AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Desembre 2016

El consum augmenta un 6% al 2016,
però es queda al nivell de 1964
 Durant la darrera dècada, l’ús de ciment a Catalunya s’ha
reduït en un 80%
El consum de ciment a Catalunya durant l’any 2016 ha estat de 1,64 milions de tones, xifra
que representa un augment del 6% respecte a 2015. És el segon exercici consecutiu de millora,
després de 7 anys de fortes caigudes. En conjunt, durant la darrera dècada, el consum s’ha reduït
en un 80% des dels 8,06 milions de tones assolits l’any 2007, i queda al nivell del que hi havia fa
més de mig segle: al 1964, se’n van usar 1,56 milions de tones. Aleshores, la població era de 4,4
milions d’habitants, mentre que actualment supera els 7,5 milions.
Les dades provisionals recollides per Ciment Català posen de relleu com les exportacions
ajuden les fàbriques catalanes a mantenir la seva activitat. Al 2016, les vendes a l’exterior han
crescut un 7,5%, tot i el les dificultats del sector per a ser competitiu als mercats internacionals
degut als elevats preus de l’energia.
Les previsions per al nou any 2017 indiquen estabilitat al mercat domèstic. Tot i que hi ha
signes d’una certa revitalització en l’edificació residencial, la inacció de les administracions
públiques en la construcció i manteniment d’infraestructures continua llastant les expectatives
de creixement de la indústria.
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Producció de ciment
Consum de ciment
Exportació de ciment i clínquer
Importació de ciment i clínquer

Desembre
2016

% Variació
respecte a
Desembre
2015

170.025
124.640
206.830
2.150

-13,0%
8,2%
-4,0%
-48,3%

% Var.
Acumulat respecte a
2016
acumulat
2015
2.528.819
1.637.177
2.638.451
35.665

10,9%
6,0%
7,5%
-32,0%

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