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La manca d’acció de govern torna a 
ensorrar el consum 

   

 En el període 2007-2015, la licitació anual d’obra pública a 
Catalunya s’ha reduït un 85% 

  

La inactivitat de les administracions públiques -govern en funcions a l’Estat, govern amb 

pressupostos prorrogats a Catalunya- manté en mínims la licitació i execució d’obra pública, fet 

que es tradueix en uns nivells de consum que no només continuen ensorrats sinó que mostren 

un canvi de tendència sobre la recuperació que s’apuntava al 2015. En els cinc primers mesos 

de 2016, el consum de ciment a Catalunya retrocedeix un 0,7% respecte al mateix període de 

l’any anterior, segons les dades provisionals recollides per Ciment Català. I això que al mes de 

maig, i gràcies a unes condicions meteorològiques favorables, el mercat ha repuntat un 

inapreciable 0,9%. 

La recuperació del sector semblava un fet ara fa un any, quan l’índex interanual mostrava 

un guany d’un 8%. Tanmateix, i com també passa en el conjunt de l’Estat, aquelles xifres només 

eren un mirall, producte de les obres impulsades de cara a les diferents campanyes electorals.   

En el període 2007-2015, la licitació anual d’obra pública a Catalunya s’ha reduït un 85% 

(Estat= -87%; Generalitat= -90%; Ajuntaments= -70%). 

 

 

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 

Maig 2015

Acumulat 

2016

% Var. 

respecte a 

acumulat 

2015

Any mòbil 

(darrers 12 

mesos)

% Var. 

respecte a 

any mòbil 

anterior

(I) Producció de ciment 222.035 -2,1% 1.097.294 13,0% 2.405.962 13,0%

Consum de ciment 144.675 0,9% 658.894 -0,7% 1.550.280 2,1%

(I) Exportació de ciment i clínquer 280.394 -5,8% 1.163.132 1,7% 2.533.806 -3,1%

Importació de ciment i clínquer 5.342 114,8% 26.789 76,2% 64.026 48,2%


