorn dels 2,5 milions de tones anuals, pràcticament un 50% superior al 

consum total de ciment a Catalunya, que ha estat d’1,7 milions de tones als darrers dotze mesos. 

 

Dades en tones i referides al mercat català 

(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català  

 

Barcelona,  17 de maig de 2017 
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respecte a 
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respecte a 
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(I) Producció de ciment 299.014 30,5% 1.047.638 19,1% 2.701.198 11,8%

Consum de ciment 134.678 -4,4% 578.671 15,5% 1.701.628 11,5%

Exportació de ciment i clínquer 200.372 -5,5% 792.479 -10,1% 2.548.192 2,3%

(I) Importació de ciment i clínquer 1.874 -8,0% 6.460 -64,8% 23.946 -58,8%


