ORDRE de 18 de juliol de 1991, per la qual s'ordena el sector de la recollida i comercialització de
pinya del pi pinyer (Pinus pinea) (DOGC núm. 1479, 12.08.1991)
En aquesta ordre s’han inclòs les modificacions de l’ORDRE de 5 de juliol de 1995, de modificació de 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 (Pinus pinea). (DOGC núm. 2076,
17.07.1995)

Vista la importància que té la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer en diverses comarques
catalanes;
Vist que és necessari deixar llavor per tal de facilitar les tasques reproductores i així augmentar la
repoblació espontània de l'espècie (Pinus pinea);
Atès que l'article 49 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, de 30 de març, preveu la possibilitat que
l'aprofitament de determinats productes siguin sotmesos a llicència,
Ordeno:
Article 1
S'entén per recol·lecció de pinyes l'aprofitament de la pinya de l'espècie pi pinyer (Pinus pinea).
Article 2
Llicència de recol·lector
2.1 Per a la recollida i el comerç de la pinya del pi pinyer serà indispensable la possessió de llicència, d'un
any de validesa, que s'expedirà als serveis territorials i oficines comarcals del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
2.2 La possessió d'aquesta llicència no exclou de l'obligació de demanar l'autorització escrita al titular del
terreny en el qual es realitza la recollida; a l'autorització s'hi farà constar nom, cognoms, DNI, domicili, finca
a la qual es refereix l'autorització i termini de vigència.
2.3 És obligatori portar la llicència i autorització durant les activitats realitzades al bosc. Tant aquesta
llicència com l'autorització esmentada en l'apartat anterior hauran de ser exhibides a requeriment de
qualsevol agent de l'autoritat o funcionari del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que acrediti la
seva condició.
2.4 Modalitats de llicència:
a) Llicència individual, que s'estendrà a petició de qualsevol persona física i que únicament empararà el seu
titular.
b) Llicència col·lectiva, que s'estendrà a petició de qualsevol persona física o jurídica i que empararà el seu
titular i les persones que treballin per a ell i de l'actuació dels quals ell se'n fa responsable.
Article 3
Temporada hàbil
3.1 La recol·lecció de pinyes es podrà realitzar exclusivament entre l'1 de novembre i el 15 de maig. Fora
d'aquest període, queda prohibit recollir-ne
3.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà, per cada temporada i en funció de la
climatologia, avançar o retardar el període hàbil de recol·lecció un màxim de 15 dies.
Article 4
Recol·lecció de pinyes
4.1 La recol·lecció s'haurà de realitzar amb mitjans manuals o mecànics, de tal manera que no es causin
danys als troncs o a les branques de l'arbre. Queda prohibit l'ús de serres, destrals o similars.
4.2 Els recol·lectors hauran de deixar a l'arbre un mínim de cinc pinyes, de manera que se'n garanteixi
suficientment la reproducció.
Article 5
Senyalització
5.1 El titular d'un terreny forestal es pot reservar la recollida de pinyes senyalitzant les zones amb el rètol del
model F-02 "Recollida de pinyes reservada", d'acord amb el que estableix l'annex de la present Ordre.
5.2 Es crea en el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca el Registre de zones de recollida de pinyes
reservada, adscrit a la Direcció General del Medi Natural.
Article 6
Comercialització de les pinyes

La venda de les pinyes a les indústries i els compradors intermedis tan sols podran realitzar-la els
recol·lectors en possessió de llicència.
Article 7
Registre de compres
Les indústries i els compradors intermediaris només podran adquirir les pinyes de recol·lectors en possessió
de la corresponent llicència vigent i hauran de portar un llibre de registre de compres en el qual figurarà la
data, la quantitat comprada, el nom, el número de llicència i la residència del proveïdor.
Disposicions finals
- 1 Les infraccions al que disposa aquesta Ordre seran sancionades d'acord amb el que estableixen la Llei
6/1988, forestal de Catalunya, de 30 de març, i les disposicions reglamentàries que la despleguen.
- 2 Les pinyes obtingudes il·legalment, i també les eines, els instruments i els mitjans utilitzats per a la seva
recol·lecció, seran objecte de comís.
- 3 Sens perjudici de les facultats que corresponguin a altres organismes, s'encomana a les direccions
generals del Medi Natural i a la de Producció i Indústries Agroalimentàries la inspecció i vigilància del
compliment del que disposa aquesta Ordre.
- 4 Es deroga l'Ordre de 19 de juliol de 1984, per la qual es regulava la collida de les pinyes del pi pinyer i
qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que estableix aquesta Ordre o la contradigui.
Barcelona, 18 de juliol de 1991
Joan Vallvé i Ribera
Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca
Annex
Placa de 500 x 350 mm.
Lletra helvètica medium (normal o condensed) de 60 mm.
d'alçària i 10 mm de gruix, i vora marginal de 10 mm de
gruix.
Lletres negres sobre fons blanc.
Barra de prohibició vermella.

