TAULA DE PREUS DE LA FUSTA
Llotja de contractació i mercat en origen de Vic (23/03/2019) i Girona
(17/05/2019)
Nota: els preus s’entenen sobre indústria, excepte el pollancre (sobre camió)

Vic
Preus del dia
23/03/2019
s/c
54,00 / 57,00

Girona
Preus del dia
17/05/2019
s/c
54,00 / 57,00

t
t

57,00 / 63,00
38,00 / 45,00

57,00 / 63,00
38,00 / 45,00

t
t

52,00 / 57,00

62,00 / 67,00
52,00 / 57,00

62,00 / 67,00
52,00 / 57,00

m3
m3

60,00 / 65,00

60,00 / 65,00
65,00 / 108,00

t
t
t

Cotització
anterior
Vern

de 10/24 cm 
de 25 a més cm 

Castanyer de 18 a més cm 
Barramenta
Pollancre
(s/camió)

Xapa 1a. De 20 a més cm 
Xapa 2a. De 20 a més cm 

Freixe

de 20 a 30 cm  tallat a mida
de 23 a més cm 
Superior (min. 30 cm )

Faig

de 20 a més cm 
Primeres. De 30 a més cm 
Superior (min. 35 cm )

s/c
54,00 / 57,00

57,00 / 63,00
33,00 / 36,00
62,00 / 67,00

65,00 / 108,00
80,00/105,00

80,00/105,00

66,00 / 72,00

70,00 / 75,00

80,00 / 100,00
75,00 / 100,00

75,00 / 100,00

de 25 a més cm 
de 20 a més cm 

40,00 / 52,00

42,00 / 52,00

Blada

de 25 a més cm 

57,00 / 81,00

60,00 / 90,00

Roure

Fulla ampla i pènol de 25 a més cm 
Fulla grossa de 30 a més cm 
Fulla petita de 23 a més cm 

72,00 / 90,00

72,00 / 90,00

51,00 / 60,00

55,00 / 60,00

Prima de 8 a 23 cm 
Gruixuda de 23 a més cm 

63,00 / 70,00

Plàtan

Acàcia

Pi Douglas

Pi pinyer

de 30 a més cm 
de 14 a més cm 
de 16 a més cm 
de més de 18 cm 
de 20 a més cm 

40,00 / 52,00

42,00 / 52,00

75,00 / 90,00
60,00 / 63,00

t
t
t
t
t
t

63,00 / 70,00
60,00 / 65,00

50,00 / 70,00
50,00 / 70,00

t
t

75,00 / 90,00
60,00 / 63,00

75,00 / 90,00

t
t
t
t
t

60,00 / 65,00
41,00 / 44,00

t
t
t

75,00 / 90,00

75,00 / 90,00

60,00 / 65,00

66,00 / 72,00
80,00 / 100,00

60,00 / 65,00
43,00 / 46,00

41,00 / 45,00
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43,00 / 46,00

Pi insignis

Pi marítim
Pi roig
Pi negre
Pi blanc (bord)
Pinassa

de 16 a més cm 
de 18 a més cm 
de 20 a més cm 
de 30 a més cm 
de 16 a més cm 
de 18 a més cm 
de més de 14 cm 
de més de 16 cm 
de més de 16 cm 
de 20 a més cm 
de més de 14 cm 

Fusta llarga de més de 14 cm 
Pi roig de més de 14 cm 
Pinassa de més de 14 cm 
Pi blanc (bord) de més de 16 cm 

55,00 / 57,00

46,00 / 50,00

46,00 / 50,00

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

47,00 / 52,00

48,00 / 52,00
44,00 / 48,00
43,00 / 47,00

t
t
t

56,00 / 66,00

55,00 / 57,00
56,00 / 66,00

60,00 / 80,00
67,00 / 80,00

60,00 / 80,00
67,00 / 80,00

47,00 / 52,00
48,00 / 53,00
50,00 / 54,00
51,00 / 55,00
44,00 / 46,00

48,00 / 53,00
48,00 / 53,00
50,00 / 54,00
51,00 / 55,00
46,00 / 47,00

42,00 / 45,00

43,00 / 48,00
41,00 / 45,00

43,00 / 46,00

LLENYA
Alzina
Alzina (zona Bages, Osona, Solsonès)
Alzina (zona Vallès, Selva, Gironès)
Roure
Roure (zona Bages, Osona, Solsonès)
Roure (zona Vallès, Selva, Gironès)
Faig
Faig (zona Vallès, Selva, Gironès)
Suro pelut
FUSTES TRITURACIÓ
Coníferes (General)
Coníferes (Garrigues)
Coníferes (St. Gaudens)
Castanyer, Faig, Freixe, Eucaliptus
(General)
Castanyer (St. Gaudens)
Faig, Freixe (St. Gaudens)
Eucaliptus (St. Gaudens) amb escorça
Altres planifolis (General)
Altres planifolis (St. Gaudens)
Mercat Nacional
Arbre/capçada a carregador
PALS DE CONÍFERES

65,00 / 75,00
70,00 / 75,00
65,00 / 70,00
51,00 / 55,00
53,00 / 55,00
51,00
47,00 / 50,00
49,00 / 50,00
42,00 / 48,00

29,00 / 32,00
39,50
49,00
26,00

45,50
50,50
50,50
26,00 / 31,00

68,00 / 80,00
70,00 / 80,00
68,00 / 70,00
53,00 / 58,00
55,00 / 58,00
53,00 / 56,00
50,00
50,00
42,00 / 48,00

68,00 / 75,00

50,00 / 55,00

40,00 / 45,00

t
t
t
t
t
t
t
t
t

30,00 / 35,00
s/c
50,00
30,00 / 32,00

t
t
t
t

45,00
50,00
50,00
30,00 / 32,00
48,00

18,00 / 24,00

18,00 / 24,00

t
t
t
t
t
t
t

68,00

72,00

t

47,50
27,00 / 32,00

28,00 / 35,00
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PELA DE SURO
Suro (qualitat A)
Suro (qualitats: A prim i B)
Suro trituració (rebuig) no cremat

2.150,00

2.300,00

1.500,00

1.500,00

1.100,00

Pelegrí

900,00

1.000 / 1.100
800 / 900

Suro cremat
Suro enrassat (no cremat) a partir de

350,00

350 / 400

1.100,00

A valorar

Comentaris:
El passat dissabte 23 de març va tenir lloc la Taula de preus de la fusta a la
Llotja de Vic, una Taula marcada per petites variacions dels preus a l’alça en
general. Algunes vegades aquest petit increment reflexa la demanda i altres és
fruit de la pressió d’altres usos com la trituració i la biomassa i de la possibilitat
que tenen les serradores de valorar els altres productes de la serra (serradura,
escorça i estella).
El castanyer incrementa preu per evidenciar una diferència entre el que es
paga per la trituració i el que pot anar per barramenta, d’altra manera, la
barramenta no tindria mercat i tot es destinaria a trituració. També hi ha influït
nous usos i mercats per la barramenta que poden assolir majors preus.
El pollancre segueix estable en preu, tot i que hi ha un increment de la qualitat
demanada per la indústria i que cada vegada és més difícil de trobar en les
plantacions.
El faig de diàmetre entre 20 i 30 cm també incrementa preu per ajustar-se al de
qualitat, ja que tot i tenir menor diàmetre s’entén que és de qualitat, ja que el
que no és apte per a serra ja va directament a trituració.
Pel que fa al plàtan, l’aparició de noves aplicacions han possibilitat incrementar
el preu per la seva banda baixa. Esperem que aquestes noves aplicacions (no
fetes públiques a la Taula tot i demanar-ho) es consolidin i es pugui donar
sortida al gran volum de plàtan existent.
La blada incrementa preu perquè també s’incrementa el diàmetre mínim
demanat per la indústria.
Pel que fa a les coníferes en general, s’esperava un increment de preu degut a
la manca de fusta que hi havia al mercat. Les serradores produeixen un 20%
menys perquè tampoc no hi ha demanda de palet i per tant els preus de la fusta
s’han mantingut en la seva banda alta (les serradores han pagat preus
superiors per a desembosc de la fusta en moments puntuals per assegurar-se
el subministre). A la banda baixa dels preus, aquests han experimentat un
mínim increment per la competència de la biomassa i per l’increment del valor
dels productes (mal anomenats subproductes) de la serra (serradures, estella i
escorça).
El mercat de les llenyes reflexa l’increment de preus del mercat fruit de la
demanda i de la falta de llenya d’aquest hivern i en l’apartat de les fustes de
trituració, s’ha deixat sense cotització la planta de Les Garrigues ja que després
de l’accident no està operativa i no compra fusta fins d’aquí a uns mesos.
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La Taula de Preus de Girona, celebrada el divendres 17 de maig, regularitza
els preus amb la Taula de Vic en general, tot i l’especificitat de la convocatòria
pels preus del suro, ja que és aquí on s’estableixen els preus per aquest
producte.

Josep M. Tusell i Armengol
Santa Coloma de Farners, 25 de maig de 2019.
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