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CENFIM és una entitat sense ànim de lucre constituïda l´any 2007 i 
participada per les associacions empresarials de fusta i moble de les 
quatre demarcacions catalanes, la Universitat Rovira i Virgili i 
l'administració (Ajuntament de La Sénia i Departament d'Indústria de la 
Generalitat de Catalunya).

La seu social està situada en el municipi de La Sénia, nucli del clúster 
de fabricació de mobiliari de la llar a Catalunya. CENFIM disposa d'un 
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edifici propi de 900 m  equipat amb oficines, espais de formació i 
laboratoris. Per facilitar la relació amb les empreses i l'administració, 
també es compta amb una oficina a Barcelona.

Centre d'innovació en hàbitat i clúster del moble

El nostre objectiu

L'objectiu de CENFIM és afavorir la competitivitat a través de la innovació en les empreses del sector del 
moble i altres sectors de l'hàbitat: fusteria, paviments, il·luminació, tèxtil de la llar, decoració…

CENFIM està reconegut nacional i internacionalment com a entitat de suport per a la innovació en les 
empreses:

Programa Catalonia Clusters (Generalitat de Catalunya)

 Red TECNIO (Generalitat de Catalunya)

 
Centre col·laborador del Servei d'Ocupació de Catalunya

Cluster collaboration-EU
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Les activitats de CENFIM estan obertes a totes les empreses dels 
sectors de l'hàbitat al llarg de la seva cadena de valor: fabricació de 
matèries primeres, indústria auxiliar, fabricació de productes finals i 
distribució.

Des de la constitució del centre fins a l'any 2015, han participat en els 
nostres projectes i activitats més de 220 empreses de tots els sectors 
de l'hàbitat de diverses comunitats autònomes, tant multinacionals 
com  petites empreses.

Comptem amb 55 empreses associades amb les quals treballem més 
estretament i que són socis preferents en els projectes que 
desenvolupem. A més, també es beneficien de descomptes en les 
nostres  activitats. Informació: www.cenfim.org/associacio

Orientats a la competitivitat de les empreses
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Les nostres activitats contemplen:

¦Projectes de R+D+I

¦Prestació de serveis a empreses

¦Formació tècnica i ocupacional

¦Promoció d'activitats de col·laboració entre empreses

Desenvolupem tant projectes col·laboratius en els que participen 
diverses empreses, com projectes o serveis específics i a mida per a 
una sola empresa.

Línies d´activitat

¦Espais per a la comercialització al canal contract (equipament de col·lectivitats)

¦Plataformes per a la comercialització al canal retail

¦E-commerce: desenvolupament d'estratègia i eines per a la seva gestió

¦Comercialització agrupada: promoció i gestió de grups d'exportació

¦Digitalització de les vendes, realitat augmentada i virtual

¦Comunicació digital: web, newsletter, blog, xarxes socials

¦Estudis del consumidor i test de mercat de nous productes

¦Intel·ligència de mercats exteriors

Vendes

Màrqueting
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Atenent a les àrees de l'empresa, agrupem la nostra oferta de serveis i projectes en:



¦Tendències: anàlisi i aplicació a nous productes

¦Ecodisseny: incorporació de criteris mediambientals, anàlisi del  cicle de vida i ISO 14006:2011

¦Materials: integració de materials innovadors

¦Assajos: assajos de matèria primera i producte acabat (moble)

Desenvolupament de producte

¦Sostenibilitat: declaracions ambientals de producte, implantació d'ISO 14001:2015

¦Qualitat: implantació ISO 9001:2015, ISO 26000:2012, metodologia per al marcat CE

¦Processos: implantació i seguiment de la metodologia “lean manufacturing”

Producció i gestió

¦Directiva: jornades d'estratègia empresarial

¦Tècnica: cursos i sessions de difusió de novetats en màrqueting, disseny i producció

¦Ocupacional: centre homologat pel SOC, cursos amb certificat de professionalitat

Formació
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Des de CENFIM promocionem i gestionem activitats que permeten que 
diverses empreses es beneficiïn d'economies d'escala i sinergies en la 
promoció i venda dels seus productes.

Les activitats tenen en compte les característiques pròpies del negoci 
tant al canal retail (distribució minorista), com al canal contract 
(equipament de col·lectivitats).

Activitats col·laboratives: competir compartint

¦InteriHOTEL: marketplace per a l'equipament d'interiorisme d'hotels

¦Promoció i gestió de showrooms compartits a Barcelona i Casablanca (Marroc)

¦Grups contract d'exportació a diferents mercats no UE

¦Plataforma per a comerç electrònic: Lovingdeco

¦Missions comercials directes i inverses

¦Community manager compartit entre empreses
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Exemples d'activitats col·laboratives realitzades al canal contract:

Exemples d'activitats col·laboratives realitzades al canal retail:



CENFIM és una entitat activa en la realització de projectes de R+D+I 
amb finançament competitiu. Han recolzat els nostres projectes la 
Comissió Europea, el Ministeri d'Indústria, la Generalitat de Catalunya i 
diverses fundacions.

Entre els projectes més rellevants realitzats es troben:

¦ECO4VET: Improvement of vocational education and training related 
to ecodesign and sustainable production in the furniture sector

¦FurnIT-saver: Smart Augmented and Virtual Reality Marketplace for 
Furniture Customisation

¦SAMM: Sostenibilidad Ambiental en Madera y Muebles

¦IMCAMU: Implantación de la Cadena de Custodia para el Sector del 
Mueble

 

¦ECOINHAB: Ecoinnovación en productos del hábitat

¦Finestra sostenible: Desenvolupament d'una finestra amb 
característiques millorades d'aïllament tèrmic i acústic i que possibilita 
el marcatge CE segons el CTE

¦CPS Mueble: Desenvolupament de continguts i formació per a 
l'aplicació de la metodologia de Solució Creativa de Problemes (CPS) 
al sector del moble

¦Tech&Mueble: Incorporació de solucions electròniques al moble

www.eco4vet.com

www.furnit-saver.eu

www.fundacion-biodiversidad.es/cambio-climatico-y-calidad-
ambiental/proyectos-convocatoria-ayudas/samm

www.imcamu.com

www.ecoinhab.com

www.finestrasostenible.com

Projectes de R+D+I
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Equipament d´assajos

CENFIM disposa d'un laboratori especialitzat en mobiliari que permet 
realitzar assajos sota les normes més habituals:

¦Obtenció i condicionament de mostres: equip de seccionat, molinets 
de fusta i tauler i càmeres climàtiques

¦Determinació de paràmetres físics en matèria primera: humitat, 
densitat, propietats mecàniques, poder calorífic, contingut en 
cendres i emissió de formaldehid

¦Adhesius i vernissos (continguts en sòlids, viscositat)

¦Assajos d'acabat superficial: lluentor, color, gruix

¦Assajos de producte final: càrregues estàtiques i dinàmiques

Infraestructures per als serveis

Sales de formació

CENFIM realitza formació per a personal d'empresa, tant a nivell 
directiu, com per a tècnics d'oficina tècnica, producció i gestió. Estem 
homologats com a centre col·laborador pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) per a la impartició de cursos de formació ocupacional 
amb certificat de professionalitat.

Una sala informàtica dotada amb 20 equips i programari actualitzat 
permet la realització de cursos per al disseny assistit per ordinador 
(CAD, CAM, CAE), ofimàtica, gestió i ecommerce.
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Planta pilot i taller

CENFIM disposa d'una planta pilot i de fabricació de mobiliari i fusteria 
dotada amb l'equipament per a les principals operacions del procés 
productiu: mecanització (control numèric i tupí), envernissats i lacats 
(pistola i cortina) i muntatge.

La planta pilot s'utilitza com a taller de formació per a professionals 
d'empresa, formació ocupacional i en projectes de recerca. També 
està a la disposició de les empreses associades per a la fabricació de 
prototips.

Materialoteca

La incorporació de nous materials és un vector d'innovació en les 
indústries de l'hàbitat. CENFIM ha posat en marxa una biblioteca de 
materials (materialoteca) desenvolupats recentment i que no s'utilitzen 
habitualment en els sectors de l'hàbitat.

La materialoteca conté una exposició física de més de 200 materials, 
agrupats per famílies (plàstics, derivats de la fusta, composites, 
ceràmics...). Cada material està caracteritzat en base a les seves 
propietats físiques i mecàniques.

La consulta de les característiques dels materials, per facilitar la seva 
s e l e c c i ó ,  e s  p o t  r e a l i t z a r  a  t r a v é s  d e  l a  w e b  
www.cenfim.org/materialoteca (accés reservat a empreses 
associades).
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