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S’accentua la recaiguda del consum, 
que s’acosta a mínims històrics 

   

 Les exportacions dupliquen el mercat domèstic i sostenen el 
sector en un moment de crisis greu 

  

L’aturada en la inversió pública està afectant de manera molt greu la indústria del ciment. 

Després que durant 2015 s’aconseguís revertir 7 anys de constants caigudes en el consum, fins 

a acumular un 83% de descens, l’any 2016 han tornat les males notícies. Al mes de març, a 

Catalunya només s’han usat 135 mil tones de ciment, el que suposa una reducció del 6,9% sobre 

març de l’any passat. Aquesta xifra porta a tancar el primer trimestre amb un descens acumulat 

del 4%, molt lluny de les expectatives formulades a principis de l’exercici que -tot i haver estat 

estimades amb cautela- preveien un increment d’entre el 5 i 8%. Tots 3 primers mesos de 2016 

el consum ha experimentat retrocessos respecte de l’any anterior. 

Aquestes xifres acosten el sector als seus mínims del darrers 50 anys. La crisi és tan profunda 

que tot i les dificultats de les empreses per exportar, a causa dels elevats costos energètics a 

Espanya, les vendes a l’exterior han més que duplicat les del mercat domèstic al mes de març. 

Les dades provisionals recollides per Ciment Català estan en la línia de les registrades al 

conjunt de l’estat. Aquí, la caiguda del consum al març ha estat del 7,2%, per a un acumulat al 

primer trimestre de 2016 del -0,5%. 

 

 

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 

Març 2015

Acumulat 

2016

% Var. 

respecte a 

acumulat 

2015

Any mòbil 

(darrers 12 

mesos)

% Var. 

respecte a 

any mòbil 

anterior

(I) Producció de ciment 261.284 17,9% 646.064 19,2% 2.383.140 11,6%

Consum de ciment 135.063 -6,9% 373.699 -4,0% 1.550.789 4,0%

Importació de ciment i clínquer 5.079 52,2% 16.340 72,0% 59.281 50,9%

(I) Exportació de ciment i clínquer 282.276 37,0% 670.780 17,5% 2.614.511 4,4%


