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NOUS SISTEMES I PROCESSOS DE VALORITZACIÓ, CONCENTRACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA FUSTA DE 
POLLANCRE 

 

 
01 Resum                                                                                                  

Amb la creació d’aquest Grup Operatiu es pretén establir un nou model de negoci de venta de producte forestal; 
la subhasta pública de la fusta de pollancre en peu en les plantacions. Un nou mètode que  sigui més objectiu i 
just per totes les parts implicades.  
A diferència del que s’està fent actualment  a Catalunya, es pretén dur a terme una valoració inicial de les 
plantacions per part de tècnics experts per tal d’establir  un preu just per a cadascuna d’aquestes plantacions. 
Posteriorment,  un cop acordat amb el propietari,  poder elaborar i executar la venta de diferents plantacions 
de forma agrupada.  D’aquesta manera, agrupar  l’oferta i fer-la molt més atractiva per el sector  a través de 
subhastes públiques d’aquestes plantacions amb diferents lots.  
Unes subhastes que facilitaran la possibilitat de poder vendre la fusta de manera segura i més eficient als 
silvicultors, alhora que oferiran al mercat una important quantitat de producte que farà més atractiu aquest 
mercat a tot tipus d’empreses. 
A més d’aquesta valoració i venta per subhasta, posteriorment es planteja també el fet de dur a terme el 
seguiment de tots els treballs silvícoles realitzats amb l’establiment d’un seguit de contractes i condicionants 
que assegurin la correcta gestió i execució dels treballs silvícoles en les plantacions. 

 
02 Objectius                                                                                                

L’objectiu principal d’aquest Grup Operatiu és el de donar valor a la fusta de pollancre mitjançant la concentració 
de l’oferta de fusta dels productors de Catalunya, valorar-ne la seva qualitat i establir un preu de mercat, per 
finalment, vendre-la mitjançant un sistema de subhasta. Un procés innovador que actualment no es fa servir a 
Catalunya per a la comercialització de la fusta de pollancre.  
Amb la creació d’aquest Grup Operatiu es pretén concentrar l’oferta de fusta de pollancre, aconseguint els 
següents objectius:  

 

• Establiment d'un sistema estandarditzat de valoració de la qualitat i d'un sistema per determinar el 
volum de la fusta en les plantacions de pollancre.  

• Desenvolupar una estratègia de coordinació entre els productors per tal d’agrupar l’oferta de pollancre. 

• Establiment d'un innovador sistema de venda mitjançant l'estructuració de subhastes que inclou la 
formalització de nous processos de compra-venda del producte.  

• Establiment del procés de seguiment de l'explotació de la tallada de la plantació de pollancres com a 
sistema per garantir al productor una major transparència i assolir la major rendibilitat possible de la 
seva producció.  

 
03 Conclusions                  

La contribució d’aquest projecte a través de la creació del Grup Operatiu respon a la motivació i inquietud de 
poder valoritzar la fusta de pollancre mitjançant la concentració de l’oferta de la fusta de productors de  
Catalunya.  
En aquest sentit, el projecte tracta de potenciar la productivitat d’un sector com és el forestal, i   concretament 
el mercat de la fusta de pollancre, plantejant una nova alternativa a la forma convencional      
 que s’està duent a terme a Catalunya. 
Partim de la base, que des de l’inici de la cadena de valor d’aquest model de negoci que plantegem, va 
íntimament lligat a la gestió sostenible del recurs, “de la fusta de pollancre”. Un fet que es durà a terme amb la 
formació del present grup operatiu, amb el qual s’assegurarà de complir els objectius que la producció de fusta 
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de pollancre segueixi els criteris de gestió sostenible dels recursos en aquestes plantacions. Això comportarà 
també que en aquestes plantacions es millori i es tingui molt en compte la gestió de l’aigua alhora que la gestió 
de fertilitzants i dels plaguicides, al mateix temps que millorarà la gestió i prevenció de l’erosió del sòl. 
Amb el present grup operatiu es pretén canviar la dinàmica actual de l’aprofitament del pollancre de forma 
individual i de petites quantitats de fusta i agrupar l’oferta de la fusta, un fet que clarament comportarà la 
millora dels resultats econòmics de les explotacions, en facilitarà la reestructuració i farà incrementar la 
participació en el mercat. Millorant així també la competitivitat dels productes primaris, afegint valor als 
productes forestals. 
Amb tot, s’aconsegueix poder incentivar tota aquesta producció de fusta de pollancre i donar un nou impuls a 
aquest tipus de plantacions. Fent-les més atractives per els propietaris forestals , augmentant-ne i millorant la 
seva presència i gestió . Un fet que clarament fomentarà la conservació i captura de carboni en el sector forestal. 
Finalment, esdevindrà que hi hagi un major interès per part de la indústria del pollancre alhora que també 
millorarà els rendiments dels treballs silvícoles. A més, hi haurà una tercera part encarregada d’establir un preu 
just i també de realitzar un seguiment i control dels treballs silvícoles. Un fet que contribueix sense dubte a 
millorar la gestió silvícola i a potenciar la productivitat i la gestió sostenible dels recursos. 

 
        04 Líder del Grup Operatiu 

 

ENTITAT: FORESTAL DE CATALUNYA SCCL 
E-MAIL DE CONTACTE: joan.rovira@forestal.cat 

 
05 Àmbit/s temàtic/s d’aplicació 

☐ Sistema de producció agrària 

☐ Pràctica agrària 

☐ Equipament i maquinària agrària 

☐ Ramaderia i benestar animal 

☐ Producció vegetal i horticultura 

☒ Paisatge / Gestió del territori 

☐ Control de plagues i malalties 

☐ Fertilització i gestió dels nutrients 

☒ Gestió del sòl 

☐ Recursos genètics 

☒ Silvicultura 

☐ Gestió de l’aigua 

☒ Clima i canvi climàtic 

☐ Gestió energètica 

☐ Gestió de residus i subproductes 

☒ Gestió de la biodiversitat i del medi natural 

☐ Qualitat alimentària / processament i nutrició 

☒ Cadena de subministrament, màrqueting i consum 

☒ Competitivitat i diversificació agrària i forestal 

☐ General 
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06 Àmbit/s territorial/s d’aplicació 
PROVINCIA/ES COMARCA/QUES 
Barcelona, Girona i Lleida Totes les d’aquestes províncies, on es concentra la producció de 

fusta de pollancre. 

 
07 Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...) 

El projecte es publicarà un article a la revista Catalunya Forestal i també es farà difusió a través de xarxes. 

 
08 Pàgina web del projecte 

No es preveu la creació d’una pàgina web específica d’aquest projecte. 
Tot i que sí que la informació extreta així com les conclusions i publicacions que s’obtindran de la realització 
del projecte estaran disponibles a les webs de les entitats que col·laboren el la seva realització; la web del 
Consorci Forestal de Catalunya (CFC) i del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). 

 
 

09 Altra informació del projecte 
DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST APROVAT 
Data d’inici (mes-any): març 2019 Pressupost total: 4.200,00€ 
Data final (mes-any): setembre 2019 Finançament DARP: 2.394,00€ 
Estat actual: Executat Finançament UE: 1.806,00€ 
 Finançament propi: 1.800,00€ 

 
 
 
 
 

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. 
 

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, 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 Resolució 

ARP/1282/2018, de 8 de juny, per la qual es convoquen els corresponents a 2018. 
 

 

 

 


