ORDRE de 10 de juny de 1997, per la qual s'estableix el període mitjà de producció de les principals
espècies forestals de Catalunya (DOGC núm. 2419, 25.06.1997)
L'apartat 1 de la disposició addicional 23 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l'ordre social, estableix que els rendiments plurianuals positius de l'explotació de finques
forestals es consideraran generats en el període mitjà de producció segons l'espècie de què es tracti,
determinat en cada cas per l'administració forestal competent.
Cal, per tant, establir el període mitjà de producció de les principals espècies forestals a Catalunya d'acord
amb la seva diferent morfologia, la qual ve influenciada per les estacions ecològiques on viuen.
En conseqüència, i atès que les esmentades estacions ecològiques són variables, el període mitjà de
producció és també diferent en funció de l'espècie.
Per això, en ús de les atribucions que em són conferides,
Ordeno:
Article únic
S'estableix en anys el període mitjà de producció de les principals espècies forestals de Catalunya, d'acord
amb el contingut de l'annex d'aquesta Ordre, als efectes de determinar els rendiments plurianuals positius de
l'explotació de finques forestals.
Barcelona, 10 de juny de 1997
Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Annex
Període mitjà de producció de les espècies
forestals
1 Període mitjà per arribar al torn de maduresa
igual a 15 anys:
Nom científic, nom català, nom castellà
Eucaliptus sp., eucaliptus, eucalipto.
Populus x canadensis, pollancre híbrid, chopo
híbrido.
Observacions: clons productius. Exemples I-214,
MC, Lluïsa, Avanzo, Triplo, Flevo, en general els
denominats de pla.
2 Període mitjà per arribar al torn de maduresa
igual a 35 anys:
Nom científic, nom català, nom castellà
Alnus glutinosa, vern, aliso.
Castanea
sativa,
castanyer,
castaño.
Observacions: espècie tractada per a rebrot.
Pinus radiata, pi insigne, pino insigne.
Platanus x hispanica, plàtan, plátano.
Populus alba, àlber, álamo.
Populus nigra, pollancre, chopo. Observacions:
bordils, beaupré, raspalje, en general els
denominats de muntanya.
Populus tremula, trèmol, álamo temblón.
Robinia pseudoacacia, robínia o acàcia falsa, falsa
acacia.
Salix sp., salze, sauce.
3 Període mitjà per arribar al torn de maduresa
igual a 80 anys:
Nom científic, nom català, nom castellà

Abies alba, avet, abeto.
Acer opalus, blada, ácer.
Betula pendula, bedoll, abedul.
Castanea
sativa,
castanyer,
castaño.
Observacions: la finalitat és l'obtenció de fusta.
Fagus sylvatica, faig, haya.
Fraxinus sp., freixe, fresno.
Juglans regia, noguera, nogal.
Pinus pinaster, pinastre, pino rodeno.
Pinus pinea, pi pinyer, pino piñonero.
Pinus halepensis, pi blanc, pino carrasco.
Pinus sylvestris, pi roig, pino silvestre o p. albar.
Pinus uncinata, pi negre, pino negro.
Pinus nigra, pinassa, pino negral.
Prunus avium, cirerer, cerezo.
Pseudotsuga menziessii, avet de Douglas, abeto
de Douglas.
Quercus suber, alzina surera, alcornoque.
Observacions: suro i fusta.
Quercus sp. (fulla caduca), roure, roble.
Quercus ilex, alzina, encina.
Ulmus sp., om, olmo.
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