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3.4. Fusta i moble
L’any 2013, el nombre d’empreses en el sector de la fusta i el moble es va reduir 

un 6,4% a Catalunya i l’ocupació, un 11,6%, valors que s’acumulen a les disminu-

cions dels tres anys anteriors. I junt amb aquesta pèrdua de teixit empresarial, la 

producció també va disminuir (0,3% en el subsector de la fusta i 15,5% en el del 

moble), després de cinc anys de fortes caigudes i com a conseqüència principal-

ment de l’aturada del sector immobiliari. Les exportacions de fusta i mobles no 

van poder compensar la disminució de la demanda interna i van disminuir un 

9,8%, a diferència del bon comportament exhibit el 2011 i 2012. Per la seva banda, 

les importacions de mobles van augmentar (+5,9%) mentre que les de fusta van 

disminuir (–5,5%). 

Variables Evolució l’any 2013

Fusta Moble

Producció = – –

Ocupació – – – –

Preus = =

Exportacions – – –

Importacions – +

Trets del sector

La fusta és una matèria primera renova-

ble, reciclable, reutilitzable i posseeix unes 

característiques físico-químiques que la 

converteixen en un material molt versàtil. 

L’aprofitament de la fusta crea riquesa 

per a les zones rurals, permet mantenir la 

muntanya “neta” reduint el risc d’incendis i 

és una eina efectiva contra el canvi climà-

tic, ja que la fusta extreta conserva el CO
2 

que va fixar quan estava en creixement i 

per tant, a més de no contaminar en el seu 

procés de producció, obté l’energia dels 

seus propis residus.

Habitualment, hom distingeix entre la indús-

tria de primera transformació de la fusta, 

que dóna lloc a productes semielaborats, 

i la indústria de segona transformació, que 

proporciona productes finals directament 

utilitzables per l’usuari (siguin consumidors 

o empreses constructores). Dins la primera 

transformació, s’engloben activitats com 

ara la serrada, la preparació industrial de la 

fusta o la fabricació de fulloles, taulers i pla-

fons; dins de la segona, s’inclouen activitats 

com la producció d’estructures i peces de 

fusteria i ebenisteria per a la construcció, la 

fabricació d’envasos i embalatges de fusta 

i d’altres productes de fusta. 

El subsector del moble utilitza en bona 

part aquest material en totes les seves 

va riants: fusta massissa (que procedeix 

directament del tronc dels arbres), la xapa-

da (fines làmines de fusta que recobreixen 

altres fustes de qualitat inferior) o la con-

traxapada (taulers fets a base de làmines 
de fusta encolades o premsades); però 
també incorpora altres materials com l’alu-
mini, el ferro, el vidre, el plàstic o el vímet 
i altres materials naturals. Segons el procés 
productiu, es pot distingir entre mobles de 
fabricació seriada o per encàrrec. I segons 
la destinació, entre mobles d’oficina, cuina, 
dormitori, bany, etcètera. 

Des del punt de vista de la demanda 
final, els productes del sector de la fusta i 
moble són béns de consum durador i, per 
tant, tenen una dependència directa de 
l’evolució de variables com ara la renda 
real disponible de les famílies, el cost del 
finançament extern, l’evolució de la cons-
trucció residencial, la freqüència en la 
renovació del mobiliari i la distribució del 
consum domèstic entre béns duradors i 
no duradors. 

Segons algunes veus del sector del moble, 
els problemes d’aquest sector s’atribuei-
xen al menor poder adquisitiu del consu-
midor i als estrets lligams amb la cons-
trucció. A més, es reconeix que han 
canviat les preferències del consumidor, 
que ara dóna menys importància al moble 
com a signe de distinció de les llars. L’ex-
portació és un element clau per aquest 
sector en tant que suposa una via de 
creixement per a les empreses més enllà 
del mercat intern. D’altra banda, des del 
Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta 
i Moble de Catalunya s’està impulsant la 
reorientació del negoci des del canal retail 
(moble per a la llar) cap al canal contract 
(moble per a col·lectivitats, com per 
exemple, els hotels).

Pel què fa a l’oferta, el sector del moble 
també està sotmès a una elevada pressió 
per part d’altres productors. Així, a part de 
la pressió que exerceixen els tradicionals 
competidors europeus (Itàlia, Alemanya, 
Portugal, França) amb productes de major 
diferenciació, qualitat i disseny, els produc-
tors catalans estan subjectes a la compe-
tència exercida pels productors de l’Europa 
de l’Est, la Xina i el Sud-est asiàtic. També 
existeix pressió per la creixent concentra-
ció en el sector de la distribució i per les 
polítiques mediambientals.

Pel què fa a la fusta, Confemadera posa 
de relleu que el producte espanyol ha 
anat perdent quota de mercat davant les 
importacions, cosa que es deu en part 
al fet que el producte ofert no s’adapta 
a la demanda dels consumidors. Existeix 
una pressió creixent sobre el compliment 
d’estàndards europeus i internacionals, per 
exemple, amb relació a les dimensions, la 
seguretat, els acabats o la sostenibilitat. 

Per tant, la normalització és clau per a la 
competitivitat dels productes en el mercat 
exterior. L’Observatorio Industrial de la Made-
ra (OIM) posa de manifest la importància de 
desenvolupar productes que reuneixin pro-

Classificació del sector de la fusta i el moble

Subsector de la fusta

Fabricació d’envasos i altres productes de fusta

 Serrada i planejament de la fusta (CCAE 161).
 Fabricació d’envasos i embalatges de fusta (CCAE 1624).
  Fabricació d’altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria  
i esparteria (CCAE 1629).

Fabricació de taulers de fusta i fusteria per a la construcció

 Fabricació de fulloles i taulers de fusta (CCAE 1621).
 Fabricació de terres de fusta (CCAE 1622).
  Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la 
construcció, excepte els terres de fusta (CCAE 1623).

Subsector del moble

 Fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials (CCAE 3101).
 Fabricació de mobles de cuina (CCAE 3102).
 Fabricació de matalassos (CCAE 3103).
 Fabricació d’altres tipus de mobles (CCAE 3109).
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pietats com la seguretat contra incendis, la 

resistència i durabilitat, la protecció davant 

l’agressió d’insectes o fongs i el respecte per 

la salut del consumidor.

Algunes veus del sector posen de manifest 

que la reduïda dimensió de les empreses 

en aquest sector dificulta la seva com-

petitivitat i destaquen la importància 

de guanyar dimensió a través d’establir 

aliances amb altres empreses, fusions o 

adquisicions, creació d’ens participats o 

unions temporals d’empreses (Confema-

dera, 2009).

L’estructura de costos del sector de la fusta 

i el moble ve determinada principalment 

pel factor humà i les primeres matèries. El 

factor treball suposa entre un 20 i un 30% 

dels costos, segons el producte. Aquest 

subsector és molt intensiu en mà d’obra, 

per la qual cosa el sector està exposat 

a una forta competència dels països de 

l’est d’Europa i els països asiàtics amb uns 

salaris molt inferiors als nostres. El sector ha 

patit una important pèrdua d’ocupació a 

causa de la caiguda de l’activitat en el sec-

tor de construcció. El treballador represen-

tatiu d’aquest sector és un home jove, de 

nacionalitat espanyola i amb un baix nivell 

de qualificació, que té un contracte fix i 

treballa a jornada completa (EPA). Segons 

l’OIM, la manca de coneixements especí-

fics dificulta la competitivitat del sector. 

Pel que fa a les matèries primeres, la fusta 

base representa entre el 35 i el 50% dels 

costos de fabricació. El valor de la matèria 

primera depèn de la pròpia naturalesa 

de la fusta i per tant no és una decisió de 

producció. L’orografia i la climatologia del 

nostre país no afavoreixen la generació 

d’una fusta de qualitat i en dificulten la 

mecanització, la qual cosa genera un desa-

vantatge competitiu i un encariment de 

les primeres matèries, que cal anar a bus-

car a fora. Aquest desavantatge s’agreuja 

amb els freqüents incendis que pateix el 

nostre país –es diu que sovint els costos 

derivats del transport de la fusta cremada 

superen el valor del producte. Per aquestes 

Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més ocu-
pats en aquest sector però, tot i això, té unes dimensions més 
aviat modestes a casa nostra. Segons la Encuesta Industrial de 
Empresas (EIE)1,  la seva dimensió, mesurada en termes d’ocupa-
ció (15.200 persones), de xifra de negoci (1.600 milions d’euros) i 
de VAB a preus bàsics (540 milions d’euros), és bastant reduïda i 
el converteix en un dels sectors més petits de la nostra indústria 
(dins una classificació amb 19 agrupacions sectorials). 

El sector de la fusta i el moble català presenta una estructura 
molt atomitzada: amb un pes petit, és un dels sectors amb més 
empreses (2.400). Aquesta estructura és resultat de l’origen 
familiar de les empreses, les baixes barreres d’entrada dels nous 
productors, l’escassa participació del capital estranger i la possi-
bilitat d’organitzar-se en districtes industrials. Només l’1% de les 
d’empreses de fusta i moble tenen 50 ocupats o més i la dimen-
sió mitjana és de 6,5 ocupats. Aquestes magnituds resulten 
bastant inferiors a les d’altres sectors de la indústria en conjunt 
(5,3% d’empreses amb 50 ocupats o més i dimensió mitjana de 
17,7 ocupats). 

La rendibilitat del sector de la fusta i moble (calculada com el 
resultat de l’exercici sobre el volum de negoci) el 2012, últim any 
amb dades disponibles, va ser negativa (–1,6%), és a dir que el 
sector va tenir pèrdues. La productivitat aparent del treball (VAB 
per hora treballada) és d’uns 20,8 euros, és a dir la meitat de la 
productivitat de la indústria en conjunt.

L’esforç innovador en el sector del moble es pot considerar 
modest amb relació al conjunt de la indústria. El 2011, la inversió 
en R+D interna fou de només 1 milió d’euros (només un 0,1% 
sobre el total de la indústria catalana), cosa que suposà un 
notable descens respecte al 2009 i 2010, d’acord amb l’actual 
conjuntura econòmica. Pel que fa als resultats de la innovació, 

aquest sector2 va sol·licitar a la European Patent Office 1,3 patents 
per milió d’habitants el 2009, més del doble que les sol·licituds 
del sector al conjunt de l’Estat, però molt inferior a l’any anterior. 

El subsector del moble representa aproximadament la meitat del 
sector de la fusta i moble. Destaquen les branques de la produc-
ció de mobles de fusta per a dormitoris, menjadors i sales d’estar 
(10,3%) i la fabricació de mobles metàl·lics no classificats en altres 
apartats (12,5%). La primera i segona transformació de la fusta 
representen al voltant d’una quarta part del sector cadascuna 
i integren activitats com la producció de paletes, paletes caixa i 
altres plataformes per a càrrega (6,8%) i la producció de taulers 
de partícules de fusta (6,2%) (Encuesta Industrial de Productos, EIP 
2012).

Pel que fa a la distribució territorial del subsector de la fusta, les 
empreses es concentren, sobretot, a les comarques del Berguedà 
i Osona. Destaquen empreses de més de 100 treballadors com 
Alberch o Serradora Boix, però la resta són de dimensió molt més 
reduïda. El grau de concentració és mitjà en relació amb altres 
sectors manufacturers (els 5 establiments més grans concentren 
el 10% de l’ocupació i el 18% del volum de negoci). 

Quant al subsector del moble, geogràficament, l’activitat està 
molt concentrada a les comarques del Montsià, on destaca el 
municipi de la Sénia, i al Vallès Oriental, on destaca La Garriga, 
considerades clústers del mobiliari a Catalunya. Les empreses 

1 Les dades de la Encuesta Industrial de Empresas no permeten distingir entre les 
activitats de suro, cistelleria i esparteria de les activitats de fusta dins el grup CCAE 
1629, tot i que només les últimes constitueixen l’objecte d’aquest capítol.

2 Inclou mobiliari; articles o aparells d’ús domèstic; molinets de cafè; molinets 
d’espècies; aspiradors.

El sector a Catalunya

Taula 33. El sector de fusta i mobles. Any 2012

 
Catalunya Espanya

Valor % sobre indústria catalana %  sobre sector a Espanya Valor

Núm. Establiments 2.325 9,8 15,4 15.055

Volum de negoci (milions d’euros) 1.606 1,3 15,7 10.237

Ocupats 15.223 3,6 13,9 109.319

VAB (milions d’euros) 538 1,9 14,1 3.829

Exportacions (milions d’euros) 543 1,0 20,7 2.617

Font: EIE, STS, Idescat i Datacomex.
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arriben a unes dimensions més grans que al subsector de la fus-
ta. Destaquen les catalanes Ros-1, Fainsa, Figueras International 
Seating, Resinas Olot, Carré Furniture i Kettal; destaca també 
Alvic, amb seu a Jaen però amb fàbrica a Vic. El subsector del 
moble presenta també una concentració mitjana (els 5 establi-
ments més grans concentren el 10% de l’ocupació i el 17% del 
volum de negoci). No obstant això, la destrucció dels productors 

més petits, tant al sector de la fusta com al del moble, fa que la 
concentració hagi augmentat una mica.

Per la seva banda, la indústria de la fabricació per encàrrec està 
integrada per més d’un miler de tallers de dimensió molt reduï-
da, que es troben dispersos per tot el territori català i s’especialit-
zen en fabricació artesana. 

raons, les importacions de fusta són molt 

rellevants. 

Pel què fa al capital, es calcula que actual-

ment la capacitat instal·lada només s’està 

utilitzant al 60% en aquest sector, la qual 

cosa dificulta que es pugui amortitzar la 

inversió realitzada (AITIM, 2011). 

Evolució del sector el 2013

Internacional

El sector de la fusta i el moble a la UE-27 

està constituït per unes 308.000 empreses 

i 1.700.000 treballadors, que generen un 

VAB d’uns 60.500 milions d’euros i una xifra 

de negoci de quasi 213.000 milions d’euros 

(SBS 2011). 

Després de les caigudes de la producció el 

2008 i el 2009, l’IPI de la UE va mostrar un 

comportament relativament més favora-

ble els anys 2010 i 2011. Però el 2012 i 2013 

es registraren noves reduccions de la pro-

ducció de fusta (–0,7% el 2013) i moble 

(–4%). Europa representa al voltant d’una 

cinquena part de la producció mundial i ha 

perdut pes considerablement al llarg de 

l’última dècada. Els principals productors 

per ordre de magnitud són la Xina (37%), 

els Estats Units (11%), Itàlia (6%) i Alemanya 

(6%) (CSIL). 

Els preus industrials van continuar creixent 

el 2013 (un 0,9% i un 1% a la fusta i el 

moble respectivament), seguint la tònica 

dels anys anteriors. 

Les darreres dades disponibles mostren 
que les exportacions van créixer per tercer 
any consecutiu (1,6%), mentre que les 
importacions van disminuir (–0,5%). El sec-
tor de la fusta i el moble europeu va pre-
sentar un superàvit de 6.600 milions d’eu-
ros a la balança comercial i la taxa de 
cobertura se situà lleugerament per 
damunt de l’equilibri (110%). 

Espanya

El sector de la fusta i el moble té un pes 
relativament petit sobre el conjunt de la 
indústria espanyola: dóna feina a unes 
109.000 persones (un 5,7% del total de la 
indústria), té un volum de negoci d’uns 
10.200 milions d’euros (1,8%) i un VAB d’uns 
3.800 milions d’euros (3,7%). Però d’any  
en any s’observa que el pes relatiu d’aquest 
sector sobre el conjunt de la industria 
espanyola va disminuint, igual que passa 
també a nivell europeu.

El 2013, hi havia quasi 15.900 empreses 

amb assalariats, un miler menys que el 
2012. La dimensió empresarial en aquest 
sector és bastant reduïa (només l’1,3% són 
empreses mitjanes o grans, és a dir, amb 
més de 50 treballadors) (DIRCE).

La producció industrial va caure un 9,2% el 
2013, molt més intensament que a la UE, i 
després de set anys amb profundes dismi-
nucions. Segons l’Instituto Tecnologico del 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA), 
la recuperació en el subsector del moble 
trigarà més del què es preveia inicialment 
com a conseqüència de la contracció del 
consum i els problemes estructurals dels 
models de negoci. 

Les exportacions van mostrar un molt bon 
comportament (+5,5%), fet que va contri-
buir a compensar en part la forta reducció 
de la demanda interna dels últims anys. En 
consonància amb el context econòmic del 
nostre país, les importacions de fusta i 
moble de l’Estat van disminuir un –2,4%. 
Així la taxa de cobertura se situà en un 
96%, una balança comercial pràcticament 
en equilibri. 

Catalunya

El 2013, el sector de la fusta i el moble 
(CCAE 16 i 31) a Catalunya estava format 
per unes 2.400 empreses (10,5% de la 
indústria manufacturera). Les empreses 
van patir intensament la crisi econòmica i 
es van reduir un 6,4%, xifra que indica que 
varen desaparèixer o varen deixar de tenir 
assalariats; aquesta disminució s’afegí a les 
intenses reduccions dels anys anteriors 
(DIRCE). 

Dins d’aquesta profunda contracció, els 
afiliats a la Seguretat Social també es van 
reduir (11,6%, que s’afegeix a les disminu-
cions del 2010-2012, superiors a un 9% 
cada any).

La producció (IPI) va caure (9%) seguint la 
tendència del període 2007-2012 en una 
magnitud molt similar a la del conjunt de 
l’Estat espanyol. 

Les vendes a l’estranger en el sector de la 
fusta i el moble suposen aproximadament 
un 23,8% del volum de negoci (EIE), xifra 
gens menyspreable atesa la importància 
del sector exterior per compensar la dismi-
nució de la demanda interna. De fet, el 

Figura 31. Ocupats en cada subsector. Any 2012
Percentatge

Fabricació de mobles; 
7.582;

49%

Fabricació d’envasos 
i altres productes 
de fusta i suro; 3.286;
22%

Fabricació de taulers 
de fusta i fusteria per 
construcció; 4.356; 29%

Font: EIE.

Figura 32. Volum de negoci (milions d’euros). Any 2012
Percentatge

Fabricació de mobles; 
746;
47%

Fabricació d’envasos 
i altres productes 
de fusta i suro; 467;
29%

Fabricació de taulers 
de fusta i fusteria per 
construcció; 393;
24%

Font: EIE.
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consum de béns duradors va disminuir un 

8,6%. Però a diferència de l’any anterior i de 
les exportacions a l’Estat, les exportacions 

catalanes van disminuir un 9,8% el 2013, 
fet que no ajuda a la recuperació de la 
producció industrial.

Les vendes de fusta i moble a l’exterior van 
anar destinades majoritàriament als països 
comunitaris (62%): França (24%), Portugal 
(14%), Itàlia (6,7%) i Alemanya (6%). De fet, 
aquesta gran disminució de les exporta-
cions es deu principalment a la caiguda de 
les intracomunitàries (–16,8%), però a la 
resta del món van augmentar un 4,6%, tant 
pel què fa a les destinades a Àsia (+16%) 
com a Amèrica (+8%). 

Sorprenentment, i a diferència d’anys ante-
riors, la reducció del consum no va impedir 
que augmentessin les importacions (2,8%). 
Malgrat la greu situació d’aquest sector, el 
nostre país segueix essent molt més 
importador de fusta i moble que no pas 
exportador. 

Pel que fa a les compres de fusta i mobles 
a l’exterior, el 70,6% s’originà a la UE-27 i 
concretament a Alemanya (14%), Portugal 
(8,6%), Itàlia (8,3%) i França (8,2%) i països 
de l’est d’Europa (24% sobretot pel què fa 
al moble), entre els quals destaquen Polò-
nia (7,5%) i la República Txeca (5%). Les 
importacions extracomunitàries (29,4%) 

s’originaren sobretot a la Xina (18%) i altres 
països asiàtics. Durant el 2013, les importa-
cions de dins de la UE van augmentar un 
7,4%, mentre que les de fora van disminuir 
un 6,8%.

Els preus de la fusta a les llotges de contrac-
tació i mercat en origen de Vic i Girona el 
2013 van ser molt semblants als preus del 
2012 (excepte el castanyer i l’acàcia). Des 
d’aquesta llotja, s’espera que, si la crisi eco-
nòmica va minvant, el preu de la fusta 
podria incrementar sensiblement. Els preus 

industrials (IPRI) es varen mantenir pràctica-
ment estables, tant pel què fa a la fusta com 
al moble.

Evolució dels subsectors  

el 2013

Subsector de la fusta

El 2013, hi havia unes 1.250 empreses 

al subsector de la fusta (CCAE 16), cosa 
que representa la meitat del sector de la 
fusta i el moble. El nombre d’empreses va 
disminuir un 6,6%, fet que afectà també 
les empreses amb més de 50 assalariats i 
que s’afegeix a la d’anys anteriors (DIRCE). 
El subsector de la fusta va tenir uns 9.000 
afiliats a la Seguretat Social, un 11% menys 

que el 2012, i seguint la tendència a la des-
trucció d’ocupació dels últims anys.

El fort impacte de la crisi en aquest sector 
va fer caure la producció (IPI) un 0,3%, una 
mica menys que en anys anteriors i d’acord 
amb l’evolució de la producció espanyola. 
Només el 21% de les vendes es realitzen a 
l’estranger, de manera que la reducció de 
la demanda interna és la principal causa  
de la disminució de la producció. No obs-
tant, les exportacions tampoc van mostrar 
bon comportament (–13%) i això no con-
tribuí a la millora de la producció.

El 59% de les exportacions van anar desti-
nades a països de la UE27, entre els quals 
destaquen França (29%), Itàlia (10,6%) i 
Portugal (8%). Les exportacions intracomu-
nitàries foren les principals responsables 
de la caiguda general (–21%), mentre que 
les destinades fora de la UE es van mante-
nir pràcticament estables. Les exportacions 
extracomunitàries representen el 41% res-
tant i van destinades sobretot a Àsia (18%) 
i Amèrica (10,4%). 

Però la contracció de la demanda interna 
també va fer que les importacions dis-
minuïssin (5,5%), seguint la tònica d’anys 
anteriors. Amb tot, la balança comercial 
del sector de la fusta va presentar dèficit, 
fet que suposa un empitjorament respecte 
al 2012.

Taula 34. Indústries de la fusta, suro, cistelleria i fabricació de mobles (CCAE 16 i 31)

Indicadors de curt termini
Catalunya Espanya Variació Catalunya % total indústria % Catalunya/Espanya

2013 2013 2012-13 2013 2013

Afiliats a la Seguretat Social 16.337 115.820 –11,6 3,2 14,1

Nombre d’empreses amb assalariats 2.435 15.888 –6,4 10,5 15,3

Empreses amb    50 assalariats 24 212 –7,7 2,0 11,3

Índex de producció industrial (% var. anual) –9,0 –9,2 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) –0,1 0,7 – – –

Importacions 886,4 2.724,9 2,8 1,6 32,5

Exportacions 542,8 2.616,5 –9,8 1,0 20,7

Saldo –343,6 –108,4 – – –

Taxa de cobertura (%) 61,2 96,0 – – –

Indicadors estructurals
Catalunya Espanya % total indústria Catalunya/Espanya

2012 2012 2012 2012

Import net xifra de negoci 1.605,9 10.236,9 1,3 15,7

VAB (a preus bàsics) 538,4 3.829,0 1,9 14,1

Inversions en actius materials i intangibles 39,6 254,1 0,8 15,6

Resultat de l’exercici / volum de negoci (%) –1,6 –4,0 –58,1 41,1

Productivitat aparent treball (VAB/hora) (euros) 20,8 20,6 54,7 101,0

Vendes realitzades a l’estranger (%) 23,8 n.d. 75,7 –

Notes: imports expressats en milions d’euros; EIE: en el cas de Catalunya, el sector 16 (Fusta, suro i cistelleria) inclou el 1629, que en part correspon als productes de suro; el VAB es calcula a cost de 

factors; el VAB d’Espanya i les dades sobre despesa i personal en R+D fan referència a l’any 2011 (dades SBS); les patents inclouen el grup CIF 47: mobiliari; articles o aparells d’ús domèstic; molinets 

de cafè, molinets d’espècies i aspiradors i fan referència a l’any 2009; EPF: el consum en el cas d’Espanya correspon a l’any 2012. 

Fonts: DEMO, Dept d’Empresa i Ocupació; MINETUR, Ministeri d’Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l’INE;  Dades IPI i IPRI de l’Idescat i de l’Eurostat; Datacomex (dades 

d’aduanes, elaborades per l’AEAT i Idescat); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l’INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d’Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de 

Innovación Tecnológica i Encuesta de I+D (elaborada per l’INE, dades de l’Idescat); EPO (European Patent Office, dades d’Eurostat).
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Dins del subsector de la fusta, es pot dis-

tingir entre el segment de la fabricació 
d’envasos i altres productes de fusta i suro 
i el segment de la fabricació de taulers de 
fusta i fusteria per la construcció.

altres productes de fusta i suro

Aquest segment industrial inclou la serra-
da i planejament de la fusta (CCAE 161)3, la 
fabricació d’envasos i embalatges de fusta 
(CCAE 1624) i la fabricació d’altres produc-
tes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 
(CCAE 1629). 

Les activitats d’aquest segment donen fei-
na a unes 3.300 persones (un 21,6% del 
sector de la fusta i el moble), generen un 
volum de negoci de 470 milions d’euros i 
un VAB d’uns 130 milions (un 29% i un 
23,6% respectivament). A més, Catalunya 
representa quasi una cinquena part de la 
producció espanyola (EIE). 

La dimensió mitjana és de 8,1 ocupats per 
establiment, xifra prou petita amb relació al 
total de la indústria (17,7 ocupats per esta-
bliment). Aquest segment presenta una 
concentració mitjana: els 5 establiments 
més grans aglutinen el 12% de l’ocupació i 
el 18,7% del volum de negoci (EIE).

Taula 35. Indústria de la fusta i suro (CCAE 16)

Indicadors de curt termini
Catalunya Espanya Variació Catalunya % total indústria % Catalunya/Espanya

2013 2013 2012-2013 2013 2013

Afiliats a la Seguretat Social 8.965 56.637 –11,1 54,9 15,8

Nombre d’empreses amb assalariats 1.248 7.356 –6,6 51,3 17,0

Empreses amb    50 assalariats 6 90 –25,0 25,0 6,7

Índex de producció industrial (% var. anual) –0,3 –3,4 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) 0,2 0,5 – – –

Importacions 218,4 967,7 –5,5 24,6 22,6

Exportacions 191,2 1.159,8 –13,3 35,2 16,5

Saldo –27,2 192,0 – – –

Taxa de cobertura (%) 87,6 119,8 – – –

Indicadors estructurals
Catalunya Espanya % total indústria Catalunya/Espanya

2012 2012 2012 2012

Import net xifra de negoci 860,1 5.368,1 53,6 16,0

VAB (a preus bàsics) 255,6 1.831,2 47,5 14,0

Inversions en actius materials i intangibles 28,8 149,8 72,6 19,2

Resultat de l’exercici / volum de negoci (%) –2,6 –4,4 162,3 60,0

Productivitat aparent treball (VAB/hora) (euros) 19,4 21,6 93,3 90,1

Vendes realitzades a l’estranger euros 21,1 n.d. 88,8 –

Nota: imports expressats en milions d’euros; les dades sobre afiliats a la SS, número d’empreses, IPI, IPRI inclouen el subsector suro, que no és objecte d’estudi d’aquest capítol.

Fonts: DEMO, Dept d’Empresa i Ocupació; MINETUR, Ministeri d’Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l’INE;  Dades IPI i IPRI de l’Idescat i de l’Eurostat; Datacomex (dades 

d’aduanes, elaborades per l’AEAT i Idescat); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l’INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d’Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de 

Innovación Tecnológica i Encuesta de I+D (elaborada per l’INE, dades de l’Idescat); EPO (European Patent Office, dades d’Eurostat).

Els principals productes fabricats dins 
d’aquest segment són els que es mostren a 
la taula anterior, que suposen el 80% del 
total.

El 2013, la indústria de la serrada i planeja-
ment de la fusta (CCAE 161) a Catalunya 
estava formada per 93 empreses (una 
menys que el 2012); d’aquestes, només 
n’hi ha una amb 50 o més treballadors. En 
general es tracta d’empreses familiars de 
llarga tradició i moltes d’elles tenen la seva 
pròpia explotació forestal associada (OIM, 
2009).

La producció a la indústria de la serrada i 

planejament de la fusta (CCAE 161) va 
disminuir un 0,6% al conjunt de l’Estat. No 
es disposa de dades sobre l’IPI per a Cata-
lunya, però es considera que s’ha mantin-
gut relativament estable respecte al 2012. 
Les exportacions catalanes van disminuir 
(2,2%) mentre que a l’Estat van augmentar 
(7,8%). Les exportacions en aquest seg-

ment són sobretot intracomunitàries 
(77%), però cal destacar l’increment de les 
destinades fora de la UE27 (10,3%). Les 
importacions es van reduir un altre 7% i la 
taxa de cobertura es mantingué en el 35%. 
La indústria de la serrada i planejament té 
una forta amenaça de substitució pels cor-
responents productes d’importació, més 
competitius i/o amb millor grau de classifi-
cació (OIM 2009). 

La producció d’envasos i embalatges 

(CCAE 1624) a Espanya va augmentar un 
5,3%, a diferència d’anys anteriors. No es 
disposa de dades de l’IPI per a Catalunya 
però s’estima que va evolucionar de mane-
ra similar a l’espanyola. Les exportacions 
van augmentar un 11%, mentre que a l’Es-
tat ho van fer en un 7,7%. La principal raó 
del bon comportament del mercat exterior 
són els mercats extracomunitaris (42% de 
les exportacions i concretament el 37% a 
Àsia), que van créixer un 34%. Les exporta-
cions d’envasos i embalatges dins la UE 

3 La industria de la serrada de la fusta representa la pri-
mera transformació de la fusta: un cop extreta la fusta del 
bosc passa a les serradores per a la seva transformació.

Taula 36. Fabricació d’envasos i altres productes de fusta i suro (CCAE 161, 1624 i 1629)

% sobre el segment % sobre Espanya

Paletes, paletes caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta 31,6% 18,8%

Altres envasos i embalatges de fusta i els components 20,3% 13,5%

Marcs de fusta, components per a paraigües i bastons; altres 17,4% 17,5%

Fusta serrada o tallada de gruix > a 6 mm; travesses de fusta  
sense impregnar per a vies fèrries

9,9% 7,3%

Font: EIP, Enquesta Industrial de Productes (INE). Dades 2012.
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van tenir un comportament molt més 

estable (–1,4%) i van anar sobretot a Ale-

manya (17%) i Portugal (13,4%). Paral-

lelament, les importacions van disminuir 

més d’un 5%, fet que va millorar una mica 

la balança comercial. La producció d’enva-
sos i embalatges té actualment unes barre-
res d’entrada baixes, però a termini mitjà es 
preveu que augmentin, per les necessitats 
d’inversió. A més, els envasos de fusta 
estan sent substituïts per envasos d’altres 
materials. 

Pel que fa a la indústria de fabricació d’altres 

productes de fusta, suro, cistelleria i esparte-
ria (CCAE 1629), l’IPI espanyol va disminuir 
un 15%, que s’afegeix a la reducció del 2012. 
La majoria de fonts de dades disponibles no 
permeten distingir els productes fabricats 

amb fusta de la resta de materials en aquesta 
indústria però, segons l’Enquesta Industrial 
de Productes (EIP), els productes de fusta 
representen el 31% d’aquest segment i la 
resta correspon a la fabricació de productes 
de suro i altres materials4. 

Els preus industrials es van mantenir pràcti-
cament estables a les tres indústries que 
conformen aquest segment de la fabricació 
d’envasos i altres productes de fusta i suro. 

La productivitat aparent del treball (VAB 
per hora) d’aquest segment (CCAE 161, 
1624 i 1629) assolí els 22,5 euros i les des-

peses de personal, uns 17 euros per hora, 
ambdós molt similars al conjunt del sector 
de la fusta i el moble (EIE).

de fusta i fusteria per a la construcció

Aquest segment inclou la fabricació de 
fulloles i taulers de fusta (CCAE 1621), ter-
res de fusta (CCAE 1622) i altres estructures 
de fusta i peces de fusteria i ebenisteria 
per a la construcció (CCAE 1623). Aquestes 
activitats ocupen uns 4.300 treballadors 
(29% del sector), generen un volum de 
negoci de 400 milions i un VAB de 129 
milions (un 24% del sector). La producció 
catalana representa al voltant d’una sisena 
part de la producció espanyola (EIE). 

Taula 37.  Fabricació d’envasos i altres productes de fusta i suro (CCAE 161, 1624 i 1629)

Indicadors de curt termini
Catalunya Espanya Variació Catalunya % total indústria % Catalunya/Espanya

2013 2013 2012-13 2013 2013

Serrada i planejament de la fusta (CCAE 161)

Nombre d’empreses amb assalariats 93 889 –1,1 3,8 10,5

Empreses amb    50 assalariats 1 7 0,0 4,2 14,3

Índex de producció industrial (% var. anual) n.d. –0,6 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) n.d. –0,1 – – –

Importacions 41,5 273,2 –7,1 4,7 15,2

Exportacions 14,8 127,5 –2,2 2,7 11,6

Saldo –26,7 –145,7 – – –

Taxa de cobertura (%) 35,6 46,7 – – –

Fabricació d’envasos i embalatges (CCAE 1624)

Índex de producció industrial (% var. anual) n.d. 5,3 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) n.d. 0,7 – – –

Importacions 22,0 71,3 –5,2 2,5 30,9

Exportacions 14,5 95,7 11,1 2,7 15,1

Saldo –7,5 24,4 – – –

Taxa de cobertura (%) 65,9 134,2 – – –

Fabricació d’altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria (CCAE 1629)

Índex de producció industrial (% var. anual) n.d. –15,1 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) n.d. –0,1 – – –

Importacions 82,3 224,8 –2,5 9,3 36,6

Exportacions 106,6 260,0 –9,6 19,6 41,0

Saldo 24,3 35,3 – – –

Taxa de cobertura (%) 129,5 115,7 – – –

Indicadors estructurals
Catalunya Espanya % total FIM Catalunya/Espanya

2012 2012 2012 2012

Import net xifra de negoci 467,0 2.351,2 29,1 19,9

VAB (a preus bàsics) 127,0 773,1 23,6 16,4

Inversions en actius materials i intangibles 10,6 85,0 26,8 12,5

Resultat de l’exercici / volum de negoci (%) 0,5 0,6 –29,4 86,4

Productivitat aparent treball (VAB/hora) (euros) 22,5 22,7 108,0 99,0

Vendes realitzades a l’estranger (%) 25,7 n.d. 108,3 –

Notes: imports expressats en milions d’euros.

Fonts: DEMO, Dept d’Empresa i Ocupació; MINETUR, Ministeri d’Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l’INE;  Dades IPI i IPRI de l’Idescat i de l’Eurostat; Datacomex (dades 

d’aduanes, elaborades per l’AEAT i Idescat); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l’INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d’Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de 

Innovación Tecnológica i Encuesta de I+D (elaborada per l’INE, dades de l’Idescat); EPO (European Patent Office, dades d’Eurostat).

4 En canvi, a l’Estat, la fusta representa un 83% de la 
producció d’aquesta indústria. És a dir, que el suro té un 
pes molt més gran a Catalunya.
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El 2012, aquest segment estava format per 
uns 820 establiments, un 9% menys que 
l’any anterior, i dels quals només 5 tenien 
més de 50 ocupats (EIE). La dimensió mitja-
na dels establiments és molt petita (5,3 
ocupats per establiment) sobretot en com-
paració amb la indústria manufacturera 
(17,7 ocupats), però també amb relació al 
sector de la fusta i el moble. No obstant 
això, la concentració és prou elevada: els  
5 establiments més grans aglutinen el  
15% de l’ocupació i el 32% del volum de 
negoci (EIE).

Entre d’altres, la producció d’aquest sub-
sector a Catalunya comprèn els productes 
esmentats en la taula seguent, que supo-
sen tres quartes parts del total.

Es tracta d’un segment molt poc expor-
tador (16% de les vendes), de manera 
que l’evolució de la producció està més 
lligada a la demanda interna que no pas 
a les vendes a l’estranger. No obstant, no 
disposem d’informació detallada sobre la 
producció ni el consum intern a Catalunya 
amb aquest nivell de desagregació i per 
tant es fa difícil estimar la producció.

En el cas de Catalunya no es disposa de 
dades de producció industrial, però en 
el cas espanyol, la fabricació de fulloles i 

taulers de fusta (CCAE 1621) va augmen-
tar (4,2%), a diferència de l’evolució en 
negatiu dels últims sis anys. S’estima que 
l’evolució en el cas de Catalunya podria no 
haver estat tant bona ja que, el 2013, les 
exportacions van disminuir en una mag-
nitud considerable, a diferència de la resta 
d’Espanya. La major part de les exporta-
cions en aquest segment s’adrecen a fora 
de la UE (70%), entre les quals les asiàtiques 
suposaren un 45% del total i les africanes 
un 18,6%. Les importacions es van mante-
nir pràcticament estables, de manera que 
la balança comercial va empitjorar molt 
significativament.

Pel que fa a la fabricació de terres de fusta 

(CCAE 1622), també va augmentar notable-
ment la producció espanyola (9,5%), a dife-
rència de l’any anterior. Les exporta cions 
catalanes van tenir un bon increment el 
2013 però cal interpretar-les amb cautela 
atès que es tracta d’un segment molt petit 
(les espanyoles també van créixer però 
més discretament, un 5,6%). L’evolució de 
les exportacions juntament amb les impor-
tacions en aquest segment va suposar una 
millora de la balança comer cial que, no 
obstant això, seguí essent molt deficitària 
(taxa de cobertura del 35%). La meitat de 
les exportacions van anar destinades als 
països de la UE, mentre que la resta van ser 
extracomunitàries (Àsia, 14%).

Finalment, al segment de les altres estruc-

tures de fusta i peces de fusteria i ebenis-

teria per a la construcció (CCAE 1623), la 
producció espanyola va disminuir el 2013 
un 10,4%. S’espera en el cas de Catalunya 

una evolució més positiva. Tot i això, les 
dades provisionals mostren que les nos-
tres exportacions van disminuir un 11,6% 
i les espanyoles un 9%. Només un 20% de 
les exportacions van tenir per destinació 
la UE; pel què fa a la resta, destacaren les 
exportacions a Àsia (49%) i Àfrica (16%). En 
aquest segment, tant les exportacions com 
les importacions van disminuir, però la taxa 
de cobertura es mantingué per sobre del 
150%. La fusteria industrial (fabricació de 
portes, finestres i terres de fusta), té com 
a fortalesa que el seu producte és de pri-
mera necessitat. No obstant això, la seva 
feblesa és la dependència d’un únic sector 
(la construcció), fet que fa necessària la 
seva internacionalització.

La productivitat aparent del treball en 
aquest segment se situa en uns 17 euros 
per hora, un 18% inferior a la productivitat 
del sector de la fusta i moble. Les despeses 
de personal són d’uns 16 euros per hora, 
valor similar a la mitjana del sector de la 
fusta i el moble (EIE).

Subsector del moble

La fabricació de mobles (CCAE 31) consti-
tueix un subsector molt arrelat a Catalunya 
i representa aproximadament la meitat 
del sector de la fusta i el moble. Aquest 
subsector ocupa unes 7.500 persones que, 
com el conjunt de la indústria, van dismi-
nuir el 2013; el subsector del moble genera 
un volum de negoci d’uns 750 milions 
d’euros i un VAB d’uns 280 milions. Catalu-
nya té un pes al voltant del 12-15% sobre 
el conjunt de l’Estat espanyol (EIE). 

El 2013, el subsector del moble a Catalunya 
estava format per quasi 1.200 empreses, 
de les quals, només l’1,5% eren mitjanes o 
grans. El 6% de les empreses va tancar o va 
deixar de tenir personal afiliat a la Segure-
tat Social, seguint la tendència dels últims 
tres anys (DIRCE). La dimensió dels establi-
ments d’aquest subsector és reduïda (uns 

Taula 38.  Fabricació de taulers de fusta i fusteria per a construcció (CCAE 1621-1623)

% sobre el segment % sobre Espanya

Taulers de partícules de fusta, OBS i wafeboard 29,4% 12,1%

Finestres, balcons i els bastiments, portes i els bastiments i llindars, de fusta 28,7% 10,6%

Construccions prefabricades de fusta 15,9% 25,1%

Font: EIP, Enquesta Industrial de Productes (INE). Dades 2012.

Taula 39. Fabricació de mobles (CCAE 31)

% sobre el segment % sobre Espanya

Mobles metàl·lics no classificats en altres apartats 21,7% 31,8%

Mobles de fusta per a dormitoris, menjadors i sales d’estar 17,9% 14,0%

Components de mobles, excepte de seients 13,2% 14,2%

Seients (excepte els transformables en llit) 10,3% 25,9%

Font: EIP, Enquesta Industrial de Productes (INE). Dades 2012.

7 ocupats per establiment) amb relació 
al conjunt de les manufactures i presenta 
una baixa concentració: els 5 establiments 
més grans aglutinen el 10% de l’ocupació i 
el 17% del volum de negoci (EIE).

Els principals productes fabricats dins 
aquest segment són els que es mostren 
a la taula següent, que suposen un 63% 
del total.

La producció industrial (IPI) en aquest sub-
sector va disminuir per sisè any consecutiu, 
amb reduccions superiors al 10% en quasi 
tots els anys i en alguns, de fins al 30%; el 
2013, la producció catalana va disminuir un 
15,5%, igual que passà al conjunt de l’Estat, 
sobretot pel què fa a: mobles de cuina 
(–11,7%), mobiliari d’oficina (–16,1%) i altres 
tipus de mobles (–15,4%). La fabricació de 
matalassos també va disminuir, però en 
menor mesura (–6,6%).

La disminució de la producció s’explica 
en bona part pel consum domèstic. El 
consum de mobles a les llars catalanes 
fou de 663 milions d’euros l’any 2012, un 
8,6% menys que el 2011, que s’afegeix a 
la reducció dels anys anteriors (–42% en 
cinc anys). Com que els preus pagats pel 
consumidor van créixer un 2,9%, es pot 
considerar que la baixada del consum en 
termes reals fou del 5,7%; al conjunt d’Es-
panya, el consum de mobles es va reduir 
un 11,3% real (EPF 2012).

Les vendes a l’estranger, que suposen el 
27% del total, van caure un 7,7%; és a dir 
que no van contribuir a pal·liar la disminu-
ció de la demanda domèstica de moble. 
Aquesta tònica feble de les exportacions 
s’arrossega en els últims tres anys. Per con-
tra, a la resta de l’Estat les exportacions de 
moble van exhibir un increment de l’11%. 
Segons Anieme (2012), Catalunya lidera 
l’exportació de mobiliari (29%), seguida de 
la Comunitat Valenciana (22%). Això vol dir 
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que la resta de l’Estat va millorar molt les 

seves vendes a l’estranger.

Una interessant estratègia impulsada pel 

sector del moble és la reorientació del 
negoci en el cas d’algunes empreses des 
del canal retail al contract, és a dir, passar 
de produir mobles per a la llar a mobles 
per a col·lectivitats. No obstant això, sem-
bla que encara no hi ha hagut prou temps 
perquè les iniciatives es reflecteixin en les 

dades de producció i exportació; les dades 
sobre consum a les llars no reflecteixen 
el consum de mobles realitzat al canal 
contract.

Les exportacions catalanes foren majo-
ritàriament intracomunitàries (un 64%) i 
concretament anaren destinades als països 
veïns: França (21%) i Portugal (17,5%). Pel 
què fa a la resta del món, les exportacions 

anaren tant a Amèrica (12%), com a Àsia 
(8%) o Àfrica (7,6%) i van augmentar un 
7,3%. En canvi, les exportacions intraco-
munitàries van disminuir un 14,6%. Per 
tant, sembla que serien les exportacions 
als nostres socis europeus les principals 
responsables del poc dinamisme del sec-
tor exterior, mentre que es va aconseguir 
vendre moble a Catalunya.

En contra del què hom esperaria atesa 
la situació econòmica a casa nostra i la 
reducció del consum, les importacions 
van créixer un 5,9%, a diferència del que 
succeí en anys anteriors. Les importacions 
de mobles van ser sobretot intracomunità-
ries (68%) i concretament provinents dels 
països de l’est (28,4%), Alemanya (13%) i 
Itàlia (9,5%). No obstant això, és important 
destacar que un 24% s’originà als països 
asiàtics (un 19,4% a la Xina). Al llarg del 2013, 

les importacions de la UE van augmentar 
un 11,4% i les de fora van caure un 4,2%. En 
conjunt, el dèficit comercial de Catalunya va 
empitjorar, de manera que seguim essent 
un país molt més importador i consumidor 
de moble més que no pas exportador. 

El moble va registrar una lleu disminució dels 
preus industrials a Catalunya (0,4%), mentre 
que a l’Estat augmentà lleument (0,8%).

La productivitat aparent del treball al sub-
sector del moble és d’uns 22,3 euros per 
hora i les despeses de personal suposen 
uns 17,6 euros per hora, molt similars a les 
del sector de la fusta i el moble, però nota-
blement inferior al conjunt de la industria 
manufacturera (EIE).

Dins del segment del moble destaca 
el clúster AMIC (Associació del Moble 

Taula 40.  Fabricació de taulers de fusta i fusteria per a la construcció (CCAE 1621-1623)

Indicadors de curt termini
Catalunya Espanya Variació Catalunya % total indústria % Catalunya/Espanya

2013 2013 2012-13 2013 2013

Fabricació de fulloles i taulers de fusta (CCAE 1621)

Índex de producció industrial (% var. anual) n.d. 4,2 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) n.d. 0,6 – – –

Importacions 47,7 309,8 0,4 5,4 15,4

Exportacions 25,2 580,0 –39,0 4,6 4,3

Saldo –22,6 270,2 – – –

Taxa de cobertura (%) 52,7 187,2 – – –

Fabricació de terres de fusta (CCAE 1622)

Índex de producció industrial (% var. anual) n.d. 9,5 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) n.d. 1,8 – – –

Importacions 5,7 20,1 –18,9 0,6 28,4

Exportacions 2,0 22,8 53,8 0,4 8,8

Saldo –3,7 2,7 – – –

Taxa de cobertura (%) 35,1 113,6 – – –

Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció (CCAE 1623)

Índex de producció industrial (% var. anual) n.d. –10,4 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) n.d. 1,0 – – –

Importacions 17,3 68,6 –21,6 2,0 25,2

Exportacions 27,4 73,8 –11,6 5,1 37,2

Saldo 10,1 5,2 – – –

Taxa de cobertura (%) 158,6 107,6 – – –

Indicadors estructurals
Catalunya Espanya % total FIM Catalunya/Espanya

2012 2012 2012 2012

Import net xifra de negoci 393,1 3.016,9 24,5 13,0

VAB (a preus bàsics) 128,6 1.058,0 23,9 12,2

Inversions en actius materials i intangibles 18,1 64,9 45,8 28,0

Resultat de l’exercici / volum de negoci (%) –6,3 –8,3 390,0 76,8

Productivitat aparent treball (VAB/hora) (euros) 17,1 20,8 82,2 82,4

Vendes realitzades a l’estranger (%) 15,6 n.d. 65,6 –

Nota: imports expressats en milions d’euros; en el cas d’Espanya parlem de núm d’empreses i en el de Catalunya d’establiments (EIE 2012).

Fonts: DEMO, Dept d’Empresa i Ocupació; MINETUR, Ministeri d’Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l’INE;  Dades IPI i IPRI de l’Idescat i de l’Eurostat; Datacomex (dades 

d’aduanes, elaborades per l’AEAT i Idescat); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l’INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d’Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de 

Innovación Tecnológica i Encuesta de I+D (elaborada per l’INE, dades de l’Idescat); EPO (European Patent Office, dades d’Eurostat).
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Innovador de Catalunya), que aglutina 
35 empreses, amb una facturació de 161 
milions d’euros.

Esdeveniments  

empresarials

L’any 2013 va tancar Tradema, dedicada 
a la fabricació de taulers i conglomerats, 
que ha estat durant els últims 44 anys 
l’empresa més important de la comarca 
del Solsonès. El tancament va provocar 
que 90 persones es quedessin sense feina 
i a més afecta el sector forestal de tot el 
país, perquè l’empresa comprava a les 
serradores el subproducte que queda 
després de serrar els troncs. 

Actualment, l’empresa més gran de la 
comarca és el Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya, una entitat pública situada 
al Solsonès i que té com a objectius contri-
buir a la competitivitat del sector forestal 

i dinamitzar l’àmbit rural. La seva recerca 
s’orienta a la producció de fustes nobles 
(com la noguera), a l’explotació de pro-
ductes no fusters del bosc (com la tòfona 
negra) i a la millora de la gestió en boscos 
mediterranis. Aquestes activitats suposen 
la creació de llocs de treball directes i 
indirectes i contribueixen a la prevenció 
d’incendis. El 2013, el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC), ACCIÓ i la 
Universitat de Lleida (UdL) van celebrar  
la jornada sobre “Finançament Europeu 
per a la Innovació i la competitivitat 
empresarial”, adreçada sobretot empre-
ses amb una idea de projecte i cercant 
finançament.

L’empresa de mobiliari domèstic i d’ofici-
na fet a mida 3P Mobel va decidir tancar 
la fàbrica a Sant Adrià del Besòs i intentà 
vendre les seves botigues; com a conse-
qüència, va plantejar dos expedients de 
regulació d’ocupació que afectaren 67 
treballadors.

El fabricant i distribuïdor de mobles de 
gamma mitja i alta La Garriga Verda va 
tancar totes les seves botigues, fet que 
suposà l’acomiadament dels seus tretze 
treballadors. L’empresa va arribar a tenir 
tres botigues a Barcelona i Sant Cugat 
del Vallès.

El certamen InteriHOTEL, punt de trobada 
per a empreses especialitzat en interio-
risme d’hotels, va celebrar la seva tercera 
edició. Hi van participar al voltant de 500 
professionals del sector hoteler, en repre-
sentació d’un miler d’hotels, la majoria de 
3, 4 i 5 estrelles. La nova ubicació de l’esde-
veniment al Palau Sant Jordi de Barcelona 
va tenir molt bona acollida. El certamen va 
servir per detectar més de 200 projectes 
de reforma hotelera i de nova construcció. 

El Centre de Difusió Tecnològica de la 

Fusta i el Moble de Catalunya, CENFIM, 
va obtenir la certificació Bronze Label de 
la European Cluster Excellence Iniciative. 

Aquesta etiqueta indica que el clúster 

Taula 41.  Fabricació de mobles (CCAE 31)

Indicadors de curt termini
Catalunya Espanya % var. Catalunya % total indústria % Catalunya/Espanya

2013 2013 2012-13 2013 2013

Fabricació de fulloles i taulers de fusta (CCAE 1621)

Afiliats a la Seguretat Social 7.372 59.183 –12,3 45,1 12,5

Número d'empreses amb assalariats 1.187 8.532 –6,2 48,7 13,9

Empreses amb    50 assalariats 18 122 0,0 75,0 14,8

Índex de producció industrial (% var. anual) –15,5 –14,1 – – –

Índex de preus industrials (% var. anual) –0,4 0,8 – – –

Importacions 668,1 1.757,2 5,9 75,4 38,0

Exportacions 351,6 1.456,8 –7,7 64,8 24,1

Saldo –316,4 –300,4 – – –

Taxa de cobertura (%) 52,6 82,9 – – –

Consum a les llars 663,0 4.401,8 –8,6 – 15,1

IPC (%) 2,9 1,0 – – –

Indicadors estructurals
Catalunya Espanya % total FIM Catalunya/Espanya

2012 2012 2012 2012

Import net xifra de negoci 745,8 4.868,7 46,4 15,3

VAB (a preus bàsics) 282,7 1.997,8 52,5 14,2

Inversions en actius materials i intangibles 10,9 104,3 27,4 10,4

Resultat de l’exercici / volum de negoci (%) –0,5 –3,5 28,2 13,2

Productivitat aparent treball (VAB/hora) (euros) 22,3 19,8 106,9 112,3

Vendes realitzades a l’estranger (%) 26,8 n.d. 112,9 –

Despesa interna en R+D 1,0 18,9 0,1 5,3

Despesa interna en R+D / VAB (%) 0,4 0,9 – –

Personal en R+D 56,7 608 0,5 9,3

Personal en R+D / ocupats (%) 0,7 1,0 – –

Patents sol·licitades EPO (per milió d’habitants) 1,3 0,7 2,0 2,0

Notes: imports expressats en milions d’euros; les dades sobre el consum provenen de l’Enquesta de Pressupostos Familiars i fan referència a l’any 2011 en els grups: mobles i articles de mobiliari (0511), 

catifes i altres revestiments del terra (0512) i reparació mobles, articles de mobiliari i catifes (0513). 

Fonts: DEMO, Dept d’Empresa i Ocupació; MINETUR, Ministeri d’Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l’INE;  Dades IPI i IPRI de l’Idescat i de l’Eurostat; Datacomex (dades 

d’aduanes, elaborades per l’AEAT i Idescat); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l’INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d’Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de 

Innovación Tecnológica i Encuesta de I+D (elaborada per l’INE, dades de l’Idescat); EPO (European Patent Office, dades d’Eurostat).
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Segons el Centre for Industrial Studies (CSIL), la producció mundial 
de mobles va créixer a una taxa del 8% l’última dècada (amb una 
disminució important el 2009, seguida pel repunt en els anys 
següents) i es va situar en uns 330.000 milions d’euros l’any 2012. 
La producció de mobles a les economies avançades suposa el 
45% de la producció del total mundial però ha crescut només a 
l’1% anual, mentre que als països emergents ho ha fet al 18%. Els 
principals productors per ordre de magnitud són la Xina (37%), 
els Estats Units (11%), Itàlia (6%) i Alemanya (6%).

Una cinquena part de la producció mundial procedeix de la Unió 
Europea, que ha anat perdent pes progressivament durant l’últi-
ma dècada. De fet, el valor de la producció el 2012 a la UE va ser 
gairebé similar al de fa deu anys, mentre que en altres regions ha 
anat creixent. Aquest estancament de la producció amaga dos 
realitats contraposades: d’una banda el fet que alguns productes 
han perdut valor, però d’altra banda el fet que una part creixent 
de la producció té lloc a les plantes gestionades per empreses 
europees fora de la UE (és a dir, que no es compta com a produc-
ció europea, però correspon a empreses europees). 

Al voltant del 85% de les empreses europees del sector són 
microempreses (menys de 10 empleats), però es calcula que 
Europa és la seu de 84 dels 200 fabricants més importants de 
mobles del món.

Les empreses europees han de competir cada vegada més amb 
els països emergents, que tenen avantatges competitius (costos 
de la mà d’obra, tecnologies accessibles i factors facilitadors 
d’importació). És per això que la indústria europea del moble 
ha d’adoptar un model de negoci basat en aportar valor afegit 
als consumidors. L’informe Wooden Furniture5 de la CE, analitza 
els models i les estratègies competitives dutes a terme per les 
empreses del sector a la UE:

amb certes característiques que garanteix una diferència amb 
relació als competidors. 

-
parar un producte de mobiliari entre els competidors. L’es-
tabliment d’un preu d’èxit és un aspecte clau en l’estratègia 
d’entrada al mercat. Els grans distribuïdors compren en grans 
quantitats, cosa que augmenta la pressió sobre els preus i els 
marges dels canals comercials. 

(automatització, disseny i fabricació per ordinador) és una de 
les estratègies que poden ajudar a augmentar la competitivitat 
i reduir els costos, tot i que la indústria europea ja és un sector 
madur. No obstant això, la innovació continuada és encara un 
repte per a les empreses petites, atès el volum de recursos que 
requereixen.

al desenvolupament de mobles ecològics. Algunes empreses 
utilitzen eines de programari per a l’Anàlisi de Cicle de Vida 
(ACV), fet que permet als dissenyadors ser més conscients de 
l’impacte ambiental a l’hora de triar els materials. 

-
car els aspectes ambientals i el compromís de les empreses. 
Algunes certificacions no només es refereixen a les qüestions 
ambientals, sinó també als requisits de qualitat.

per als fabricants de mobles de la UE (que molts fabricants de 
fora de la UE troben difícil d’igualar). 

demanda interna a Europa (excepte a Europa de l’Est). El mobi-
liari de gamma alta també està experimentant un augment de 
la demanda en els països emergents, especialment a Rússia, 
Brasil, Xina i l’Índia. 

fabricants intenten guanyar credibilitat en els mercats locals i 
d’aquesta manera construeixen suport tàcit dels seus productes 
a través del patrocini d’activitats, conferències i campanyes, 
dutes a terme per organismes professionals locals.

Segons l’informe Wooden Furniture de la CE, els mobles han de 
complir diversos criteris bàsics per satisfer el comportament del 
consumidor: comoditat, funcionalitat i ser assequibles, adequats 
per al seu propòsit, tenir un nivell mínim de qualitat i han de 
tenir espai suficient. D’altra banda, cada vegada més consumi-
dors prenen la sostenibilitat com un factor rellevant en les seves 
decisions. D’acord amb estudis previs sobre les preferències dels 
consumidors, els principals factors per a l’elecció de mobiliari són 
la qualitat, el preu i l’aparença.

està en continu procés de millora i repre-
senta el reconeixement a la feina feta pel 
Centre amb les empreses associades amb 
la finalitat d’incrementar la seva compe-
titivitat.

El CENFIM va liderar el projecte ECO4VET, 
finançat per la Comissió Europea, per 
potenciar la formació en ecodisseny i 
producció sostenible a les empreses del 
moble. L’ecodisseny consisteix en tenir 
en compte, a l’hora de dissenyar un pro-
ducte, l’impacte mediambiental al llarg 
del seu cicle de vida (matèries primeres, 
fabricació, transport i reciclabilitat al final 
de la vida útil). El projecte serà desenvo-
lupat per un consorci de deu entitats i 
empreses de set països europeus.

La cadena de custòdia és la ruta segui-
da per la fusta fins a la producció del 
moble, de forma que qualsevol consu-
midor pugui tenir la certesa de que la 
fusta que forma part del moble proce-
deix d’una gestió forestal sostenible i de 
que s’ha realitzat el procés de fabricació 
d’acord amb uns estàndards. CENFIM va 
decidir desenvolupar accions formatives 
i d’assessorament sobre aquesta matèria 
a diverses comunitats autònomes. Aques-
tes característiques són ben valorades pel 
consumidors sensibilitzats i per adminis-
tracions, que ho contemplen en els seus 
plecs de clàusules. 

La Fundación Laboral de la Madera y el 
Mueble va constituir el seu Consell territo-

rial a Catalunya, format per representants 
de la Confederació Catalana de la Fusta, la 
Federació de Metall, Construcció i Afins de 
la UGT i la Federació d’Indústries de la Cons-
trucció i Fusta de CCOO a Catalunya. Les 
seves principals línies de treball són la for-
mació, la prevenció i la promoció del sector.

El Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars 
de Barcelona va presentar les conclusions 
de l’estudi “Futur sector fusta 2015-2020”  
i del projecte “Futur Sector Fusta”. Aquests 
treballs van tenir per objectiu revisar l’ac-
tual model professional per adaptar-lo a la 
realitat i impulsar el model gremial.

Estratègies competitives d’empreses europees al sector del moble 

5 Woooden Furniture. Revision of Ecolabel and Green Public Procurement criteria for 
the product group. Setembre de 2013.
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El propòsit d’aquesta nova normativa és aturar el comerç de fusta 
il·legal dins el mercat de la UE. Aquest reglament va ser d’apli-
cació a partir del 3 de març de 2013 i afecta tots els agents que 
comercialitzen fusta i productes de la fusta per primera vegada 
dins la UE. És a dir, que afecta a tots els que realitzin aprofitament 
de fusta dins la UE o siguin importadors de fusta (ja estiguin esta-
blerts a la UE o no); i no afecta els que posteriorment distribueixin 
o utilitzin aquests productes fusters. 

La tala il·legal és un problema generalitzat que suscita una gran 
inquietud a nivell internacional, doncs suposa una greu amenaça 
perquè contribueix al procés de desforestació i degradació dels 
boscos, així com a la desertització i erosió del sòl i pot accentuar 
els fenòmens meteorològics extrems i les inundacions. S’estima 
que aproximadament una cinquena part del comerç global de 
fusta il·legal té per destí final la UE, i per tant, aquests mercat té 
una important responsabilitat.

Als efectes d’aquest reglament, es considera que és fusta apro-
fitada legalment:

-
rats en els annexos II i III del reglament (CE) 2173/2005, que 
procedeix dels països socis indicats en l’annex I d’aquest i  
que compleix el que aquest reglament disposa.

A, B i C del Reglament (CE) 338/97 i que compleix el que aquest 
disposa.

Per controlar el comerç il·legal, el reglament UE 995/2010 obliga 
als agents que comercialitzin fusta o productes d’aquesta fusta 
a exercir la diligència deguda i n’estableix els procediments 
següents (que han d’estar ja operatius a la data en què és d’apli-
cació el reglament):

a) Obtenció d’informació sobre la cadena de subministrament

Els agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta per 
primera vegada en el mercat interior estan subjectes al sistema 
de diligència deguda. És a dir que hauran de disposar d’informa-
ció sobre el grau de compliment de la legislació aplicable, el país 
d’aprofitament, les espècies, la quantitat; i quan s’escaigui, sobre 
la regió i la concessió d’aprofitament. 

A la pràctica, es tracta de poder respondre a preguntes com:

en compte indicadors de corrupció del país, risc empresarial, 
etcètera)

-

-

difícil seguir la seva traçabilitat amb independència que aques-
ta sigui més o menys llarga)

Per no imposar càrregues administratives innecessàries, la resta 
d’agents de la cadena de subministrament només estan obligats 
a facilitar informació bàsica sobre qui és el seu proveïdor i el seu 
comprador per permetre la traçabilitat de la fusta i els productes 
de la fusta. 

b) Avaluació del risc de comercialització de fusta aprofitada 

il·legalment 

Basant-se en la informació esmentada al punt (a), els agents han 
de fer una avaluació del risc de comercialitzar al mercat interior 
fusta aprofitada il·legalment i productes derivats d’aquesta fusta. 

Per tal de reconèixer les bones pràctiques en el sector forestal, en 
el procediment d’avaluació del risc, es pot utilitzar un sistema de 
certificació (FSC, PEFC o similar) o un sistema de verificació per 
tercers sobre el compliment de la legislació aplicable.

c) Reducció de risc

Quan es detecti un risc, els agents hauran d’actuar amb la dili-
gència deguda i per tant minimitzar-lo (utilitzant mitjans propor-
cionats); és a dir, hauran d’actuar per impedir la comercialització 
de la fusta aprofitada de forma il·legal en el mercat interior. Cal-
drà actuar així excepte en el cas que el risc detectat en el trans-
curs dels procediments d’avaluació del risc sigui menysprea ble 
(és a dir, quan cap de les qüestions de l’apartat b) comporti preo-
cupació).

La normativa estableix l’existència d’entitats de supervisió, que 
elaboraran un sistema de diligència deguda i n’avaluaran regu-
larment el compliment per part dels agents que comercialitzen 
la fusta al mercat interior. Aquestes entitats de supervisió seran 
reconegudes per la Comissió Europea a través de procediments 
justos i transparents. 

També estableix l’existència d’autoritats competents, designades 
pels Estats membres, que vetllaran per l’aplicació del reglament 
a les entitats de supervisió a través de controls regulars. Els Estats 
membres han de garantir que les infraccions d’aquest reglament, 
incloses les comeses pels agents, els comerciants i les entitats 
de supervisió, se sancionin de forma efectiva, proporcionada i 
dissuasòria.

Nou reglament 995/2010 de la fusta a la Unió Europea


