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El mercat s’estanca i només creix un 
0,8% al primer semestre 

   

 El consum per càpita a Catalunya tot just supera els 200 
kg/any, poc més de la meitat de la mitjana europea 

  

Tot i la recuperació de l’economia als darrers temps, amb creixements del PIB propers al 3%, 

el sector del ciment continua enfonsat en mínims històrics. Les dades provisionals recollides per 

Ciment Català indiquen que, malgrat l’alça del 7,9% durant el mes de juny, el consum de ciment 

a Catalunya està estancat, i en el conjunt del primer semestre de 2016 només ha augmentat un 

0,8%. La paràlisi de l’obra pública és la principal causa d’aquesta conjuntura, i només la tímida 

recuperació del mercat immobiliari evita que la situació sigui pitjor.  

Un bon indicador dels mals temps que viu la indústria és que el consum per càpita de ciment 

a Catalunya és un dels més baixos del continent. Al darrer any, tot just ha arribat als 207 kg per 

habitant, més d’un 40% inferior a la mitjana dels 28 països de la Unió Europea, que va ser de 

363 kg per càpita anuals (dades de 2014, les darreres disponibles). Aquesta magnitud fa palesa, 

també, la immoderada caiguda de l’obra pública, amb el consegüent deteriorament de les 

infraestructures i la pèrdua de competitivitat internacional que pateix l’economia nacional. 

 

 

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

respecte a 

Juny 2015

Acumulat 

2016

% Var. 

respecte a 

acumulat 

2015

Any mòbil 

(darrers 12 

mesos)

% Var. 

respecte a 

any mòbil 

anterior

(I) Producció de ciment 217.655 36,0% 1.314.949 16,3% 2.463.480 18,2%

Consum de ciment 144.580 7,9% 803.474 0,8% 1.557.755 2,1%

(I) Exportació de ciment i clínquer 145.321 6,2% 1.308.452 2,2% 2.502.018 -4,2%

Importació de ciment i clínquer 4.617 22,3% 28.282 49,0% 61.743 33,7%


