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1.1. Característiques generals i distribució

La característica principal del pi pinyer (Pinus 
pinea L.) és la seva capacitat de produir pinyó 
comestible. La pinya necessita tres anys per 
madurar, des de l’aparició de la inflorescència, i 
els pinyons es dispersen per gravetat i zoocòria, 
protegits per una coberta llenyosa molt dura, en 
comparació amb la resta de pins ibèrics (Figura 1).

Tot i que aquest pi mediterrani és capaç de 
vegetar en una gran varietat de climes i sòls, 
amb algunes combinacions de condicions poc 
favorables, en entorns ecològics adequats es pot 
desenvolupar significativament fins a superar els 
30 m d’alçada, els 120 cm de diàmetre normal i 
generar capçades de fins a 40 m de diàmetre en 
condicions de creixement lliure (Figura 2).

En funció de l’estació que ocupa, el pi pinyer es 
desenvolupa per crear una estructura capaç de 
mantenir el pes de les pinyes i, alhora, una forma 
de para-sol que faciliti la insolació directa de 
bona part de la capçada, la qual cosa estimula la 
producció d’inflorescències que donaran lloc a les 
pinyes. La generació de pinyes i pinyons viables 
es produeix en una edat prop als 20 anys, durant 
els quals l’arbre ha centrat la seva activitat en el 
creixement del tronc i les branques principals 
per generar així l’estructura necessària per a la 
fructificació. Amb tot, aquest pi també manifesta 
una alternança de producció i altres variacions 
associades a sequeres o a altres esdeveniments 
meteorològics significatius.

A escala mundial, la distribució del pi pinyer 
ha estat condicionada per l’ús humà des de 
l’antiguitat. Actualment, se centra en les zones 
baixes del Mediterrani amb influència marítima 
i, en menor grau, en l’interior peninsular. Pot 
trobar-se també en altres zones, generalment 
per raó de la seva plantació per a ús ornamental 
o per a la producció de pinya.

En l’àmbit de Catalunya i els Pirineus Orientals, 
les masses forestals amb dominància de Pinus 
pinea ocupen unes 43.400 ha, de les quals 18.000 

1. El pi pinyer a Catalunya i els 
Pirineus Orientals

Figura 1. Pinyes i pinyons de pi pinyer amb clofolla i sense. 
Fotos de CSF i CTFC.

Figura 2. El pi pinyer es caracteritza per la seva gran capçada 
umbraculiforme. Foto de Mario Beltrán.
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Figura 3. Masses forestals de pi pinyer en l’àmbit de Catalunya i els Pirineus Orientals.  
Dades del MFE25 i la CFv2.

són masses pures i prop de 25.400 formen masses mixtes, una xifra que suposa al voltant del 2,5% de 
tota la coberta forestal de Catalunya i menys de l’1,5% de la dels Pirineus Orientals, segons la informació 
cartogràfica del Mapa Forestal Español 1:25.000 del 2016 i la Carte Forestière v2 del 2018, respectivament 
(Figura 3).

Quant a les masses mixtes, atès que no se n’ha identificat cap als Pirineus Orientals, a Catalunya les 
barreges amb frondoses (alzina i alzina surera, principalment) representen un 44% del total de masses 
de pi pinyer, mentre que les barreges amb altres coníferes (en general, pi blanc i pinastre) suposen 
un 16% del total (Taula 1). La distribució per tipologies a la zona d’estudi es pot consultar al document 
del projecte Cartografia i característiques dasomètriques de les masses i plantacions de pi pinyer en l’àmbit 
POCTEFA (Catalunya i els Pirineus Orientals, de Busquets et al. (2021).

De la superfície total de masses de pi pinyer, es considera que a unes 2.460 ha (5,7%) se’ls pot assignar 
un origen de plantació, de les quals un terç (879 ha) s’ubiquen als Pirineus Orientals. Segons la tipologia 
d’aquestes plantacions, 2.000 ha s’identifiquen com a masses pures i unes 460 ha com a masses mixtes.
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Taula 1. Superfície de les masses de Pinus pinea L. en l’àmbit d’estudi segons la seva tipologia forestal (ND 
correspon a masses amb presència de pi pinyer la tipologia de les quals no ha pogut ser definida per manca 

d’informació). Font: Busquets et al. (2021).

Tipologia de massa Catalunya Pirineus Orientals Total

Masses pures de pi pinyer 15.144 (37%) 2.923 18.067

Masses mixtes de pi pinyer amb frondoses 17.755 (44%) 17.755

Masses mixtes de pi pinyer amb coníferes 6.487 (16%) 6.487

Altres masses mixtes de pi pinyer 895 (2%) 895

ND 266 (0,7%) 266

Total 40.548 2.923 43.470

1.2. Característiques silvícoles i dasomètriques segons la tipologia forestal

Les masses forestals de pi pinyer existents (incloent-hi les plantacions) presenten una gran varietat de 
característiques. Malgrat les possibles diferències a escala regional, els valors mitjans de les principals 
variables dasomètriques permeten orientativament les estructures que se solen formar en aquests 
monts (Taula 2; Figura 4), que acostumen a ser massa densos i amb arbres massa alts per a la producció 
de pinya.

Taula 2. Característiques silvícoles mitjanes de les diferents tipologies de masses de pi pinyer en l’àmbit 
d’estudi. Dm: diàmetre mitjà, AB: àrea basal, Hm: alçada mitjana, VAE: volum amb escorça, FCC: fracció de 

cabuda coberta, Nt: densitat total. Font: Busquets et al. (2021).

Variable Unitats Mesura

Catalunya Pirineus Orien-
tals

Masses pu-
res

Masses mix-
tes 

amb frondo-
ses

Masses mix-
tes 

amb conífe-
res

Masses pures

Dm cm
μ 38,22 35,90 36,94 19,59

σ 9,20 11,06 11,11 3,66

AB m2/ha
μ 25,58 27,40 24,79 15,82

σ 11,46 8,72 7,19 4,04

Hm m
μ 10,95 11,00 10,86 7,10

σ 2,71 2,11 2,20 1,09

VAE m3/ha
μ 239,88 228,55 221,39 16,96

σ 230,73 142,45 121,84 3,23

FCC %
μ 67,80 70,52 64,22

σ 20,18 20,72 20,29

Nt peus/ha
μ 293 429 322 568

σ 512 464 264 222
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Figura 4. Àrea basal i alçada mitjana de les diferents masses de pi pinyer. Font: Busquets et al. (2021).

Pel que fa exclusivament a les plantacions, presenten característiques molt diverses. Les plantacions amb 
un objectiu explícit de producció de pinya acostumen a tenir estructures regulars i obertes, amb edats 
no superiors als 40 anys i una escassa o nul·la presència d’altres espècies. En contrast, les plantacions 
efectuades per motius ambientals, com la fixació de terrenys o la restauració paisatgística, acostumen a 
tenir estructures més heterogènies, amb presència d’altres espècies i edats molt més avançades.

1.3. Funcions i productes

El pi pinyer és una espècie molt apreciada pel gran ventall de productes i funcions que ofereix, i és 
la producció de grans pinyons comestibles la característica principal (Piqué et al., 2015) i la que pot 
donar-li més valor econòmic. 

Entre les altres funcions que proporciona, un alt valor estètic (Figura 5) i la producció de fusta, cal 
destacar la seva idoneïtat com a protectora d’espais amb característiques edàfiques pobres, de manera 
que l’espècie s’ha utilitzat amplament en restauracions hidrologicoforestals i en aforestacions per a la 
fixació de dunes. A més, a principis del segle XX, i fins i tot abans, es van fer sembres i plantacions en 
zones de cultiu de vinya afectades per la fil·loxera.
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Figura 5. Un camp de golf amb coberta arbrada de pi pinyer. Foto de Míriam Piqué.

Recentment, les plantacions per a la producció de pinyó s’han abordat amb tècniques agronòmiques, 
incloent-hi l’empelt (Figura 6) de pues seleccionades de bancs clonals sobre patrons de pi pinyer o 
pi blanc, per facilitar la implantació productiva en una varietat més àmplia de sòls (Piqué et al., 2013; 
Guàrdia et al., 2021).

 

Figura 6. Inserció de la pua a la base durant l’empelt (esquerra), subjecció de l’empelt (centre) i empelt cicatritzat (dreta) 
per a la producció de pinya. Fotos de Hajer Othmani.

 



2.Producció de pinya



2. Producció de pinya

2.1. Factors que afecten la producció

Els principals factors que afecten la productivitat estan relacionats amb característiques intrínseques i 
extrínseques de l’arbre individual, de la massa en el seu conjunt i de la localització geogràfica. La mateixa 
genètica és un dels factors intrínsecs a l’arbre que afecta la productivitat de pinyes (Mutke et al., 2013). 
Quant als factors extrínsecs, Piqué i Baiges (2009) identifiquen els següents com a principals, segons si 
tenen a veure amb característiques de l’arbre o de la massa:

- Arbre: diàmetre, secció normal, mida i il·luminació de la capçada i nombre de creixements apicals 
per unitat de superfície.

- Massa: densitat i estructura (Figura 7).

- Estació: qualitat (factors intrínsecs i extrínsecs).

Figura 7. Plantació amb densitats baixes i arbres amb capçades ben 
desenvolupades (a dalt) i massa amb densitats altes i arbres amb 
baixa capacitat de producció de pinyes (a sota). Fotos d’AGS-CTFC.
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Quan els arbres estan més desenvolupats i més 
ben conformats tenen capacitats productores més 
elevades, de manera que la producció de pinyes 
augmenta amb el diàmetre, la secció normal i les 
dimensions de la capçada, i és també més gran en 
bones qualitats de l’estació.

Per contra, en masses amb densitats altes, el creixement 
dels peus individuals és menor, motiu pel qual hi ha 
produccions de pinya inferiors, en comparació amb 
masses poc denses. A més de la quantitat de pinyes 
produïdes, el seu pes també augmenta en plantacions 
menys denses.

Altres factors que influeixen en la producció de 
pinya són les condicions climàtiques, les malalties 
i les plagues. De fet, s’atribueix a la sequera i a la 
plaga del Leptoglossus occidentalis la disminució que 
ha experimentat la producció de pinya a Catalunya 
els últims anys (De la Mata et al., 2019; Calama et al., 
2020a; Coello et al., 2020).

2.2. Producció de pinya a Catalunya i els Pirineus Orientals

A partir dels estudis de Piqué (2003, 2009) s’obté que la producció mitjana de pinya és molt variable en 
el cas de Catalunya: en el període de 1999-2008, els valors mitjans van fluctuar entre 200 i 1.200 kg/ha/
any, i amb una mitjana d’uns 750 kg/ha/any (Piqué, 2009). Aquesta xifra suposaria unes 25.000 t anuals, 
si es considera la superfície total actual de masses de pi pinyer, de les quals uns 13.500 provindrien de 
masses pures.

Quant al rendiment mitjà de pinyons per pinya, les dades del mateix període de 1999-2008 indicaven 
que 1 kg de pinyes en verd (3 o 4 pinyes) contenia uns 150 g de pinyó amb clofolla (uns 240 pinyons) 
i uns 35-40 g de pinyó blanc. No obstant això, cal tenir en compte que actualment, amb l’afectació de 
Leptoglossus, el rendiment en l’àmbit d’estudi s’ha reduït significativament. Segons Calama et al. 
(2020b), si es comparen les observacions de períodes anteriors al 2005 i posteriors al 2012, el rendiment 
de pinyó amb clofolla respecte al pes de les pinyes verdes s’ha reduït del 13,79% a l’11,33%, i el de 
pinyó blanc respecte al pinyó amb clofolla ha baixat del 16,63% al 12,29% (rendiment global de pinyó 
blanc respecte a pinyes verdes del 2,36% a l’1,55%). Mentre, però, el percentatge de pinyó danyat ha 
augmentat del 23% al 56%, i fins i tot el nombre de pinyons per pinya s’ha reduït del 65,6 al 52,9.

Les dades de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya proporcionades per l’Observatori Forestal Català també mostren una reducció 
important de la recol·lecció de pinyes i consum de pinyons en el període posterior al 2013 (Taula 3). 

Així, si s’assumeix un rendiment mitjà del 2%, les 25.000 t anuals de pinya potencials equivaldrien a unes 
500 t de pinyó blanc, un valor molt superior al que indiquen les estadístiques oficials sobre el consum 
estimat de pinyó blanc per al període entre 1999 i 2013, que és de 167 t (Taula 3, dades ofertes per 
l’Observatori Forestal Català). El període posterior ja mostra clarament la reducció per l’afectació de 
Leptoglossus, amb una mitjana de 26 t. Una producció mitjana de 400 kg/ha sobre la superfície actual, 
amb un rendiment de pinyó blanc de l’1,6% respecte al pes de pinya en verd, equivaldria a una producció 
d’unes 200 t de pinyó, també superior al que queda recollit en les estadístiques.

Figura 8. Individu de xinxa americana del pi  
(Leptoglossus occidentalis). Foto d’AGS-CTFC.
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Taula 3. Evolució de la producció de pinya i consum estimat de pinyó blanc a Catalunya en el període  
2013-2018 segons les estadístiques oficials.

Campanya Recol·lecció de pinya Any Consum estimat de 
pinyó blanc

1999/00 10.070 1999 289
2000/01 8.571 2000 246
2001/02 8.049 2001 231
2002/03 12.261 2002 352
2003/04 7.359 2003 211
2004/05 8.926 2004 256
2005/06 6.084 2005 175
2006/07 4.808 2006 138
2007/08 1.045 2007 30
2008/09 3.972 2008 114
2009/10 7.452 2009 81
2010/11 2.702 2010 30
2011/12 2.430 2011 27
2012/13 2.552 2012 28
2013/14 20.000 2013 300
2014/15 5.000 2014 50
2015/16 1.500 2015 15
2016/17 1.800 2016 18
2017/18 3.000 2017 30
2018/19 1.700 2018 17
2019/20 2.800 2019 28
2020/21 2.800 2020 28

Entre els motius que podrien explicar la forta reducció de la producció a Catalunya destaquen els danys 
causats per la plaga de la xinxa americana del pi (Leptoglossus occidentalis), que pot provocar pèrdues 
de més del 65% de la producció de pinyó blanc (De la Mata et al., 2019); les baixes precipitacions, i 
la baixa taxa d’aprofitament legal (afectada pels robatoris de pinya). D’altra banda, aquestes xifres 
estan registrades a les estadístiques oficials com de “versemblança baixa”, cosa que indica un alt grau 
d’incertesa sobre la seva precisió.

En el cas dels Pirineus Orientals, no hi ha una recol·lecció de pinyó regulada ni organitzada comercialment, 
ni tampoc estadístiques oficials de producció o comercialització. En el marc d’un projecte amb l’associació 
Bosque Modelo de Provenza, s’ha iniciat un seguiment de la fructificació del pinyer en una dotzena de 
parcel·les al departament de Var, amb resultats poc esperançadors. Els amidaments realitzats indiquen 
una fructificació força heterogènia, amb cons de petites dimensions en diverses zones i danys gairebé 
sistemàtics en els pinyons a causa, probablement, de Leptoglossus occidentalis.

Aquests danys s’han observat en prop del 75% dels pinyons analitzats en la iniciativa del Bosque Modelo 
de Provenza, fins i tot a les àrees on la fructificació semblava abundant a primera vista i amb pinyes 
de bones dimensions. A la zona de Var l’estudi ha mostrat que el nombre de pinyes recol·lectades per 
arbre ha estat molt variable en funció de la parcel·la, amb produccions d’entre 95 i 850 kg/ha. A més, en 
aquesta zona s’ha obtingut una mitjana de 38 pinyons per pinya, molt per sota del valor de referència de 
50-60 pinyons per pinya. D’aquests 38 pinyons, 29 estaven avortats o danyats (75%, davant del 25-55% 
observat a Catalunya). Aquests resultats indiquen una productivitat de pinyons sans a la zona molt baixa.
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2.3. Plantacions empeltades

Les plantacions empeltades permeten augmentar la productivitat de pinya, reduir els costos de 
recol·lecció, gràcies a les capçades més baixes, i avançar la producció (Figura 9). Per fer-ho, s’utilitzen pues 
(gemmes terminals de branques adultes) d’arbres llavorers d’alta productivitat. A més, són una alternativa 
per revaloritzar camps de cultiu marginals, restaurar àrees degradades o afectades per incendis forestals 
i una oportunitat per a la producció de pinya de pi pinyer en zones de sòls no especialment idonis per a 
aquesta espècie mitjançant l’empelt sobre Pinus halepensis. 

 

Figura 9. Plantació empeltada per a la producció de pinyons de pi pinyer a Catalunya. Foto d’AGS-CTFC.

L’empelt es pot fer sobre peus de pi pinyer i de pi blanc (Pinus halepensis), i la principal diferència entre 
tots dos és el vigor (Guàrdia et al., 2021) i uns resultats de producció similars (Piqué et al., 2017; de la 
Mata et al., 2019; Guàrdia et al., 2021). Per tant, l’ús de patrons de pi blanc pot ser una bona alternativa 
en sòls pesants i calcaris (De la Mata et al., 2019). A més, atès que la productivitat augmenta amb la mida 
de la capçada, la distància de plantació hauria de ser diferent (Guàrdia et al., 2021). Cal fer més estudis 
per avaluar la influència de les característiques del sòl en els patrons de creixement.

Sobre la base de plantacions existents a Espanya i Itàlia, es considera que la producció de pinya s’inicia als 3-4 
anys d’haver-se fet l’empelt, amb unes mitjanes d’entre 100-200 kg/ha, que augmenta a 200-300 kg/ha als 5 
anys i a 500-1.500 kg/ha a partir dels 10 anys (Piqué i Baiges, 2009). Els assaigs realitzats per l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a Catalunya mostren una entrada en producció el tercer any i produccions 
mitjanes anuals superiors als 1.500 kg/ha de pinya verda a partir del vuitè (De la Mata et al., 2019):

- Del 3r al 6è any: 600 kg/ha.

- Del 7è al 10è any: 1.600 kg/ha.

- De l’11è al 18è any: 3.000 kg/ha.

- A partir del 19è any: 4.000 kg/ha.

En qualsevol cas, hi ha poques dades disponibles sobre la producció de pinya en plantacions empeltades, 
i les sèries de dades són curtes, perquè aquest tipus de plantacions no es van començar a implementar 
fins a finals dels anys 90 (Piqué i Baiges, 2009), i més extensament i, en l’àmbit de Catalunya, entre les 
dècades dels 2000 i 2010.





3.Estimació de la producció 
d’un rodal forestal
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3. Estimació de la producció d’un rodal forestal

3.1. Mètodes

Les eines d’estimació de la producció de pinya o pinyó són molt útils per a la gestió forestal perquè 
faciliten la planificació dels recursos forestals. Quan es fa ús de les dades i la informació obtinguts en les 
estimacions, s’han de considerar els factors que afecten la producció (apartat 2) i la variabilitat productiva 
que se’n desprèn.

A continuació, es descriuen els principals mètodes i eines disponibles en l’àmbit de Catalunya. Cal 
tenir en compte que als Pirineus Orientals s’han realitzat molt poques plantacions amb l’objectiu de 
producció de pinya, però sí per a la producció de fusta, atès que sempre ha estat l’objectiu prioritari en 
aquest departament, de manera que les densitats de les masses són molt elevades i no acostumen a 
ser adequades per a la producció i recol·lecció de pinya. En qualsevol cas, aquestes eines que aquí es 
presenten poden ser d’aplicació als Pirineus Orientals quan les característiques de massa siguin similars 
a les que es poden trobar a Catalunya.

 
3.1.1. Taules de producció

Les taules de producció són quadres numèrics que miren de reflectir l’evolució de diferents variables 
d’una massa regular amb l’edat, per a una espècie determinada dins d’un àmbit geogràfic, en diferents 
qualitats de l’estació i en diferents règims silvícoles (Madrigal et al., 1999).

Entre la gran varietat d’utilitats i aplicacions, destaquen les següents: 

- Classificació de les masses en funció de la seva qualitat d’estació.

- Estimació de creixements corrents, volums i producció.

- Orientacions silvícoles i de gestió.

- Referències en l’elecció de densitats.

A Catalunya, existeixen 16 taules de producció de pinya i fusta, segons 4 qualitats de l’estació i 2 tipologies 
de massa: 8 taules de silvicultura observada i 8 taules de silvicultura de referència (Piqué et al., 2011).

Posteriorment, tota la informació disponible a les taules es va sintetitzar i actualitzar en les Orientacions 
de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST) per a les masses de pi pinyer (Piqué et al., 2015), en 
les quals es presenten uns models silvícoles amb suport de taules de producció “a la carta” (10 models 
per a masses pures i 18 per a masses mixtes) i s’hi inclou una estimació de la producció de fusta i pinya.

 
3.1.2. Models de producció

Els models de producció són equacions matemàtiques que serveixen per projectar l’evolució d’una 
massa en el temps, de manera que permeten simular diferents itineraris silvícoles. La seva elaboració 
és complicada, ja que en molts casos cal projectar el desenvolupament de masses amb diferents 
condicionants derivats de la seva localització i tractaments silvícoles (Gadow et al., 2001).

Els principals models disponibles per estimar la producció de pinya a Espanya avaluen la productivitat en 
funció de la quantitat de pinyes o pinyons en el nivell d’arbre o superfície (Bravo et al., 2011). La majoria 
han estat desenvolupats a la Meseta nord (García-Güemes, 1999; Mutke et al., 2001; Mutke et al., 2005; 
Calama et al., 2008; Calama et al., 2011; presentats a Bravo et al., 2011), però existeixen també models 
específics per a Catalunya (Piqué, 2003) i la Serralada Central Ibèrica (Cañadas, 2000; Calama i Montero, 
2007; presentats a Bravo et al., 2011), segons es detalla a Pallarés i Piqué (2021).
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A més, amb la realització de les ORGEST (Piqué et al., 2015) es va actualitzar el model de producció de 
pinya realitzat per a Catalunya (Piqué, 2003). 

Plantacions empeltades

Quant als models de producció de pinya, a partir de les primeres collites de pinya del banc clonal de 
la Catalunya litoral, instal·lat el 1989 al Centre Nacional de Millora Genètica Forestal (CNMGF) Puerta 
del Hierro de Madrid, es van desenvolupar diversos models de producció de pinya de l’arbre individual 
(Mutke et al., 2003; Mutke et al., 2005) per estimar el valor de millora de cada clon (Mutke et al., 2007).

 
3.1.3. Estimació visual

El mètode d’avaluació visual per a l’estimació de la producció de pinya, presentat per Llosa i Tusell 
(2020), és aplicable a tot tipus de masses i plantacions de pi pinyer. Es tracta d’una metodologia pràctica 
i d’aplicació fàcil basada en l’observació per part de dues persones i que requereix tenir en compte els 
condicionants següents:

1) Condicions climàtiques i horari: cal que el dia de l’avaluació faci bon temps i que el cel estigui 
clar. L’observació s’ha de fer a primera hora del matí, entre les 7 i les 9 h, per poder aprofitar els 
raigs del sol, ja que en aquell moment són més oblics, es projecten de forma més directa sobre 
les capçades dels arbres i creen, per tant, un reflex sobre les pinyes que ajuda a diferenciar-les 
de la resta de la capçada.

2) Època: el període més adequat per fer l’estimació visual és del 15 de maig al 10 de juny, perquè és 
llavors quan les pinyes estan en la seva màxima esplendor. El color verd intens d’aquesta època 
i la resina que desprenen fan que les pinyes es puguin comptar de manera molt fàcil i còmoda.

Per poder conèixer la producció total de la massa, s’ha de seleccionar una superfície d’aproximadament 
100 x 100 metres (1 ha). El nombre d’arbres objectiu en els quals es farà el comptatge de pinyes va en 
funció de la densitat arbòria calculada per hectàrea. Es consideren les densitats següents:

- > 500 peus/ha: es comptabilitzen els 30 arbres més representatius de la parcel·la.

- 300-500 peus/ha: es comptabilitzen els 25 arbres més representatius de la parcel·la.

- < 300 peus/ha: es compatibilitzen els 20 arbres més representatius de la parcel·la.

Per poder fer el comptatge de pinyes (Figura 10), 
és important ubicar-se de manera que el sol quedi 
darrere de la persona observadora, perquè així el 
reflex serà més gran i, per tant, l’estimació serà més 
eficaç. Per norma general, la persona s’ha de situar a 
una distància d’aproximadament l’alçada de l’arbre, 
més un terç d’aquesta, sempre que les condicions de 
la parcel·la ho permetin.

 
 
Figura 10. En el comptatge per a la producció anual es 
comptabilitzen només les pinyes madures (tercer any) en el millor 
moment per diferenciar-les a l’arbre. Foto de Míriam Piqué.
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A cada arbre seleccionat es fan dos comptatges de pinya, un en el qual l’observador està ben ubicat 
respecte al sol i un altre des del costat oposat (Figura 11). L’observació l’han de realitzar dues persones a 
la vegada perquè posteriorment puguin calcular la mitjana de pinyes comptabilitzades.

Figura 11. Ubicació de la persona observadora per fer una estimació eficaç de la producció de pinya respecte a la 
distància de l’arbre i la posició del sol. Figura de Llosa i Tusell (2020).

S’accepta que mitjançant aquesta metodologia d’observació directa es deixa de comptabilitzar un 
percentatge de pinyes que no es veuen o que queden amagades a l’interior de la capçada i no són de 
cap manera visibles. A partir d’experiències realitzades en el marc del projecte Quality Pinea en diferents 
parcel·les objecte d’estudi, s’ha obtingut una desviació d’aproximadament el 30%.

 
3.1.4. Ús de drons i sensors multiespectrals

Els últims anys, s’està valorant la possibilitat d’usar sensors multiespectrals transportats en vehicles 
aeris no tripulats (UAV) per estimar la producció de pinya, atès que possibiliten la presa de dades 
amb gran resolució, i el transport a través de drons permet una visió de les capçades des de punts 
inaccessibles per a una persona des de terra. El possible ús combinat de sensors actius i passius i drons 
en l’estimació de pinya augmentaria l’eficiència i l’objectivitat del procés de quantificació de la producció, 
sobretot quan ho fa personal no expert.

L’ús de sensors i drons per al comptatge de pinyes està encara en fase d’investigació i desenvolupament. 
El treball de Kefauver et al. (2021) és un primer intent d’automatitzar la quantificació de pinyes mitjançant 
UAV. Per fer-ho, s’ha treballat per establir quina seria la millor manera de captar imatges i automatitzar 
el comptatge de pinyes entrenant la intel·ligència artificial i definint fluxos de treball robustos i eficients.

El comptatge de pinyes amb les tècniques de Machine-learning utilitzades (Figura 12) ja ofereix un bon 
resultat en comparació amb un comptatge humà en les mateixes imatges. De tota manera, la dificultat 
d’observació de les pinyes de 3 anys en relació amb l’entorn de branques i acícules en què se situen 
encara es presenta com un repte per a la tecnologia i els mètodes assajats, com en l’estimació per 
observació directa per personal expert.
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Figura 12. Processament d’imatges per al comptatge de pinya amb tècniques de Machine-learning.  
Figura de Kefauver et al. (2021).

Segons el treball de Kefauver et al. (2021), la presa d’imatges multiespectrals i altres dades mitjançant UAV 
pel que fa a l’arbre individual que permetin combinar variables dendromètriques, índexs de vegetació 
i identificació visual de pinyes milloraria els resultats d’estimació de la producció realitzada per una 
intel·ligència artificial entrenada.

3.2. Estimació de la producció a Catalunya i els Pirineus Orientals

Per a l’estimació de la producció de pinya que es mostra a continuació s’ha utilitzat el model de 
producció predictiu quant a arbre individual desenvolupat per Piqué et al. (2015), que permet estimar 
una producció mitjana anual individual per un període de 3 a 4 anys (entre un any abans de la floració i 
fins a la maduració), en pes total de pinya:

Tal com es detalla a Busquets et al. (2021), aquest model s’ha aplicat a les dades disponibles a escala 
d’arbre per a l’àmbit d’estudi, que són les ofertes pels inventaris forestals nacionals més recents per a 
Catalunya i els Pirineus Orientals (2016 i 2019) de les parcel·les dominades per pi pinyer (sense diferenciar 
si es tracta de plantacions o masses naturals). Per als rodals classificats com a masses mixtes, ja sigui 
amb coníferes o amb frondoses, es va assignar un resultat equivalent al 60% de l’estimació realitzada.

Com a resultat, la producció de pinya mitjana anual actual estimada a les masses forestals de pi pinyer de 
l’àmbit de Catalunya i dels Pirineus Orientals és, de mitjana, 465 kg/ha/any, amb diferències observables 
entre tipologies, si es té en compte que a les masses mixtes la proporció de peus productors és menor i 
s’hi observa una gran varietat de casos dins de cada grup (Taula 4).

Segons la superfície total, la producció anual actual de pinya per a l’àmbit s’estimaria de l’ordre de 20.500 
tones. No obstant això, l’estimació de producció s’ha d’entendre com a orientativa de la magnitud, per la 
metodologia i les dades utilitzades.

Taula 4. Estimació de producció de pinya mitjana anual actual per a les diferents tipologies de massa de pi pinyer.

Variable  
Masses pures

Catalunya Pirineus Orientals

Masses  
mixtes amb 
frondoses

Masses mixtes 
amb coníferes

Altres masses 
mixtes

Masses  
pures

wc 
(kg/ha/any)

? 611 370 290 298 556

σ 161 97 111 112 27
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En el cas de les plantacions, sense diferenciar per objectius, i especialment per a Pirineus Orientals (on 
no s’ha identificat cap plantació amb l’objectiu explícit de producció de pinya), aquesta estimació és 
encara més incerta per l’escassetat de dades específiques. Els valors de la Taula 5 s’han d’entendre com 
orientatius, i assumint característiques d’arbre similars a les que han originat les dades dels IFN, que són, 
generalment, d’arbres adults en boscos, i no d’arbres joves en plantacions gestionades per a la producció 
de pinya.

Taula 5. Estimació de producció mitjana anual de pinya de les plantacions identificades a Catalunya i els 
Pirineus Orientals.

Variable Catalunya Pirineus Orientals
wc 

(kg/ha/any)
? 448 555

σ 177 20

 
La distribució de la producció mitjana anual estimada en l’àmbit d’estudi es presenta a la Figura 13. 
Per saber-ne més detalls, es pot consultar el document Cartografia i característiques dasomètriques de 
les masses i plantacions de pi pinyer en l’àmbit POCTEFA (Catalunya i Pirineus Orientals), de Busquets et al. 
(2021), i el visor web associat.

Figura 13. Sortida gràfica de la caracterització de les masses i plantacions de pi pinyer per a l’àmbit POCTEFA, amb 
estimació de la producció (amb una sobrerepresentació espacial per millorar la visualització), realitzada dins el projecte 

Quality Pinea (Busquets et al., 2021).
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4. Demanda actual i futura de pinya i pinyó a Catalunya i els Pirineus 
Orientals

El context econòmic del recurs és determinant per al disseny i la implementació d’una gestió forestal 
sostenible de les masses i les plantacions de pi pinyer amb l’objectiu de producció de pinya. És per això 
que en el marc del projecte Quality Pinea s’ha realitzat una anàlisi de mercat (Coello et al., 2020), de la 
qual aquí se’n presenten els conceptes principals.

 
4.1. Mercat actual de pinya i pinyó

Les estadístiques oficials (Eurostat, Codex Alimentarius...) no distingeixen entre les diferents espècies 
de pi per a la producció de pinyó amb clofolla (shelled nut) o pinyó blanc (kernel nut). Segons les dades 
ofertes per INC (2021), la producció mundial de pinyó està dominada pels pins asiàtics, en una quota 
que va arribar al 82% de la producció mundial registrada el 2020/21 i amb tendència a l’expansió. Pel 
que fa als pins mediterranis, s’estima una quantitat de 6.900 t de pinyó blanc, una xifra que mostra una 
tendència decreixent.

Les dades registrades de les últimes campanyes mostren una producció mitjana anual de 23.500 t, si 
bé amb importants fluctuacions (Figura 14). Si analitzem els països productors, Rússia, Corea del Nord i 
la Xina dominen el mercat (22%, 22% i 19% en els últims 5 anys, respectivament) amb pinyons de Pinus 
koraiensis i P. sibirica; l’Afganistan i el Pakistan produeixen pinyons de P. gerardiana, i Itàlia ha estat el 
principal productor mediterrani els últims 5 anys, amb un 3% de la producció mundial i amb pinyons de 
P. pinea.

Figura 14. Producció mundial de pinyó blanc registrada des de la campanya 2007/08 i proporció per països segons la 
mitjana dels últims 5 anys. Dades de l’INC, 2021.

A escala mundial, el volum d’exportacions de pinyó amb clofolla mostrava una tendència creixent 
(increment del 72%) des del 2006 fins al 2016, amb un pic màxim el 2017 però amb un descens els dos 
anys següents (INC, 2021). Prop del 50% de la producció mundial es destina a l’exportació, i és la Xina el 
principal país d’origen, amb el 54% de les exportacions els últims 5 anys.

Quant a les importacions, els principals països importadors de pinyó són Alemanya i els Països Baixos 
com a intermediaris, i Itàlia i els Estats Units com a consumidors. A Espanya, malgrat que és un país 
productor de pinya, les importacions suposen un 1% de les mundials.
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Pel que fa al valor total de mercat (Figura 15), el pinyó mostra un clar increment els últims anys, des de 
372 M€ el 2007/08 fins als 1.100 M€ el 2020/21, tot i que aquesta última campanya pot suposar un pic 
no ajustat al creixement mitjà, com el del 2014/15 (dades de l’INC, 2021 i anteriors recollides per Coello 
et al., 2020).

Figura 15. Evolució del valor de mercat (M€) de diversa fruita seca, incloent-hi el pinyó blanc (color lila), des de la campa-
nya 2011/12. Figura original de l’INC (2021), valors en milers de M€.

El principal país receptor del pinyó d’origen català és Portugal i, en un grau menor, Itàlia, tal com s’observa 
a la Figura 16, que mostra els principals països als quals s’exporta el pinyó des de Catalunya, així com 
el volum exportat (dades de Coello et al., 2020). El total exportat als principals cinc països europeus (els 
esmentats anteriorment, França, Suïssa i Alemanya) era lleugerament inferior a la quantitat exportada a 
la resta del món. Les dades compilades mostren la caiguda dràstica a partir del 2014, lligada a la caiguda 
de la producció i la recol·lecció de pinya.

Figura 16. Evolució de l’exportació de pinyó blanc des de Catalunya i volum exportat (tones). Figura de Coello et al. (2020).
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4.2. Perspectives futures

De cara a explorar el futur del sector pinyer, en el projecte Quality Pinea s’han dut a terme un seguit 
d’enquestes a alguns dels actors més rellevants del sector: propietaris forestals a Catalunya, compradors 
i/o recol·lectors i transformadors a Espanya i Portugal, i distribuïdors a Espanya. Les enquestes es van 
fer a Espanya i Portugal, atès que en aquests dos països es produeix el moviment més gran de pinyes i 
transformació, i on es veu que una pinya es pot recol·lectar a Girona i transformar en una altra banda 
d’Espanya o Portugal. A França, es van realitzar enquestes únicament en el sector del consumidor, ja que 
no compta amb sector de transformació ni de distribució de pinyes ni de pinyó amb clofolla.

A partir de les respostes de les diferents persones enquestades de cada baula de la cadena de producció 
i comercialització del pinyó blanc, es mostren les principals conclusions segons el perfil analitzat (extret 
de Coello et al., 2020).

Taula 6. Resum de conclusions per perfil, segons el que exposa Coello et al. (2020).

Perfil Conclusions

Productors

- Per a les masses naturals, hi ha un gran interès per estructurar l’oferta a través d’una 
agrupació de productors per afavorir-ne la gestió i incrementar-ne la producció.

- En el cas de les plantacions, la gestió ja va implícita amb el model de gestió, i el prin-
cipal objectiu és concretar el model productiu i la comercialització. Les plantacions es 
consideren el pilar fonamental de les produccions de pinya en el futur.

- Existeix una preocupació generalitzada pel descens de la producció, sense que hi hagi, 
però, un diagnòstic clar sobre els motius d’aquest descens. Tot i això, es considera que 
la plaga del Leptoglossus i la disminució de les precipitacions els últims anys són factors 
que hi influeixen de forma clara i directa. I una altra de les preocupacions és també el 
furt de pinyes.

- El nivell de mecanització dels aprofitaments és molt baix.

Compradors de pinya

- La majoria de les empreses que compren pinya a recol·lectors també recol·lecten pinya 
dels arbres en funció de la producció de cada temporada. Els anys de forta producció 
són compradors i recol·lectors, mentre que en els de poca producció, són bàsicament 
compradors de pinyes a petits recol·lectors.

- Els rendiments milloren en gran manera en el cas de la recollida mecanitzada, un as-
pecte important que cal promoure quan les condicions són adequades.

- Els problemes de robatoris de pinyes s’han identificat com un aspecte important, i 
d’aquí la necessitat de regular i controlar més tota la traçabilitat del producte, tot i que 
aquest aspecte no sigui vist per les empreses recol·lectores i compradores com un pro-
blema.

- Els preus de compra de les pinyes són molt volàtils: varien durant la mateixa tempora-
da i en funció de l’oferta de pinya i demanda de pinyó blanc.

Empreses productores 
de pinyó blanc

- El sector està format per petites empreses, moltes de caràcter familiar i amb una 
alta dependència de la capacitat d’aprovisionament de pinya de la seva regió, motiu pel 
qual preocupa l’impacte de l’entrada de pinyons d’altres espècies de pi (pinyó xinés, 
principalment) al mercat. La majoria d’aquestes empreses només treballen amb pinyó 
mediterrani.

- Les plagues (Leptoglossus occidentalis) i altres afectacions, com el canvi climàtic, afecten 
el rendiment en pinyons de les pinyes. La baixada de rendiment de les pinyes els compli-
ca el funcionament i el futur.

- La baixada de la producció dels últims anys (a partir del 2014), ocasionada proba-
blement per factors meteorològics i per la plaga del Leptoglossus, preocupa el conjunt 
del sector. També es coincideix amb la resta de baules de la cadena en la necessitat 
d’estructurar l’oferta i impulsar la producció per garantir el subministrament de pinyó.
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5. Proposta de gestió per a les masses de pinyer de Catalunya i els 
Pirineus Orientals

A partir de la caracterització de les principals zones de pi pinyer i del seu potencial productiu, tant en 
masses naturals com en plantacions, en el marc del projecte s’ha executat un pla de gestió per a ambdues 
bandes del Pirineu (Beltrán et al., 2021), que inclou una zonificació de les masses i les plantacions de 
pi pinyer de l’àmbit, una estimació de la producció potencial per a cada tipologia definida i les línies 
estratègiques de gestió per a la producció de pinya en cada cas. Aquesta proposta de gestió es basa en 
els models ORGEST disponibles per a l’espècie (Piqué et al., 2015).

En aquest capítol s’ofereix, per tant, una proposta detallada de la gestió que cal implementar per posar 
en pràctica el pla de gestió, seguint l’agrupació de tipologies segons les seves característiques per a la 
producció, i els itineraris de gestió que s’han d’implementar tenint en compte les principals situacions de 
partida de cada tipologia.

En tots els casos, l’objectiu de la gestió és la producció de pinya, sempre tenint en compte la 
multifuncionalitat característica d’aquestes masses i plantacions.

 
5.1. Propostes de gestió segons la tipologia de massa

Per implementar aquesta gestió, se segueixen les 4 grans tipologies definides en funció de l’adequació 
de les masses a l’objectiu de producció de pinya:

- Plantacions per a la producció de pinya

- Altres plantacions que es poden gestionar per a la producció de pinya

- Masses naturalitzades pures que es poden gestionar per a la producció de pinya

- Masses naturalitzades mixtes que es poden gestionar per a la producció de pinya

Els rodals amb qualitat d’estació baixa no s’inclouen en la proposta, atès que no seria eficient focalitzar 
la gestió en la producció de pinya. En aquests casos, es recomana una gestió multifuncional adaptativa 
al canvi climàtic.

En els annexos es mostren els principals models de gestió que cal seguir de les Orientacions de Gestió Forestal 
Sostenible de Catalunya (ORGEST), que són, en concret, els models per a masses pures Ppa01, Ppa02, Ppa04, 

Ppa05 i Ppa08.

Les línies generals de la gestió que cal implementar en cada tipologia es presenten a continuació i es 
desenvolupen en els apartats següents.

Plantacions per a la producció de pinya

En bones condicions per a la producció de pinya, s’utilitza com a base el model ORGEST Ppa02, amb un 
enfocament agronòmic i amb especial atenció a les condicions del sòl i a la disponibilitat hídrica, que, per 
tant, poden fer necessària l’aplicació d’adobs i de reg. Si l’edat (mida dels arbres) ho permet, es recomana 
fer empelts per augmentar la producció i podes de formació a partir de l’empelt. És important també 
optimitzar la recollida de pinyes perquè els rendiments augmentin.



29

Figura 17. Plantació de pi pinyer per a la producció de pinyó. Foto d’AGS-CTFC.

Altres plantacions que es poden gestionar per a la producció de pinya

Si la densitat és molt alta en comparació amb una plantació productiva, l’itinerari de gestió s’inicia seguint 
el model ORGEST Ppa01 i, progressivament, s’anirà cap al model Ppa02, si les condicions d’estació, 
l’accessibilitat, la transitabilitat i la cobertura de matoll són òptimes. En funció de l’edat (mida) dels pins 
vitals, es poden plantejar pràctiques culturals addicionals, com la poda de formació i, fins i tot, l’empelt.

Figura 18. Plantació amb un objectiu inicial mediambiental (aforestació de terres agràries) que pot reconduir-se cap a la 
gestió per a la producció de pinya. Foto d’AGS-CTFC.
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Masses naturalitzades pures que es poden gestionar per a la producció de pinya

Normalment la situació de partida es presenta amb densitats elevades i arbres ja desenvolupats, i tot 
això, sumat a les condicions fisiogràfiques i altres funcions principals que aquestes masses han de 
complir, dificulta l’aplicació d’esquemes de gestió basats en masses obertes com els descrits pel model 
ORGEST PPa02.

Així doncs, en bones qualitats d’estació la gestió es basa en el model ORGEST Ppa01 i en qualitats mitjanes, 
en el model Ppa05, i a tendir a densitats menors (30-50%) de les que marca el model per a la fase adulta 
amb l’objectiu de maximitzar la il·luminació de les capçades i tenint en compte el pendent.

En ambdós casos, cal tenir present que l’objectiu no és només la producció de pinya sinó la 
multifuncionalitat, i cal, per tant, una especial atenció en la gestió del matoll per evitar incendis de 
capçades.

Per a la gestió d’estructures irregularitzades s’aplicaran els models Ppa04 en qualitats d’estació alta i 
Ppa08, en qualitats mitjanes, i a tendir a densitats menors (20-25%) de les que apareixen als models i 
assegurar la il·luminació completa de totes les capçades.

Figura 19. Massa naturalitzada pura que es pot gestionar per a la producció de pinya Foto d’AGS-CTFC.

Masses naturalitzades mixtes que es poden gestionar per a la producció de pinya

La gestió es basa en els models ORGEST de cada massa mixta segons l’espècie secundaria present 
i escollint l’opció “avançar en la dominància del pi pinyer” per afavorir aquesta espècie, tot i que en 
general es pot mantenir la proporció de pi pinyer entre el 60% i el 80% del total. Com a models de 
referència, s’apliquen els explicats per al cas anterior de les masses pures, amb un enfocament de gestió 
multifuncional amb aprofitaments de pinya i de llenya de frondoses o de fusta d’altres pins. La gestió 
amb estructures irregularitzades només s’aplicarà per a les masses mixtes amb altres pins.

Aquesta tipologia és la més complexa per a la gestió de pinyer amb l’objectiu de produir pinya, però es 
recomana no descartar aquestes zones perquè, i) són molt abundants, ii) poden ser clau en l’adaptació 
al canvi climàtic per la seva resiliència als impactes.
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Figura 20. Masses naturalitzades mixtes (a dalt: pi pinyer i alzina, a sota: pi pinyer i pinastre) que es poden gestionar per 
a la producció de pinya. Fotos d’AGS-CTFC.
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5.2. Itineraris de gestió

A continuació es defineixen les actuacions que cal implementar en funció del punt de partida de la 
massa. En cada tipologia es distingeixen dues etapes de desenvolupament, segons si la massa es troba 
en la fase jove o adulta.

 
5.2.1. Plantacions per a la producció de pinya

A les plantacions amb bones condicions per a la producció de pinya s’escull el model ORGEST Ppa02, es 
deixa de banda la densitat inicial proposada per aquell model i es prenen com a referència les densitats 
de les fases joves i adultes, atès que les densitats de plantació acostumen a ser de l’ordre de 300 peus/
ha. L’objectiu és aconseguir arbres amb capçades ben desenvolupades i il·luminades, i, per tant, les 
masses han de ser poc denses, amb una densitat final d’uns 125 peus/ha. En funció de la densitat de 
plantació i l’estat de desenvolupament actual, es buscaran aquestes densitats baixes d’una manera més 
o menys intensa. De tota manera, l’objectiu és assegurar capçades ben equilibrades i il·luminades.

A la fase jove, quan s’arriba a una Ho de prop dels 7 m, la densitat ja ha de ser inferior als 400 peus/ha. 
En les aclarides, se seleccionen i s’afavoreixen els peus més adequats per a la producció de pinya.

En la fase adulta, partint de la densitat orientativa de la fase anterior, s’han de fer aclarides selectives 
mixtes quan l’àrea basal se situa al voltant dels 28-30 m2/ha, en les quals cal seleccionar els millors peus 
per a la producció i extreure un màxim del 30% de l’AB. En la primera aclarida, es redueix la densitat fins 
als 225-250 pies/ha, i en la segona, la densitat es redueix fins a la final d’uns 125 peus/ha.

En les plantacions d’aquest tipus no acostuma a haver-hi matoll, per tant, es convenient permetre’n el 
seu desenvolupament, i fins i tot es considera interessant promoure’l per la complexitat que aporta al 
sistema, sempre tenint en compte que cal anar amb cura amb la continuïtat vertical del combustible —
sobretot si els pins són empeltats i no han de créixer gaire en alçada— i que s’ha de permetre la circulació 
de maquinària per a la collita. En tots els casos, cal mantenir una estructura amb baixa vulnerabilitat al 
foc de capçades, amb una alçada del matoll < 1,3 m, excepte quan la fracció de cabuda coberta sigui 
< 70% i la distància entre el matoll i les capçades, > 5 m.

Es recomana fer regs d’emergència per evitar estrès per sequera. A més, segons les característiques del 
sòl, pot ser adequat aplicar-hi esmenes i adobs per assegurar unes condicions adequades per als arbres, 
malgrat que les evidències de l’efecte de la fertilització en la producció de pinya són poc concloents 
(Montero et al., 2008). En les plantacions més desenvolupades, s’han de seleccionar els millors peus i 
potenciar-ne la il·luminació per maximitzar una capçada vital. Pel que fa a noves plantacions, els empelts 
s’han de fer amb material de qualitat i el més aviat possible (quan els arbres són petits), encara que es 
poden empeltar plantacions amb pins de fins a 2 m d’alçada, o fins i tot més alts, si les condicions ho 
permeten. Quan l’empelt ha tingut èxit, s’ha cicatritzat i engrossit i l’arbre ha començat a desenvolupar 
el tronc i les branques a partir d’aquest punt, és convenient fer podes de formació per eliminar totes les 
branques per sota de l’empelt i per afavorir el futur desenvolupament d’una capçada ampla i equilibrada, 
2-3 podes separades 3-5 anys, en funció del desenvolupament de l’arbre.

En el cas d’arbres adults amb capçades desenvolupades, es poden plantejar podes amb l’objectiu 
d’estimular-ne la fructificació y facilitar la recol·lecció de la pinya (podes de “buidatge” o de “refaldat”). No 
obstant això, atès que l’objectiu principal d’aquestes plantacions és la producció de pinya, es descarta la 
realització de podes de formació de fust. En tot cas, cal apuntar que en general les podes en arbres adults 
poden suposar un impacte, sobretot en l’equilibri del sistema radical-biomassa aèria, que potser no es 
tradueix en una producció més alta de pinya a llarg termini, per la qual cosa la sostenibilitat econòmica i 
silvícola no queda de vegades assegurada, tal com recullen Montero et al. (2008) en diverses experiències 



33

de poda a la península Ibèrica. Per tot plegat, la recomanació de base per promoure la producció de 
fruit és disminuir la competència entre peus pels recursos sense recórrer a les podes generalitzades, i 
estudiar detingudament cada cas per acabar de decidir si s’assumeix el cost i l’impacte en l’arbre a canvi 
de la possible producció afegida.

Específicament sobre la relació de poda i producció, Montero et al. (2008) exposen alguns estudis 
comparatius que no troben evidències clares de l’estimulació de la producció en arbres de més de 40 
anys, tot i que aquestes experiències no preveien tots els factors necessaris per atribuir els canvis a la 
producció a la poda.

De tota manera, la realitat és que sobre el terreny hi ha una certa pràctica habitual en la realització 
i promoció de podes per a l’estimulació de la producció de pinya en arbres adults, com s’observa en 
les masses de Portugal, Tunísia, el Líban i altres localitzacions, malgrat que part de la motivació és la 
facilitació de la recol·lecció manual. També, algunes observacions empíriques relacionen campanyes de 
bona producció amb fenòmens meteorològics que afecten la biomassa i l’estructura de les capçades tres 
anys abans i s’assumeix, per tant, una certa estimulació de l’aparició d’inflorescències pels efectes en les 
capçades.

En conclusió, i segons el que s’ha exposat, el coneixement tècnic i científic actual no permet descriure els 
efectes reals de les podes de fructificació sobre la producció de pinya i, per tant, la recomanació quant 
a la realització de podes d’aquest tipus se circumscriuria a casos puntuals que requereixen determinar 
individualment la tècnica concreta, la intensitat, el moment i la recurrència, i assumir-ne el cost en relació 
amb el possible retorn econòmic de la producció de pinya.

 
5.2.2. Altres plantacions que es poden gestionar per a la producció de pinya

Si la densitat és molt alta i s’aplica el model ORGEST Ppa01, en la fase jove (Ho al voltant de 7 m) s’ha 
de fer una tallada semiselectiva que respecti els peus que presentin una clara dominància i reduir 
progressivament la densitat per sota dels 900 peus/ha, amb una extracció màxima del 30% en cada 
actuació. En la selecció, s’han de buscar els millors peus (capçada equilibrada i amb vitalitat) i afavorir-
los, sense perdre de vista la disposició dels arbres en el terreny (per la recol·lecció de les pinyes i per les 
futures actuacions).

En la fase adulta, quan l’àrea basal se situa al voltant dels 30 m2/ha, cal fer-hi aclarides baixes, 
aproximadament cada 10 anys. Cal reduir la densitat progressivament, sense obrir excessivament el 
dosser i extraient com a màxim un 25% de l’AB en cada intervenció, cosa que implica reduir les densitats 
progressivament.

Si amb les successives intervencions s’aconsegueixen condicions òptimes per a la producció de pinya (arbres 
vitals de copa desenvolupada, equilibrada i il·luminada), la densitat encara es pot reduir més mitjançant 
aclarides selectives que potenciïn els millors peus per a la producció de pinya, extraient un màxim del 30% 
de l’AB en cada intervenció (cal prendre com a referència les densitats del model ORGEST Ppa02).

Malgrat que l’objectiu preferent de gestió sigui la producció de pinya, en aquesta tipologia on la plantació 
inicial no es va fer amb aquest objectiu, la recomanació de realitzar podes de formació i de fructificació 
es manté restringida a casos puntuals estudiats amb deteniment, segons el que s’ha exposat a la secció 
anterior.

Si el punt de partida és una massa densa sense matoll, les obertures fortes de llum en poden afavorir el 
desenvolupament, motiu pel qual caldrà tenir cura de mantenir una estructura amb baixa vulnerabilitat 
al foc de capçades. Per fer-ho, cal controlar la distància entre el matoll i les capçades, evitar que sigui 
menor a 5 m i assegurar-se que permet la circulació de maquinària per a la collita. L’existència de matoll 
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afavoreix el sistema, ja que li aporta complexitat, però potser cal desbrossar eliminant el matoll de > 1,3 
m d’altura, si els criteris anteriors no es compleixen.

 
5.2.3. Masses naturalitzades pures que es poden gestionar per a la producció de pinya

En estacions de qualitat alta, quan la massa és jove (Ho prop de 7 m) cal fer-hi una tallada semiselectiva 
que respecti els peus que presentin una clara dominància, reduir la densitat de manera progressiva fins 
als 500-650 peus/ha, repartir homogèniament els peus al rodal i fins i tot mantenir un determinat criteri 
de selecció dels peus més vitals i productius.

En la fase adulta, quan l’àrea basal se situa al voltant dels 30 m2/ha cal fer-hi aclarides baixes, 
aproximadament cada 10 anys. Cal reduir la densitat progressivament, sense obrir en excés el dosser i 
extraient com a màxim un 25% de l’AB en cada intervenció.

En el cas d’estacions de qualitats mitjanes, es redueix la densitat fins a 450-600 peus/ha a la fase jove 
(Ho prop de 5 m) mitjançant una aclarida semiselectiva que respecti els peus que presentin una clara 
dominància i amb un repartiment homogeni dels peus al rodal i fins i tot mantenir un determinat criteri 
de selecció dels peus més vitals i productius.

En la fase adulta, quan l’àrea basal se situa als 30 m2/ha o més (pot arribar a 34 m2/ha) cal fer-hi aclarides 
baixes, aproximadament cada 15 anys. Cal reduir la densitat progressivament, sense obrir en excés el 
dosser i extraient com a màxim un 30% de l’AB en cada intervenció, fins a arribar a una densitat de ≥ 150 
peus/ha.

La proposta general per a la producció de pinya són estructures regulars, tant per la mateixa naturalesa 
del pi com per afavorir-ne la recol·lecció. No obstant això, si l’estructura actual és molt heterogènia i 
allunyada dels models regulars, es pot fer una gestió amb estructures irregularitzades, i a la llarga 
es recomana una heterogeneïtat per bosquets cada vegada més grans i homogenis al seu interior. En 
aquestes situacions, en estacions de qualitat alta es realitza una tallada selectiva quan la massa supera 
els 30 m2/ha cada 10-12 anys, extraient-ne un màxim del 33% de l’AB inicial, i en estacions de qualitat 
mitjana, es fa al mateix moment (AB de 30 m2/ha), amb una periodicitat de 15-17 anys, extraient-ne un 
màxim del 35% de l’AB inicial.

En ambdós casos, la densitat final ha de ser d’uns 500-550 peus/ha i fer la tallada selectiva sobre grups 
d’arbres de 1.000-3.000 m2 distribuïts sobre el terreny, sempre amb un criteri estricte de selecció positiva. 
A la mateixa intervenció es poden fer tractaments de regulació de competència en grups d’arbres de CD 
baixes o mitjanes.

Malgrat que es pugui establir un objectiu preferent de producció de pinya, en aquesta tipologia en què 
les condicions de la massa són molt diferents a una plantació productiva i manté una multifuncionalitat 
explícita, la recomanació de podes de formació i de fructificació es manté restringida a casos puntuals 
detingudament estudiats, segons el que s’exposa al primer apartat d’aquest capítol. 

A més, cal controlar el matoll per mantenir una estructura amb baixa vulnerabilitat al foc de capçades. 
Per fer-ho, cal una especial atenció a les obertures derivades de les actuacions, i potser cal desbrossar 
eliminant el matoll de > 1,3 m d’alçada, llevat que la fracció de cabuda coberta sigui de < 70% i la distància 
entre el matoll i les capçades, > 5 m.

La maximització dels recursos s’aconsegueix mitjançant la regulació de competència. No obstant això, 
poden plantejar-se i ser recomanables regs d’emergència, si ja s’han fet actuacions específiques per 
posar la massa en producció, la densitat és baixa, les capçades tenen bona il·luminació i es té o es preveu 
una bona floració.
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D’altra banda, també es pot plantejar anar plantant pins nous empeltats en zones de claps ja existents, 
o fins i tot fets tallant un grup de peus dolents, per iniciar així una renovació progressiva i oportunista 
de la massa.

 
5.2.4. Masses naturalitzades mixtes que es poden gestionar per a la producció de pinya

La gestió de les masses mixtes es basa en els models ORGEST segons les espècies secundaries presents, 
i cal escollir l’opció “avançar en la dominància del pi pinyer”. La gestió del pi pinyer segueix els criteris de 
les recomanacions per a masses pures, atenent les adaptacions necessàries per a la massa mixta que 
s’estigui gestionant.

Es recomana mantenir les altres espècies amb un màxim del 30% d’AB. Si són quercínies, es recomana 
una barreja per bosquets segons microestació, sempre maximitzant la il·luminació de les capçades de 
pi. Si la proporció inicial de quercínies és molt alta i no es poden definir clarament els bosquets purs de 
pi perquè la intensitat de tallada seria molt alta (amb el consegüent rebrot de la frondosa), es recomana 
gestionar la quercínia amb reservacions com les dissenyades per a la conversió a mont alt a les zones de 
més presència de pi i, a la llarga, anar definint la distribució per bosquets que es vol fer.

Si són amb altres pins, es pot gestionar en mescla peu a peu, si es controla la il·luminació de capçades. 
També es pot fer una gestió amb estructures irregularitzades seguint els mateixos criteris que en les 
masses naturalitzades pures.

A més, cal controlar el matoll per mantenir una estructura amb baixa vulnerabilitat al foc de capçades. 
Per fer-ho, cal una especial atenció a les obertures derivades de les actuacions, i potser cal desbrossar 
eliminant el matoll de > 1,3 m d’alçada, llevat que la fracció de cabuda coberta sigui de < 70% i la distància 
entre el matoll i les capçades, > 5 m.

 
5.3. Condicions tècniques d’aplicació dels models

Finalment, la gestió forestal ha de seguir la legislació vigent aplicable i incorporar un conjunt de bones 
pràctiques a diferents nivells (Piqué et al., 2015): prevenció i reducció de danys en infraestructures 
viàries i al sòl, millora de les actuacions de reforestació, prevenció d’incendis, tractament de substàncies 
químiques i perilloses, gestió de residus no forestals, prevenció en matèria de seguretat i salut laboral i 
conservació de zones ripícoles.

En primer lloc, la recol·lecció i comercialització de pinya ha de complir la regulació legal que estableix 
l’Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s’ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya del 
pi pinyer (modificada per l’Ordre de 5 de juliol de 1995).

D’altra banda, s’han de tenir en compte les següents condicions tècniques:

- Perquè un rodal es consideri apte per a l’aprofitament de pinya, ha de tenir unes condicions 
d’accessibilitat i transitabilitat adequades: pendents màxims del 25%, escassa pedregositat i 
sense afloraments rocosos, sòls no gaire sorrencs, poc matoll i una distància màxima a la pista 
de 200 m.

- La recol·lecció, tant si és manual com mecanitzada, l’han de dur a terme operaris especialitzats 
per augmentar així l’eficiència i reduir possibles danys als arbres.

- Si es fa una operació de vibració, es recomana, segons Castro-García et al. (2011), realitzar-la 
perpendicularment al tronc i a la màxima alçada possible, amb una freqüència de 18 Hz (acceleració 
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de 65 m/s2) i una durada màxima de 3 segons (es poden fer repeticions consecutives). A més, cal 
evitar tant vibrar arbres afectats per danys biòtics o abiòtics com fer-ho en dies de gelades.

Figura 21. Recol·lecció mecanitzada de pinyes mitjançant la vibració. Foto de CSF.

- Es recomana fer un marcatge de totes les tallades.

- En cas d’extracció de fusta, cal preveure i senyalitzar prèviament els itineraris de desembosc i 
localitzar les zones d’apilament.

- L’època per fer les tallades ha se ser preferentment quan els pinyons hagin madurat sense haver-
se disseminat (final de tardor i a l’hivern).

- Les intervencions es realitzaran durant l’època en què no es pertorbin els períodes de reproducció 
de les principals espècies de fauna.

- L’aclarida de plançoneda s’ha de fer quan s’hagi iniciat la diferenciació sociològica i sense esperar 
que l’actuació sigui rendible econòmicament.

- Les aclarides s’han de fer en el moment que s’indica als models i seguint un criteri de selecció 
positiva estricta dels peus que cal mantenir.

- Atès que el matoll aporta complexitat al sistema, beneficis en la lluita biològica contra les 
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plagues i és bo per a l’estat de salut dels pins, els desbrossaments no seran complets, sinó que 
el seu objectiu ha de ser controlar la distància entre capçades i el recobriment per evitar una 
estructura vulnerable al foc de capçades. Es respectaran preferentment les espècies de fruit, les 
poc representades, les de creixement lent i les de baixa inflamabilitat. Amb una especial atenció 
a eliminar la continuïtat vertical del combustible, es recomana mantenir orles arbustives i petits 
grups de matoll als claps de l’interior del rodal.

- Les restes vegetals de més de 10 cm de diàmetre que es generen en les actuacions s’han de 
tallar en longituds aproximades de 10 m i deixar-les al sòl sense que generin acumulacions de 
més de 50-80 cm d’alçada (com a referència pràctica, l’altura del genoll )
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Qualitat d’estació alta. Producció de fusta i augment de la resistència al foc.

Estructura regularitzada amb torn de tallada de 80-100 anys (~50 cm). Règim d’aclarides baixes cada 10 
anys. Densitat final de 230 peus/ha. Regeneració per aclarida successiva en tres fases.

MODEL 
Ppa01

Productes i funcions

En condicions adequades, s’estima una producció d’uns 300 m3/ha al final de torn (amb diàmetres pròxims als 50 cm) i uns 130 m3/
ha de fusta comercial en els tractaments intermedis (en total, un creixement de la massa d’uns 5 m3/ha/any). Alhora, es produeix 
una mitjana orientativa d’uns 800-900 kg kg/ha/any de pinya. Aquestes produccions són estimades i poden arribar a duplicar-se en 
el millor del casos, com en algunes zones costaneres del Baix Empordà.

Amb tractaments puntuals s’aconsegueix mantenir la massa amb una estructura de baixa vulnerabilitat al foc de capçades durant 
bona part del cicle, amb arbres de grans dimensions i poca presència d’arbres dominats i suprimits, cosa que confereix, alhora, més 
valor estètic i social de les masses de pi pinyer.

Paràmetres silvícoles del model

H0 N Dg AB VAE Edat Actuacions Ne VAEe ABe RM AM DC

m peus/ha Cm m2/
ha

m3/
ha anys peus/

ha
m3/
ha % % m m

7,3 > 2.000 14 - - 13-16 Aclarida de 
plançoneda > 1.050 - -

< 30 < 1,3 ind
10,1 950 21 32 154 22-27 Aclarida baixa 375 38 25

12,3 575 26 30 183 31-38 Aclarida baixa 225 45 25

ind < 1,3 > 414,1 350 33 29 198 40-49 Aclarida baixa 120 49 25

17,7 230 44 34 281 63-77 Tallada preparatòria 110 109 39

18,9 120
47-
50

20 180 72-88 Tallada 
disseminatòria 70 105 58

-
20 50 9 90 81-99 Tallada final 50 90 100

RM: recobriment de matollar; AM: alçada de matollar; DC: distància del matoll a la base de capçades.

Descripció tècnica de les actuacions

Aclarida de plançoneda (sempre que H0 > 7 m)

- Tallada semiselectiva respectant els peus que presentin una clara dominància.

- La densitat es redueix fins a 950 peus/ha buscant un repartiment homogeni dels peus al rodal.

- Per reduir la vulnerabilitat de l’estructura, potser cal una estassada per reduir el recobriment del matollar a < 30% i la seva alçada 
a < 1,3 m. També és recomanable fer una poda baixa dels arbres romanents fins a 1,5-2 m de canó.

Aclarides baixes (sempre que AB ~30 m2/ha, aproximadament cada 10 anys)

- Es redueix progressivament la densitat, sempre sense obrir en excés el dosser de capçades.

- L’àrea basal ha d’aproximar-se a 30 m2/ha abans de la intervenció.

- L’àrea basal màxima a extreure a cada intervenció és del 25%.

- Per mantenir una baixa vulnerabilitat de l’estructura, el matollar es manté amb un recobriment <  30% i una alçada <  1,3 m 
amb una estassada en la primera aclarida. Quan l’alçada de capçades arribi als 5,5 m del terra, el matollar pot tenir qualsevol 
recobriment, però no ha de superar 1,3 m d’alçada.

Tallades de regeneració

- Preparatòria: s’elimina fins al 40% del volum (o de l’AB), fins a reduir l’AB a 19-20 m2/ha.

- Disseminatòria: uns 10 anys després, idealment amb claps de regeneració avançada, s’elimina fins al 60% del volum (o de l’AB), 
fins a reduir l’AB a 8-9 m2/ha. Cal assegurar la remoció de terra, i es pot contemplar una dispersió addicional de llavor. Els peus 
romanents es deixen homogèniament repartits, però mirant que a la tallada següent s’hagi de circular tan poc com es pugui per 
dins del rodal.

- Final: es realitza un cop es consideri aconseguida la regeneració amb almenys 2.000 peus/ha que passin dels 1,3 m d’alçada, i no 
més tard de 10 anys després de la tallada disseminatòria. Els arbres joves que quedin danyats es trauran uns quants anys més tard 
en l’aclarida de plançoneda.
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Modificacions al model: regeneració per tallada arreu

- Tallada arreu amb reserva: entre els 17,7 i els 20 m d’H0 (63-99 anys) es pot fer una tallada arreu amb reserva d’uns 50 peus/ha en 
funció de les condicions de la massa i el rodal. Els peus romanents s’extrauran uns anys després, abans de l’aclarida de plançoneda, 
o es mantindran a doble torn o torn físic. Si la regeneració resultant s’observa insuficient en un període inferior a 10 anys, caldrà 
reforçar-la amb sembra o plantació.

La tallada arreu també podrà ser completa en un sol temps si inicialment es contempla la regeneració artificial. En aquest cas, la 
densitat de plantació serà de 600 a 1.000 peus/ha.

Producció estimada de pinya per hectàrea i any amb l’edat de la massa

Les línies verticals indiquen els moments d’intervenció proposats al model.
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Qualitat d’estació alta. Producció de pinya i augment de la resistència al foc.

Estructura regularitzada amb torn de tallada de 135-165 anys (~60 cm). Règim d’aclarides selectives cada 
15-25 anys. Densitat final de 125 peus/ha. Regeneració per aclarida successiva en tres fases o tallada arreu.

MODEL 
Ppa02

Productes i funcions

En condicions adequades, considerant tot el torn del model, es produeix una mitjana orientativa d’uns 1.900-2.000 kg/ha/any 
de pinya, que van dels 600 kg/ha/any en les fases joves fins a produccions de 3.000 kg/ha/any en les fases adultes. Aquestes 
produccions són estimades, i poden arribar a duplicar-se, en el millors del casos, com en algunes zones costaneres del Baix 
Empordà. També es pot obtenir fins a 375 m3/ha de fusta durant la fase adulta (amb diàmetres superiors als 40 cm). 

Amb tractaments puntuals s’aconsegueix mantenir la massa amb una estructura de baixa vulnerabilitat al foc de capçades durant 
bona part del cicle, amb arbres de grans dimensions i poca presència d’arbres dominats i suprimits, cosa que confereix, alhora, més 
valor estètic i social de les masses de pi pinyer.

Paràmetres silvícoles del model

H0 N Dg AB VAE Edat Actuacions Ne VAEe ABe RM AM DC

m peus/ha Cm m2/
ha m3/ha anys peus/

ha
m3/
ha % % m m

7,3 > 2.000 14 - - 13-16 Aclarida de 
plançoneda > 1.600 - -

< 30 < 1,3 ind
7,3-
12,3 400 14-30 < 28 < 168 16-31 Estassada/es - - -

12,3 400 30 28 168 31-38 Aclarida selectiva 
mixta 175 47 28 ind < 1,3 > 4

18,9 225 40 28 211 72-88 Aclarida selectiva 
mixta 100 60 28

ind ind > 5
> 23,7 125 57-60 31 318 117-

165

Tallades de 
regeneració 
per aclarida 
successiva

125 > 318 40-100

> 25 125 ~60 32 330 > 130
Tallada arreu 
completa + 
plantació

125 330 100 -

RM: recobriment de matollar; AM: alçada de matollar; DC: distància del matoll a la base de capçades.

Descripció tècnica de les actuacions

Aclarida de plançoneda (sempre que H0 > 7 m)

- Tallada selectiva forta, que respecta els millors 400 peus/ha quant a la producció de pinya. Els arbres productors se seleccionen 
ben espaiats entre ells i sense cap impediment per al futur aprofitament de pinya.

- Per reduir la vulnerabilitat de l’estructura, pot ser necessària una estassada per reduir el recobriment del matollar a < 30% i la seva 
alçada a < 1,3 m. També és recomanable fer una poda baixa dels arbres romanents fins a 1,5-2 m de canó.

Estassades prèvies a les aclarides selectives mixtes (H0 de 7,3 a 12,3 m)

- El matollar es manté amb una alçada < 1,3 m i un recobriment < 30%.

Aclarides selectives mixtes (quan AB ~28 m2/ha)

- Se seleccionen els millors peus quant a la producció de pinya i el seu aprofitament. La densitat es redueix en dues intervencions 
fins a deixar els millors 125 peus/ha.

- L’àrea basal màxima que s’ha d’extreure en cada intervenció és del 30%, i se centra a afavorir els millors peus.

- Per mantenir una baixa vulnerabilitat de l’estructura, potser cal una estassada que elimini el matollar d’alçada > 1,3 m. Quan el 
dosser tingui una Fcc < 70%, l’alçada i el recobriment del matoll és indiferent, només cal aconseguir i mantenir una distància entre 
el matoll i la base de les capçades de > 5 m.

Tallades de regeneració per aclarida successiva (opció 1)

- Preparatòria: s’elimina fins al 40% del volum (o de l’AB), fins a reduir la densitat a 65 peus/ha.

- Disseminatòria: uns 10 anys després, idealment amb claps de regeneració avançada, s’elimina fins al 55% del volum (o de l’AB), fins 
a reduir a 30 peus/ha. Cal assegurar la remoció de terra, i es pot contemplar una dispersió addicional de llavor. Els peus romanents 
es deixen homogèniament repartits, però mirant que a la tallada següent s’hagi de circular tan poc com es pugui per dins del rodal.

- Final: es realitza un cop es consideri aconseguida la regeneració amb almenys 2.000 peus/ha que passin dels 1,3m d’alçada, i no 
més tard de 10 anys després de la tallada disseminatòria. Els arbres joves que quedin danyats es trauran uns quants anys més tard 
en l’aclarida de plançoneda.
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Tallada arreu completa amb plantació (opció 2)

- Tallada arreu completa: a partir dels 25 m d’H0 (130 anys) es pot realitzar una tallada arreu completa, en funció de les condicions de 
la massa i el rodal.

- Plantació: seguidament a la tallada es realitza la plantació orientativament amb un marc de 6 x 6 m, una densitat de 280 peus/ha. 
La densitat serà superior si no es pot assegurar una qualitat del material i manteniment posterior.

Producció estimada de pinya per hectàrea i any amb l’edat de la massa

Les línies verticals indiquen els moments d’intervenció proposats al model.
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Qualitat d’estació alta. Producció de fusta i augment de la resistència al foc

Estructura irregularitzada. Diàmetre màxim de 55 cm. Tallades de selecció cada 10-12 anys, amb obertures de 
1.000 a 3.000 m2. L’àrea basal extreta màxima és del 33%. Tractaments per reduir la vulnerabilitat estructural.

MODEL 
Ppa04

Productes i funcions

En condicions adequades, s’estima una producció d’uns 60 m3/ha de fusta per rotació (un creixement de la massa d’uns 6 m3/ha/
any). Alhora, es produeix una mitjana orientativa d’uns 800-900 kg/ha/any de pinya. Amb tractaments puntuals s’aconsegueix 
mantenir la massa amb una estructura de baixa vulnerabilitat.

Aquest model afavoreix una estructura diversificada, amb més presència d’arbres joves que en el cas dels models regulars. Les 
masses irregulars creen un paisatge amb una coberta contínua i aporten diversitat estructural al bosc.

Paràmetres generals de control

Grup de 
grandària CD Referència Abans d’actuar Per extreure

N Ab Fcc VAE N AB Fcc VAE N AB VAE

peus/
ha % % m3/ha peus/

ha % % m3/ha peus/
ha % m3/ha

Petit 10-15 530 27,6 25 45,5 677 26 33 59,9 147 26 14,4

Mitjà 20-30 154 33,2 24 37,7 264 36 39 60,6 110 36 22,9

Gran ≥ 35 56 39,3 23 52,2 81 38 34 74,7 25 38 22,5

Total 740 21,4 
m2/ha ~70 135,4 1.022

31,5 
m2/
ha

~100 195,2 282 32 59,8

Producció de 
pinya RM AM DC

kg/ha/any % % m

800-900 < 30 < 1,3 ind

RM: recobriment de matollar; AM: alçada de matollar; DC: distància del matoll a la base de capçades.

Descripció tècnica de les actuacions

Tallada de selecció

- Es realitza sobre grups d’arbres de 1.000 fins a 3.000 m2 distribuïts sobre el terreny i amb una mida adequada per a la incorporació 
de regenerat viable.

- Es realitza quan la massa arriba als 31 m2/ha, orientativament, cada 10-12 anys, amb una AB extreta màxima del 33% de l’AB 
inicial.

- En una mateixa intervenció, es fan tractaments de millora sobre els grups d’arbres de les classes diamètriques baixes i mitjanes 
per regular la competència, i tallades de regeneració sobre els grups d’arbres de classes diamètriques grans; la seva extracció crea 
obertures per a la instal·lació de nou regenerat.

- Sempre es manté un criteri de selecció positiva estricta de l’arbrat durant el marcatge de la intervenció, es deixen els peus més 
vitals de cada grup de grandària i es busca la distribució de referència per grups.

- Per mantenir una baixa vulnerabilitat de l’estructura, la tallada de selecció es complementa amb una estassada de matoll gairebé 
completa (es permet un 30% de recobriment de combustible de superfície, però correspondrà a regenerat de pi) i una poda baixa 
(fins a 1,5 m) dels pins de CD ≥10 que tinguin capçada viva per sota d’1,3 m.
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Qualitat d’estació mitjana. Producció de fusta i augment de la resistència al foc.

Estructura regularitzada amb torn de tallada de 90-110 anys (~40 cm). Règim d’aclarides baixes cada 15 anys. 
Densitat final de 300 peus/ha. Regeneració per aclarida successiva en tres fases.

MODEL 
Ppa05

Productes i funcions

En condicions adequades, s’estima una producció d’uns 230 m3/ha de fusta al final de torn (amb diàmetres pròxims als 40 cm) i uns 
80 m3/ha de fusta comercial en els tractaments intermedis (en total, un creixement de la massa d’uns 3,4 m3/ha/any). Alhora, es 
produeix una mitjana orientativa de 600-700 kg/ha/any de pinya. Aquestes produccions són estimades i poden arribar a duplicar-
se, en el millors del casos, com en algunes zones costaneres del Baix Empordà.

Amb tractaments puntuals s’aconsegueix mantenir la massa amb una estructura de baixa vulnerabilitat al foc de capçades durant 
bona part del cicle, amb arbres de grans dimensions i poca presència d’arbres dominats i suprimits, cosa que confereix, alhora, 
més valor estètic i social de les masses de pi pinyer.

Paràmetres silvícoles del model

H0 N Dg AB VAE Edat Actuacions Ne VAEe ABe RM AM DC

m peus/ha Cm m2/
ha m3/ha anys peus/ha m3/ha % % m m

5,4 > 1.900 16 - - 13-16 Aclarida de plançoneda > 1.000 - -

< 30 < 1,3 ind8,6 900 22 34 143 27-33 Aclarida baixa 375 38 27

11 525 27 30 158 40-49 Aclarida baixa 225 43 27

11-
15,2 300 27-

36
24-
30

153-
216 49-72 Estassada/es - - -

ind < 1,3 > 4
15,2 300 36 30 216 72-88 Tallada preparatòria 145 84 39

16,1 155
38-
40

17 136 81-99 Tallada disseminatòria 90 79 58
-

17 65 8 67 90-110 Tallada final 65 67 100

RM: recobriment de matollar; AM: alçada de matollar; DC: distància del matoll a la base de capçades. 

Descripció tècnica de les actuacions

Aclarida de plançoneda (sempre que H0 > 5 m)

- Tallada semiselectiva respectant els peus que presentin una clara dominància.

- La densitat es redueix fins a 900 peus/ha i es busca un repartiment homogeni dels peus al rodal.

- Per reduir la vulnerabilitat de l’estructura, potser cal una estassada per reduir el recobriment del matollar a < 30% i la seva alçada 
a < 1,3 m. També és recomanable fer una poda baixa dels arbres romanents fins a 1,5-2 m de canó.

Aclarides baixes (sempre que AB > 30 m2/ha, aproximadament cada 15 anys)

- Es redueix progressivament la densitat, sempre sense obrir en excés el dosser de capçades.

- L’àrea basal ha d’aproximar-se a 30 m2/ha abans d’intervenció (per a la primera, l’AB pot arribar a 34 m2/ha).

- L’àrea basal màxima per extreure a cada intervenció és del 30%.

- Per mantenir una baixa vulnerabilitat de l’estructura, el matollar es manté amb un recobriment <  30% i una alçada <  1,3 m 
amb una estassada en la primera aclarida. Quan l’alçada de capçades arribi als 5,5 m del terra, el matollar pot tenir qualsevol 
recobriment, però no ha de superar 1,3 m d’alçada.

Estassada/es prèvia/es a la regeneració

Passat un temps des de l’última aclarida, poden ser necessàries una o diverses estassades selectives per mantenir el matollar amb 
una alçada < 1,3 m.

Tallades de regeneració

- Preparatòria: s’elimina fins al 40% del volum (o de l’AB), fins a reduir l’AB a 12-13 m2/ha.

- Disseminatòria: uns 10 anys després, idealment amb claps de regeneració avançada, s’elimina fins al 60% del volum (o de l’AB), 
fins a reduir l’AB a 6-7 m2/ha. Cal assegurar la remoció de terra, i es pot contemplar una dispersió addicional de llavor. Els peus 
romanents es deixen homogèniament repartits, però mirant que a la tallada següent s’hagi de circular tan poc com es pugui per 
dins del rodal.

- Final: es realitza un cop es consideri aconseguida la regeneració amb almenys 1.900 peus/ha que passin dels 1,3 m d’alçada, i no 
més tard de 10 anys després de la tallada disseminatòria. Els arbres joves que quedin danyats es trauran uns quants anys més tard 
en l’aclarida de plançoneda.
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Modificacions al model: regeneració per tallada arreu

- Tallada arreu amb reserva: entre els 15,2 i els 17 m d’H0 (72-110 anys) es pot realitzar una tallada arreu amb reserva d’uns 50 peus/
ha, en funció de les condicions de la massa i del rodal. Els peus romanents s’extrauran uns anys després, abans de l’aclarida de 
plançoneda, o es mantindran a doble torn o torn físic. Si la regeneració resultant s’observa insuficient en un període inferior a 10 
anys, caldrà reforçar-la amb sembra o plantació.

La tallada arreu també podrà ser completa en un sol temps si inicialment es contempla la regeneració artificial. En aquest cas, la 
densitat de plantació serà de 600 a 1.000 peus/ha.

Producció estimada de pinya per hectàrea i any amb l’edat de la massa

Les línies verticals indiquen els moments d’intervenció proposats al model.



Qualitat d’estació mitjana. Producció de fusta i augment de la resistència al foc

Estructura irregularitzada. Diàmetre màxim de 45 cm. Tallades de selecció cada 15-17 anys, amb obertures de 
1.000 a 3.000 m2. L’àrea basal extreta màxima és del 39%. Tractaments per reduir la vulnerabilitat estructural.

MODEL 
Ppa08

Productes i funcions

En condicions adequades, s’estima una producció d’uns 60 m3/ha de fusta per rotació (un creixement de la massa d’uns 4 m3/ha/
any). Alhora, es produeix una mitjana orientativa d’uns 650-750 kg/ha/any de pinya. Amb tractaments puntuals s’aconsegueix 
mantenir la massa amb una estructura de baixa vulnerabilitat.

Aquest model afavoreix una estructura diversificada, amb major presència d’arbres joves que en els cas dels models regulars. Les 
masses irregulars creen un paisatge amb una coberta continua i aporten diversitat estructural al bosc.

Paràmetres generals de control

Grup de 
grandària CD Referència Abans d’actuar Per extreure

N Ab Fcc VAE N AB Fcc VAE N AB VAE

peus/
ha % % m3/ha peus/

ha % % m3/ha peus/
ha % m3/ha

Petit 10-15 533 31 25 38,3 720 28 36 53,7 187 28 15,4

Mitjà 20-30 152 37 24 31,2 293 40 42 55,6 141 40 24,4

Gran ≥ 35 50 32 18 29,7 80 32 29 50,0 30 32 20,3

Total 735 19,1 
m2/ha ~65 99,2 1.093

31,5 
m2/
ha

~100 159,3 358 39 60,1

Producció de 
pinya RM AM DC

kg/ha/any % % m

650-750 < 30 < 1,3 ind

RM: recobriment de matollar; AM: alçada de matollar; DC: distància del matoll a la base de capçades.

Descripció tècnica de les actuacions

Tallada de selecció

- Es realitza sobre grups d’arbres de 1.000 fins a 3.000 m2 distribuïts sobre el terreny i amb una mida adequada per a la incorpo-
ració de regenerat viable.

- Es realitza quan la massa arriba als 31 m2/ha, orientativament, cada 15-17 anys, amb una AB extreta màxima del 39% de l’AB 
inicial.

- En una mateixa intervenció, es fan tractaments de millora sobre els grups d’arbres de les classes diamètriques baixes i mitjanes 
per regular la competència, i tallades de regeneració sobre els grups d’arbres de classes diamètriques grans. La seva extracció 
crea obertures per a la instal·lació de nou regenerat.

- Sempre es manté un criteri de selecció positiva estricta de l’arbrat durant el marcatge de la intervenció, es deixen els peus més 
vitals de cada grup de grandària i es buscant la distribució de referència per grups.

- Per mantenir una baixa vulnerabilitat de l’estructura, la tallada de selecció es complementa amb una estassada de matoll gaire-
bé completa (es permet un 30% de recobriment de combustible de superfície, però correspondrà a regenerat de pi) i una poda 
baixa (fins a 1,5 m) dels pins de CD ≥10 que tinguin capçada viva per sota d’1,3 m.




