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Creix el consum al mercat domèstic, 
cauen les exportacions 

 El volum anual de ciment per càpita consumit a Catalunya se situa en 
només 220 kg/habitant, molt lluny dels 350 kg de la mitjana europea 

   

El consum de ciment a Catalunya ha arrencat amb força aquest 2017, amb un total de 
gairebé 275 mil tones durant els mesos de gener i febrer. L’increment es produeix gràcies a la 
recuperació del sector d’edificació residencial i a la construcció de dues grans obres al Baix 
Llobregat: el centre logístic d’Amazon i la Llançadora ferroviària de l’aeroport. Aquesta xifra 
representa un increment de més del 19% respecte dels dos primers mesos de 2016, un augment 
que es modera si es té en compte el conjunt del darrer any, ja que només arriba al 9%. Per 
contra, les vendes a mercats exteriors han patit un brusc descens del 27%. 

Tot i la singularitat de l’inici de 2017, l’activitat del sector continua a uns nivells impropis per 
a una economia com la catalana. El consum per càpita és tot just de 220 kg per habitant i any, 
molt allunyat de la mitjana dels països de la Unió Europea, que se situa per damunt dels 350 kg. 
Queda per veure, també, si la tendència del gener es consolida en els propers mesos. 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català  
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Febrer 2017
% Variació 
respecte a 

Febrer 2016

Acumulat 
2017

% Var. 
respecte a 
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Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
any mòbil 
anterior

(I) Producció de ciment 250.163 28,0% 455.140 16,9% 2.599.178 10,6%
Consum de ciment 139.590 9,3% 274.906 19,1% 1.673.446 9,3%
Exportació de ciment i clínquer 134.574 -32,9% 280.798 -27,5% 2.530.744 2,2%

(I) Importació de ciment i clínquer 2.104 -36,4% 4.209 -53,3% 31.036 -43,9%


