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El consum de ciment repunta al març, afavorit 
per la climatologia  

• El mercat domèstic creix un 3,9% al primer trimestre de 2019, però no 
mostra cap tendència que asseguri la recuperació del sector 

 

Barcelona,  20 de maig de 2019.- Un mes de 

març sense pluges ni sense Setmana Santa ha 

generat un increment del 19,4% del consum 

de ciment a Catalunya, segons revelen les 

dades avançades del Baròmetre del Ciment*. 

Tot i aquesta elevada xifra mensual, el mercat 

domèstic només ha crescut un 3,9% durant el 

primer trimestre de 2019. Les variacions dels 

darrers temps no permeten fixar una 

tendència clara de recuperació del sector: de 

fet, en l’índex interanual, el consum de ciment 

a Catalunya mostra un descens del 3,2%. 

Aquesta situació de la indústria cimentera 

contrasta amb la del conjunt de l’economia. El 

PIB espanyol acumula 6 anys de creixement 

continuat superior al 2% anual, i ja és superior al d’abans de la crisi de 2008. En canvi, les vendes 

de ciment tot just són una quarta part, i comença a sorgir el temor que pugui aparèixer una nova 

crisi sense haver-se recuperat de l’anterior. 

L’escassa activitat inversora de les administracions públiques, amb pressupostos prorrogats, 

manté frenada la licitació d’obres per a la construcció o la conservació d’infraestructures. 

“L’auge de la construcció residencial -assenyala Salvador Fernández Capo, president de Ciment 

Català – està limitat a determinats territoris, i en cap cas no és suficient per a compensar 

aquesta inactivitat del sector públic. Això ha portat a què el consum de ciment per càpita a 

Catalunya sigui un 33% inferior al de la mitjana de tota la Unió Europea”.  

 

* El Baròmetre del Ciment és un informe estadístic, elaborat pel departament d'Estudis de Oficemen, 

que analitza mes a mes, les xifres del sector a Espanya, creuant les dades pròpies dels fabricants amb 

altres estadístiques provinents de l'INE i Eurostat, per oferir un índex estimat de variació interanual del 

consum de ciment. 

Període IDC Exportac.

2018 abr 9,33% 6,87%

 may 7,04% 5,84%

 jun 6,42% -2,33%

 jul 5,24% -4,86%

 ago 3,57% -2,57%

 sep 2,64% -10,20%

 oct 1,24% -11,04%

 nov -2,62% -15,29%

 dic -5,24% -17,37%

2019 ene -8,11% -27,92%

 feb -6,10% -31,12%

 mar -3,24% #N/D

% Variació any mòbil


