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Full Informatiu del mercat dels productes forestals a Catalunya

Publicació semestral
Municipi

Telèfon

La Quar
Gironella
Puig-reig
Manresa
Callús
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Farners
Vidrà
Solsona
Celrà
Cella

938 242 003
938 250 101
938 290 900
938 730 297
938 360 025
972 843 178
972 840 126
938 529 019
973 489 200
972 492 040
978 650 150

Vilanova del Vallès
Polinyà
Granollers
Sta. M. de Palautordera
Anglès
Casteller del Vallès

938 459 231
937 273 666
938 705 869
938 675 763
972 420 151
937 145 564

Creix la demanda de fusta de roll

COMPRA DE FUSTA
Explotacions forestals Codina
Explotacions forestals J. Cunill
Forestal Boix
Forestal del Bages
Forestal del Ripollès
Forestal Soliva
Fustes Josep Taberner
Maderas Verdaguer
RAMAFOSA
Sala Forestal
UTISA

Rússia ha decidit limitar les exportacions de fusta de roll i incrementar la seva capacitat de fusta serrada, la qual cosa fa preveure una
escassetat de fusta de coníferes a Europa durant els propers anys. De fet, tot i les tempestes que al gener van afectar l’Europa occidental (36 milions de m³ de fusta), la forta demanda —sobretot de la Xina— ha permès que el mercat pogués absorbir aquest volum,
fent registrar un augment de preu. Per exemple, a Alemanya els preus s’han situat en els valors més alts dels últims 6 anys; a França,
han pujat un 20-30%. Aquestes tendències han causat la reducció dels estocs, normalment suficients per mesos, a una disponibilitat
de 7-10 dies.
A Portugal, la indústria forestal assegura patir una greu carència de matèria primera i de no poder cobrir les seves necessitats. De fet,
els incendis de 2003 i les plagues van afectar severament el patrimoni forestal lusità. En canvi, els propietaris forestals critiquen l’actitud de les grans empreses que, durant els últims anys, no han augmentat el preu de la matèria primera, afavorint l’abandonament
de les explotacions forestals.
A la veïna Galícia, els incendis de l’any passat han causat una sobreoferta de fusta: el preu de la fusta de pi és el més baix dels últims
cinc anys i el de l’eucaliptus continua igual des de 2004. Per això, s’han buscat compradors entre les indústries portugueses. La paperera Portucel sembla la més interessada a abastar-se d’eucaliptus gallec.

LLENYES I CARBONS
Can Forns
Carbons i llenyes Vallès
Carbons Lloret
Explotacions Forestals C. Pujol
Fustes Carreras
Llenyes i carbons Ponç

L'Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals és
una unitat tècnica de la Diputació

ALTRES
Compra de suro
Corcho del País
Explotacions Forestals C. Pujol
Forestal Empordà
Jovanet
Compra de pinyes
Fruits secs Cortal
Fruits secs Puig
Joaquim Vila Mansferrrer
Planters de pollancre
Vivers Casa Estevenet
Vivers Prats

de Barcelona especialitzada a donar
Santa Coloma de Farners
Sta. M. de Palautordera
Darnius
Vidreres

972 840 095
938 675 763
972 535 473
972 850 282

Navata
les Franqueses del Vallès
Sils

972 553 545
938 491 300
972 853 022

Bordils
Montgai

972 490 010
973 430 063

Súria
Puig-reig
Castellbell i el Vilar
Sant Mateu de Bages
Santa Coloma de Queralt
Moià
Piera
Tordera
Prats de Lluçanès
Moià
Sant Quirze de Besora
Solsona
Sant Cebrià de Vallalta
Igualada
Fonollosa
Navarcles
Olvan

938 696 780
938 290 307
938 282 109
937 433 052
977 881 364
608 140 349
937 760 286
937 642 112
938 560 576
938 300 923
938 550 815
973 481 678
937 631 012
938 017 438
661 000 096
696 690 056
938 228 600

Tampoc a Catalunya s’ha notat cap millora del mercat i els preus continuen estancats. En efecte, ateses les condicions d’aprofitament i la qualitat del material, malgrat les existències dels boscos, la indústria depèn més dels subproductes i de les importacions,
que de l’abastament intern de fusta de roll.
...tot i les novetats empresarials

suport als municipis per a l'anàlisi
i disseny d'estratègies per a la
prevenció dels incendis forestals
i per a la restauració i valorització
d'àrees forestals degradades.

TREBALLS FORESTALS
L’alzina del Samuntà
Excavacions Cabanes
Excavacions Caceres
Excavacions Duocastella
Excavacions Gassó
Excavacions Padrisa
Excavacions Piera
Germans Monfulleda
Graves i excavacions Castellot
Josep Colomer
Josep Orra Orra
Pujol Candi
Ruscalleda
Taller Auria
Tormira
Tot verd
Treballs forestals del Berguedà

A Catalunya, el mercat no aixeca el cap...

C00rdinació
Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals
Urgell, 187, 1r • 08036 Barcelona
ot.prevencioif@diba.cat
www.diba.cat/incendis

Realització

Mentrestant, a l’espera del decret sobre producció d’electricitat a partir de fonts renovables —que fixarà les primes per a la biomassa forestal— i de l’obertura de tres noves factories de producció de pèl·let a Catalunya, els empresaris resten a l’expectativa
per realitzar inversions. D’altra banda, el procés de concentració industrial, comú en la resta de sector, segueix atenyent també la
indústria forestal catalana. Als monopolis de la fusta de trituració i de serra de coníferes, ara s’hi ha afegit el dels pals, arran de la
creació de l’empresa INDUFOREST, resultat de la fusió entre Santasusana i PYMSA. Si aquest procés és justificat per la millora de
la competitivitat en un mercat global, per tal de no perjudicar la propietat forestal hauria d’acompanyar-se d’una concentració
paral·lela de l’oferta de fusta de roll per part dels propietaris de boscos. Només un interlocutor fort i representatiu podrà ser capaç
de negociar convenientment, tant a Catalunya com en un context de mercat cada dia més ampli.
D’altra banda, el clima empresarial (veure els resultats de l’enquesta) reflecteix desconfiança, marcada sobretot per la pujada dels
costos i per les ajudes atorgades al sector, criticades per quantia, retard dels pagaments, irregularitat de les convocatòries i termini d’execució.
La demanda de llenya es refreda
Després de diverses temporades marcades per un cert dinamisme, el mercat de la llenya dóna senyals d’alentiment a l’espera que,
passat l’estiu, s’hagin d’incrementar els estocs, encara que la suavitat dels hiverns no n’afavoreixi les expectatives. Segueix, en
canvi, l’auge del carbó vegetal. Malauradament, aquest producte procedeix completament de fora de Catalunya, principalment de
l’Amèrica del Sud.
El mercat del suro queda a l’expectativa
En els darrers anys, la incidència del corc ha passat del 30% al 70% dels arbres. El suro atacat pel corc quedarà afectat al llarg de
tot el cicle de creixement i, al moment de la pela, no serà apte per fer taps de qualitat, la qual cosa significa que el preu de venda
podria disminuir fins a un 75%. Aquesta situació s’afegeix a les dificultats ja existents causades per la substitució del tap de suro
pels sintètics o els de rosca, i per la pressió del suro importat.
El conflicte del pinyó

AGRAÏMENTS
Cambra de Comerç de Reus
D.G. de Ports i Transports - DPTOP
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Institut d'Estadística de Catalunya
Servei de Gestió Forestal - DMAH
Taula de preus de la fusta de Vic

Reus
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Vic

977 338 081
934 958 000
933 046 700
934 120 088
935 674 200
938 895 414

Aquest butlletí té només propòsits informatius, per la qual cosa els editors no es responsabilitzen de l'ús que se'n pugui fer.
Els editors inviten a col·laborar totes les empreses i institucions que ho desitgin per tal de millorar la qualitat de les informacions.
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El fet més significatiu d’enguany ha estat l’anomenat efecte «pesto», és a dir, la irrupció de compradors italians que han fet pujar
els preus de la pinya. La campanya ha estat prou bona, amb un creixement del volum de collita del 15-20%. La pujada de preu,
però, ha donat ales a la recollida furtiva, deixant àrees senceres amb gens de pinya. Aquesta sobreexplotació, juntament amb la
reducció de les precipitacions, perjudicarà les properes campanyes.
La proposta de la Taula Sectorial del Pinyó de Castella i Lleó —és a dir, l’establiment d’una autorització expedida pels propietaris als
pinyoners que s’exigiria al moment de la venda a la indústria— sembla de difícil implantació, atesos els interessos divergents dels
diferents operadors del sector.

Preus dels productes forestals Primavera 2007

Costos dels treballs forestals

Altres
costos

CATALUNYA
FUSTA D'OBRA
PI PINYER
PI INSIGNE
PI ROIG

PREU POSAT A FÀBRICA
Barcelona
 preu real
Girona
3639 €/t

–3,3%
3639 €/t
4863 €/t

–2,2%
5063 €/t
3639 €/t
4248 €/t

–3,3%

Ø > 20 cm
Ø > 20 cm
Ø < 20 cm
Ø > 14 cm

FUSTA DE ROLL

PI BLANC

Ø > 20 cm
Ø > 14 cm
PINASSA
Ø > 14 cm
CASTANYER perxes (Ø > 1213 cm)
barramentes (8<Ø<12 cm)
POLLANCRE
• desenrotllament 1a
• desenrotllament 2a
FAIG
superior
Ø > 25 cm
Ø > 20 cm
PLÀTAN
Ø > 2023 cm
Ø < 2023 cm
ROURES
fulla gran i pènol Ø > 25 cm
fulla petita Ø > 23 cm
FUSTA DE TRITURACIÓ
• coníferes
• planifolis
LLENYA

ALTRES PRODUCTES

• alzina
• roure
• faig
ALTRES PRODUCTES

3645 €/t
3336 €/t
3945 €/t
4248 €/t
3942 €/t

–3,6%
–3,7%
–4,0%
–2,3%






€/m3

6063
4346 €/m3
8490 €/t
5472 €/t





3642 €/t
€/m3

4663
4046 €/m3
80100 €/t



54 €/t

 13,519,8 €/t




40,5 €/t

12,617,0 €/t
bosc públic
 8,712,0 €/t
 10,518,0 €/t








€/m3

39,045,0
23,932,0 €/m3 





5665 €/t
4854 €/t

120 €/t



–4,1%
–4,2%
–4,4%
–2,5%








PREU POSAT A FÀBRICA
 preu real Vallès
Cat. Central
5760 €/t 
–1,4%
57 €/t

4245 €/t 
–2,1%
3942 €/t 
3339 €/t 
–2,3%
3942 €/t 

Girona
5460 €/t 
3943 €/t 

6066 €/t 

+3,8%



–1,1%




–0,4%



03,0 €/t
3,09,0 €/t
PREU D’IMPORTACIÓ

–3,1%





PREU DRET

 PREU REAL

PREU POSAT A FÀBRICA

11,722,0 €/t



Utisa
3740 €/t 




PREU DRET
1524 €/t
515 €/t

PREU D’IMPORTACIÓ
(CIF: preu al port d’entrada)
66131€/t




PREU DRET
 2329 €/t

420930 €/t
• en brut 3661.532 €/t CIF

• en planxes 3.0184.647 €/t CIF 
• deixalles 1.4101.506 €/t CIF 
5570 ¢/kg CIF
 015 ¢/kg
• sense clofolla 18,924,0 €/kg CIF

• amb clofolla 3,34,0 €/kg CIF






Plantació mixta (pins, roures i/o alzina) mecanitzada amb densitat 400 peus/ha:
773÷824 €/ha
Aclarida semimecanitzada de pi blanc:
• densitat baixa (2.000-6.000 peus/ha)
548÷665 €/ha
• densitat mitjana (6.000-30.000 peus/ha)
575÷665 €/ha
• densitat alta (>30.000 peus /ha)
764÷812 €/ha
Aclarida manual de pi blanc, roures i/o alzina:
• densitat baixa (2.000-6.000 peus/ha)
652÷811 €/ha
• densitat mitjana (6.000-30.000 peus/ha)
804÷1.045 €/ha
Selecció de tanys de roures i alzina
371÷453 €/ha
Obertura de camins:
• terreny tou
2.575÷3.296 €/km
• terreny de trànsit
3.193÷4.800 €/km
• terreny dur o en roca
4.800÷7.500 €/km
Arranjament de camins:
• terreny tou
927÷1.545 €/km
• terreny de trànsit
1.545÷2.472 €/km
• terreny dur o en roca
2.472÷3.605 €/km
Manteniment de camins
515÷927 €/km
Secció de servei (zona d'1,5 m lliure de vegetació a cada banda del camí):
• obertura en matoll
309÷515 €/km
• obertura en zona arbustiva (70%) i arbrada (30%)
515÷773 €/km
• obertura en zona arbustiva (30%) i arbrada (70%)
618÷824 €/km
• obertura en arbrat
721÷927 €/km
• manteniment
258÷464 €/km
Construcció de bassa o dipòsit d'aigua (150-200 m3)
9.785÷12.360 €/unitat
Arranjament de bassa o dipòsit d'aigua (150-200 m3)
3.090÷8.240 €/unitat
Instal·lació boca d'incendis
1.545÷2.700 €/unitat
Obertura de franges perimetrals de baixa combustibilitat de 25 m d'amplada:
• pendent <40%, densitat d'arbres amb Ø>15 cm 300-750 peus/ha
2.509÷5.768 €/ha
• pendent >40%, densitat d'arbres amb Ø>15 cm 300-750 peus/ha
3.090÷6.695 €/ha



LABORALS







salarial
total*
39,1 €/dia 82,2 €/dia 
43,7 €/dia 92,0 €/dia 
47,7 €/dia 100,3 €/dia 
52,2 €/dia 110,4 €/dia 

El cost total inclou el sou pagat al treballador més la resta de
costos laborals, com la Seguretat Social, pagues extres i altres
percepcions.
fonts: Gabinet Tècnic del DARP; INE; enquesta pròpia















TALLADA DE FUSTA
I DESEMBOSC (€/t)
(fins al carregador)
Catalunya França
Coníferes
1523 €/t  12,226,7 €/t
Planifolis
1418 €/t  10,920,9 €/t
Planifolis de
plantacions
intensives 912 €/t 
–
Llenya
1830 €/t 
–
Pela de suro i
transport (fins al
magatzem) 465550 €/t
–


fonts: AFOCEL; enquesta pròpia








PLANÇONS DE POLLANCRES
• MC, I-214
1,52,0 €/unitat
• Triplo, Dorskamp
Flevo
1,62,1 €/unitat
• A4A
1,72,1 €/unitat
font: enquesta pròpia

Procedència:
• Xina
14 €/kg CIF
• França
34 €/kg CIF
PREU D’IMPORTACIÓ
(CIF: preu al port d’entrada)
• Argentina 249 €/t CIF
• Colòmbia 237 €/t CIF

165550 €/kg 
170650 €/kg 
PREU DE VENDA
460800 €/t

1,402,0 €/bossa 

Enquesta d'opinions empresarials Tardor 2006-Hivern 2007






PREU DE COMPRA
A L’ENGRÒS
320430 €/t

1,21,7 €/bossa 

ITÀLIA

FRANÇA
INDRET
Arezzo
Bozen
Tèramo
Tèramo
Viterbo
Perusa

PREU POSAT A FÀBRICA
35,1÷49,1 €/t
58,2÷70,9 €/t
158,9÷170,8 €/t
142,4÷158,9 €/t
1,8÷2,1 €/unitat
120÷150 €/t







nord
nord
centre-nord
nord

57,0÷97,2 €/m3
34,0÷49,0 €/m3
31,0÷62,0 €/t
35,0÷42,0 €/t






Tèramo
Tèramo
Arezzo

92,0÷102,5 €/t
79,7÷92 €/t
47,4÷66,3 €/t




Údine
Viterbo

35,4÷38,0 €/t
17,6÷21,2 €/t






FUSTA D'OBRA
PINASTRE
PI ROIG
CASTANYER
POLLANCRE

FAIG



diferents

77,5÷104,4 €/t



Grosseto
Grosseto
centre-sud

1.500÷2.500 €/t
300÷350 €/t
413÷651 €/t





ROURE

QUALITAT

C
D
B
C
D
B
C
C
D

0,5 < vol < 1 m3
0,5 < vol < 1 m3
Ø > 30 cm
estaques
desenrotllament
Ø > 35 cm
llata
desenrotllament
Ø > 35 cm
Ø > 40 cm
Ø > 30 cm

PREU DRET
17,0÷28,4 €/t
9,4÷19,9 €/t
11,8÷52,9 €/t
17,6 €/t
45,0÷65,0 €/m3
25,3÷38,0 €/t
6,3÷10,1 €/t
73,2÷112,2 €/t
13,7÷27,3 €/t
40,0÷73,7 €/t
20,0 €/t

nivell

font: llotja de Vic

PREU POSAT A TEMBEC
41,63 €/t

41,76 €/t

46,86 €/t 
46,86 €/t 
44,12 €/t

43,50 €/t


Producció
tendència

(+) augment
(-) descens

Fusta
36
Llenya i carbó -33
Suro
-25
Altres
0
Sector forestal
4

fonts: ONF; elaboració pròpia
FUSTA DE TRITURACIÓ
• coníferes
• castanyer
• faig
• eucaliptus
• plàtan
• altres planifolis

Anualment aquest full informatiu publica una enquesta dissenyada per quantificar les opinions del sector i les
seves previsions a curt termini. Les preguntes es formulen de manera que permeten un triple nivell de resposta:
positiva (+), negativa (-) i neutre. Les respostes se sintetitzen a través de diferents indicadors expressats a les
columnes de la taula.
Els resultats es presenten en forma de saldos entre el percentatge de respostes positives i negatives. Els valors
positius assenyalen que prevalen les opinions positives. El valor 100 indica que no hi ha cap resposta negativa. Els
valors negatius indiquen que predominen les respostes negatives. El valor 0 significa que hi ha igual nombre de
respostes positives que negatives.

fonts: llotges de Barcelona, Girona, Reus i Vic; MercaBarna; Agència Estatal d’Administració Tributària; enquesta pròpia

fonts: Cambres de Comerç, Indústria, Artesania i Agricultura; elaboració pròpia

Peó
Serrador
Tractorista
i maquinista
Encarregat
*



4,520,0 €/kg 
814 €/kg 

• a granel
• bossa de 3 kg

FUSTA D'OBRA
PI (preu al carregador)
PI ROIG (preu al carregador)
CASTANYER
per a bigues
per serrar
puntals (llarg. > 3 m, Ø >12 cm)
pals menuts
POLLANCRE (preus al carregador sobre camió)
• llescament 1a
Ø > 20-22 cm
• llescament 2a
Ø > 20 cm
• serra
• paperera
10 ÷ 12 < Ø < 21 cm
FAIG
• producció local
• trossades petites
ROURES (preu al carregador)
FUSTA DE TRITURACIÓ
• avet
• castanyer
LLENYA
• roures, alzina, faig (partida a 1m)
SURO
• per treballar
• per triturar
CARBÓ VEGETAL



–2,4%



1.5001.800 €/t
6001.200 €/t
240360 €/t
5060 ¢/kg
22,523,0 €/kg

Preus mitjans amb IVA pagats per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals




PREU POSAT A FÀBRICA
 preu real Mafosa
Tradema
27,6528,85 €/t  –3,2%
25,00 €/t 
25,3027,05 €/t  –3,0%
23,00 €/t 

PALS
SURO (propera campanya)
• en rassa verd sense rebuig
• en rassa verd amb rebuig
• trituració verd
PINYES
PINYONS (preu de llotja)
BOLETS (preus a l’engròs)
• rovellons
• altres bolets
TÒFONES
• negra del Perigord (preu de llotja)
• negra del Perigord (preu a França)
CARBÓ VEGETAL

11,614,0 €/t
11,514,0 €/t



1113 €/t



4854 €/t
33 €/t
7284 €/t
4854 €/t

PREU DRET

54 €/t

–3,4%
–3,2%



PREU D’IMPORTACIÓ

 preu real
–3,5%
–2,6%
–3,0%
–3,4%
–3,7%
–3,2%

(+) augmentar
(-) disminuir

9
-33
25
-60
-12

Costos
nivell

Preus
tendencia

Ocupació
laboral

Inversions Actuació
admin.

(+) elevat
(-) baix

(+) augmentar
(-) disminuir

(+) augment
(-) descens

(+) elevades
(+) eficaç
(-) baixes (-) insuficient

82
50
25
100
69

55
0
-25
20
23

0
-33
25
20
0

-18
-33
-50
20
-19

-91
-50
-100
-100
-89

TRANSPORT I CÀRREGA
CAMIÓ (33 eixos i càrrega de 18 t)
Calculat:
• radi de 25 km
6,4 €/t
• radi de 50 km
9,3 €/t
• radi de 100 km
14,4 €/t
Observat:
• fins a 25 km
6,07,8 €/t 
• fins a 50 km
8,410,2 €/t 
• fins a 100 km
9,017,0 €/t 
• més enllà de
100 km
17,521,0 €/t 
TREN (Manresa - Cella)
• fusta verda
3,0 ¢/t_km 
13,415,0 €/t 
• fusta seca
3,6 ¢/t_km 
16,018,2 €/t 
fonts: D.G. de Ports i Transports del DPTOP; enquesta pròpia

Índex de Confiança del Sector Forestal a Catalunya (ICSF) Tardor 2006-Hivern 2007
És un índex capaç de sintetitzar les opinions dels agents econòmics recollides entre una mostra dels operadors
del sector forestal català. S'obté de la mitjana dels saldos de les opinions empresarials.
Valors positius indiquen una expectativa favorable del clima empresarial; valors negatius, desconfiança.
SUBSECTOR
Fusta
Llenya i carbó
Suro
Altres
ICSF

ICSF
-13
-37
-25
-31
-24

Llegenda
Preu o cost en augment
Preu o cost estable
Preu o cost en disminució
Variació anual calculada
sobre una sèrie a llarg
termini de preus expressats
en euros constants
(és a dir, amb referència a
un any base donat a fi
d’eliminar els efectes
de la inflació)





 preu real

