
Amb aquest projecte s’ha fet una valoració del producte i estudi del mercat del pinyó mitjançant la 
recollida de publicacions i estadístiques oficials i ha estat complementada i contrastada amb consulta 
directa mitjançant entrevistes i enquestes als diferents experts i actors del sector. També s’ha fet una 
valoració del recurs i del potencial productiu del pi pinyer a Catalunya mitjançant la creació d’un grup 
d’experts i la definició dels escenaris productius i d’aprofitament basats en la superfície, la qualitat 
d’estació i el potencial productiu del pi pinyer i en el plantejament de diferents sistemes d’aprofitament 
mecanitzat en funció de la pendent del terreny i del potencial productiu del mateix.

Resum

L'objectiu del projecte és establir un Grup Operatiu per al foment de la producció i comercialització de 
pinyó a Catalunya, per tal d'incrementar l'interès econòmic de les masses i plantacions de pi pinyer i 
possibilitar la seva gestió forestal econòmicament sostenible. Amb aquest objectiu hi treballen de forma 
conjunta propietaris forestals i les seves associacions, centres de recerca i empreses del subsector i es 
crea un grup de treball entre els actors del conjunt de la cadena. Per tant el projecte s'ha desenvolupat 
des d'un punt de vista multidisciplinar que inclou l'enginyeria forestal i la socioeconomia.

Objectius

Líder del Grup Operatiu

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació Àmbit/s territorial/s d'aplicació

Província/es Comarca/ques

Fitxa de resultats finals del projecte   

Millora de la valorització i dinamització de la pro ducció de 
pinya i pinyó de pi pinyer mitjançant l'agrupació d e la cadena 

productora i la mecanització de l'aprofitament

   Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

De l'anàlisi de les dades estadístiques recopilades i de la informació extreta de les entrevistes i 
enquestes es conclou que a Catalunya hi ha prou producció de pinya de pi pinyer per a organitzar la 
recollida de les pinyes a les finques forestals, concentrar la seva oferta i organitzar la venda ja sigui de 
pinyes verdes o del producte ja processat, ja sigui el pinyó amb closca o el pinyó blanc. També es 
conclou que per part de propietaris forestals hi ha una forta sensibilitat per a recuperar la producció i 
gestió de les masses de pi pinyer sempre i quan hi hagi un marc possibilista de valorització del producte 
i la creació d'una agrupació de productors es veu com a molt positiva i necessària per al 
desenvolupament del sector.
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Difusió del projecte

Pàgina web del projecte

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Altra informació del projecte

Dates del projecte

Data d'inici (mes-any):

Data final (mes-any):

Pressupost aprovat

Pressupost total:
Finançament DARP:

Finançament UE: 8.578,50 €

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Estat actual: Executat

Id. projecte: 

www.forestal.cat

Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la 
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria 
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es 
convoquen els corresponents a 2015.

Finançament propi: 8.550,00 €
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