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SITUACIÓ DEL SECTOR METAL·LÚRGIC CATALÀ I PERSPECTI VES  

 

DISCURS DEL PRESIDENT DEL CEAM, D. FRANCESC COMAJUA N PLÓ, EN 

L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ANY 2016 

(30 de juny de 2016) 

 

El sector del metall a Catalunya l’any 2015 ha experimentat un increment molt 

significatiu de la seva activitat, consolidant d’aquesta manera la recuperació del 

sector iniciada el 2014. 

 

Diversos indicadors confirmen l’evolució positiva del sector. En aquest sentit, en la 

darrera Enquesta de Conjuntura del metall elaborada pel CEAM destaca el bon 

comportament de les inversions, que han augmentat a un ritme molt superior al 

registrat l’any anterior. També cal esmentar l’ impuls en la creació d’ocupació i el 

creixement de les vendes a l’exterior. D’altra banda, s’ha d’apuntar una menor 

preocupació de les empreses del sector pels problemes de cobrament i els 

incompliments de contracte, mostra de la positiva evolució del sector i de la millora 

també de la confiança de les empreses catalanes del metall. 

 

Per subsectors, destaca el repunt de l’activitat registrada per la fabricació de 

maquinària no elèctrica, seguida de la indústria metàl·lica bàsica, la fabricació de 

productes metàl·lics per a la indústria i la construcció de maquinària i aparells 

elèctrics. 

 

Algunes dades i xifres sobre l’evolució del sector metall a Catalunya en el 2015  

 

Producció  

El sector metall català va incrementar la seva producció real en prop del 9 % l’any 

2015 en relació a l’exercici anterior. Xifra una mica superior a la registrada en el 

2014 i que, sobretot, representa una millora notable respecte a la situació del 2013, 
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quan s’observava un estancament de la producció. Tots els subsectors presenten 

creixements positius, destacant la fabricació de maquinària no elèctrica (19,3 %), la 

indústria metàl·lica bàsica (12,5 %) i la fabricació de productes metàl·lics per a la 

indústria (10,6 %). 

 

Pel que fa al conjunt d’Espanya, també es pot parlar, en general, de millora del 

comportament del sector metall l’any 2015, amb un creixement del 5,8 % en relació a 

l’any anterior. 

 

Al conjunt de la Unió Europea, el sector del metall evoluciona també de forma 

positiva. Destaca el dinamisme de la construcció de vehicles de motor i també de la 

fabricació d’equipament elèctric, electrònic i òptic.  

 

 

Ocupació 

L’any 2015 el metall català registrà un nou increment de la seva ocupació. 

Concretament, el sector va augmentar en més de 3.600 el número d’afiliats. Aquesta 

xifra representa un creixement del 2,6 % respecte l’any anterior, arribant als 146.009 

treballadors. L’evolució de l’ocupació del sector en el 2015 suposa la consolidació 

del canvi de tendència observat en el 2014, després de successius exercicis de 

caigudes de les plantilles.  

 

Els subsectors que presenten un millor comportament de la seva ocupació són la 

reparació i instal·lació de maquinària (10,1 % de creixement interanual al desembre 

2015 en el número d’afiliats), seguida de la fabricació de productes metàl·lics (4 %) i 

de maquinària i béns d’equip (3,9 %). En canvi, la metal·lúrgica bàsica experimenta 

una caiguda del número d’assalariats (del 2,1 %) i els vehicles de motor els 

mantenen. 
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Comerç exterior – Exportacions  

L’evolució positiva de les exportacions del metall català l’any 2015 és també un 

símptoma de la consolidació de la recuperació de l’activitat del sector. Segons dades 

de l’ICEX, el sector metall va vendre a l’exterior per valor de més de 24.000 milions 

d’euros, xifra que representa un creixement del 8,5 % en relació a la facturació 

exterior de l’any anterior i una intensificació del ritme d’increment de les exportacions 

si es compara amb el 2014 (1,8 %). 

 

Els vehicles automòbils continuen sent els productes més exportats en valor (10.789 

milions €, un 44,4% del total), i els que mostren una taxa de creixement més alta 

(11%), per davant de les màquines i aparells mecànics (creixement del 5,4 % per 

situar-se en 4.258 milions €) i dels aparells i material elèctrics (creixement del 5,8% 

per situar-se en 4.058 milions €). 

 

Comerç exterior – Importacions  

D'altra banda, les importacions del sector metall català el 2015 es van incrementar el 

15,5% en relació a l'exercici anterior, superant la taxa d'augment registrada al 2014 

(8,4 %), i sobrepassant els 29.000 milions d'euros.  

 

Per subsectors, sobresurt l’increment de les compres a l’exterior generades per la 

fabricació de vehicles automòbils, que creix el 27% fins als 9.669 milions €, i que  

representen un terç de les importacions totals. El segueix la construcció de 

màquines i aparells mecànics, que el 2015 va augmentar les seves importacions 

l’11% fins als 6.471 milions € (concentrant el 22,3% de les compres exteriors del 

metall català), i els aparells i material elèctrics, que van incrementar les seves 

importacions un 10%, assolint un total de 5.667 milions €. 

 

Comerç exterior – Balança 

L’evolució de les compres a l’exterior del sector metall català i de les exportacions 

durant l’any 2015 comporten un notable increment del dèficit comercial en el metall 
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català, que es situa en els 4.379 milions €, mentre que en el 2014 el saldo negatiu 

de la balança comercial del sector va ser de 2.757 milions €.  

 

Per subsectors, els principals responsables del dèficit són el sector de les màquines i 

aparells mecànics (dèficit de més de 2.000 milions €), el material elèctric (1.600 

milions €) i els aparells òptics (1.300 milions €). En canvi, el sector automoció va 

generar un saldo positiu de la balança comercial per valor de 2.200 milions €. 

 

Previsions per al 2016  

 

En el 2016 el sector metal·lúrgic català registrarà previsiblement un nou increment 

de la seva activitat en relació a l’exercici anterior, consolidant el canvi de tendència 

observat durant els dos darrers anys, si bé les expectatives de les empreses del 

sector, segons l’Enquesta de Conjuntura de CEAM, reflecteixen una reducció de la 

velocitat en l’ increment de l’activitat. En el conjunt de l’any, el sector podria 

assolir una augment de la seva producció un mica pe r sota del 7%.   

 

En el 2016 es preveu un increment de la demanda interna, sobretot la procedent del 

sector privat. De tota manera, les expectatives del sector respecte al potencial de la 

demanda interna com a tractor clau del creixement del sector semblen limitades. 

Segons la darrera Enquesta de Conjuntura del CEAM, la debilitat de la demanda 

interna es manté com la principal de les problemàtiques a les quals s’enfronten les 

empreses. És apuntada pel 57 % de les empreses consultades, percentatge que, si 

més no, és inferior a la xifra de l’any anterior, quan havia assolit el 70 %.  

 

En el 2016 els mercats estrangers es mantindran de nou com el principal motor de 

creixement del metall català. Tanmateix, la debilitat de la demanda externa, amb el 

45 % de respostes, i l’augment de la competència, amb un 37 %, han vist augmentar 

el seu pes entre les preocupacions del sector, en relació a l’any 2014. Aquestes 

dades posarien de relleu la creixent inquietud del sector per les convulsions que 
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experimenten actualment els mercats internacionals. Caldrà estar atents 

especialment a les evolucions dels principals mercats destinataris de les 

exportacions catalanes, situats a la Unió Europea. 

 

Tot i les incerteses que planteja el panorama internacional, sobretot algunes àrees 

geogràfiques, val a dir que el metall català es troba actualment en una posició 

competitiva més avantatjosa en relació als anys pre-crisi i està dotat de més 

recursos per fer front als inconvenients procedents de l’entorn. Cal apuntar la 

sorprenent capacitat de moltes empreses del metall català, de perfils molt diversos, 

de penetrar i consolidar la seva  presència en els mercats exteriors en els darrers 

anys. 

 

També és important esmentar els increments dels nivells de productivitat que han 

registrat en els últims exercicis les empreses catalanes del metall, a través de la 

incorporació de millores en les seves maneres de treballar i gestionar. I els esforços 

realitzats en inversions en nous productes i processos. Aquests factors també 

permeten afirmar que existeixen arguments sòlids per esperar que l’activitat del 

sector experimenti una evolució positiva en el 2016. 

 

 


