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CAPÍTOL 3.   ESTAT FORESTAL 
 
 La forest CUP 131 “Clots de Carbonera” està poblada en les parts més altes per bedoll acompanyat 
de pi roig i algun avet. En la part baixa domina la carrasca i el roure pubescent. Trobem algun rodalet 
de trèmols. En la forest de “Solanet i Obaga de Vinyes” hi domina la carrasca, en algun llocs 
acompanyada de roures. A la part del Solà d’Ainet hi trobem bedolls i pins roig.  
 La forest de Clots de Carbonera té una superfície comunal de 123,81 ha. I la forest de Solanet i 
Obaga de Vinyes de 122,66 ha. Això fa un total de 246,47 ha.  
 A continuació, es mostren les superfícies de la forest estudiada. Per realitzar els càlculs s’ha 
treballat amb el GIS (MiraMon). Per calcular la superfície del comunal, s’ha descomptat a la superfície 
total, els enclavats i la superfície que ocupen les pistes forestals. S’ha de remarcar que l’estudi es fa, 
sobre el terreny comunal i per tant, aquesta serà la superfície a partir de la qual, es faran tots els 
càlculs de l’ordenació. 
 

Distribució de les superfícies

50%50%
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Clots de Carbonera Solanet i Obaga de Vinyes Enclavats

 
                                   Figura I.3.  Superfícies comunal i particular de la forest estudiada. 
 
 
                 Taula I.3.  Característiques principals de la forest estudiada. 

Forest Comunal (ha) Enclavats (ha) 

Clots de Carbonera 123,81 0,12 
Solanet i Obaga de Vinyes 122,66 0,84 

TOTAL FOREST (ha) 246,47 ha 
 
 

3.1.    Mètode d’ordenació 
 
 Les forests de “Clots de Carbonera” i “Solanet i Obaga de Vinyes” no han estat mai ordenades ni 
presenten cap Pla Dasocràtic.  
 Donades les característiques de les forests, s’ha optat per seguir el mètode d’ordenació per rodals, 
fet que ha condicionat enormement la metodologia de treball en el transcurs de l’elaboració del present 
pla. Les raons que justifiquen l’adopció d’aquest mètode es resumeixen a continuació:  

1 Aquestes forests han estat tractades puntualment i han generat un massa molt desordenada 
adoptant una estructura per clapes. L’ordenació per rodals, és un mètode minuciós i de detall, 
utilitzat per fer efectiva la gestió en aquest tipus de forests i per permetre la reordenació de la 
forest de manera progressiva. 

2 Existeixen diferents espècies al llarg de la forest que aconsellen diferents edats de maduresa. 
3 La seva heterogeneïtat, tant en usos com en producció, determina el mètode per rodals com un 

mètode idoni per a organitzar i planificar la forest. 
4 És un bosc plurifuncional, i l’ordenació per rodals és un instrument molt útil pels casos de 

multifuncionalisme. 
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3.2.    Metodologia de treball 
 

El mètode de treball s’ha dividit en diferents fases que es resumeixen a continuació a la següent 
taula: 

 
Taula I.3.2. Mètode seguit per realitzar l’Ordenació Forestal. Font. Pròpia 

Fase Descripció Instruments 

Estudi dels 
antecedents 

Recerca de tot tipus d’estudis i projectes 
realitzats a la forest. 

Bibliografia 
Entrevistes amb la població i amb els professionals locals 

Elecció del 
mètode 

Anàlisi de la situació anterior i actual, 
problemes i avantatges i elecció del mètode. 

Bibliografia 
Discussió multidisciplinar 

 

Rodalització 
Divisió inventarial per cantons i rodals de la 
forest. Realització de plànols de cantons i 

rodals. 
Treball de camp. Fitxes de rodals 

Ortofoto-plànols 

Disseny de 
l’inventari 

Determinació de cadascuna de les parcel·les 
de l’inventari forestal. Realització de plànols 

d’inventari. 
Ortofoto-plànols de rodals. Fitxes de rodals 

Fotografies dels rodals 

Inventari 
Forestal 

Pressa de dades de totes les parcel·les 
d’inventari. 

Treball de camp. Fitxes d’inventari 
Ortofoto-plànols d’inventari i amb les parcel·les localitzades 

(MiraMon) 
Anàlisi de 
l’inventari 

Anàlisi de les dades i consecució 
d’informació (qualitats, gràfics, índexs,...). 

Treball de gabinet:  Excel, Word, MiraMon (GIS), Photo Shop, 
Lifor. 

I Exposició 
pública 

Presentació del projecte a la població local i 
col·laboració. toponímia, límits, propietats, 

costums,... 
Exposició pública. 

 

Estudi de 
biodiversitat 

Escoltes de mussol, localització dels 
cantaders de gall fer, inventari de micro-

mamífers,... 
Treballs de camp. Rutes d’observació 

Binocles, plànols, càmera, GPS. 

Estudi pascícola 
Inventari dels prats i pastures, per 

determinar composicions, produccions, 
fitxes,... 

GPS, càmera, mostres de camp 
Fitxa de rodal pascícola 

Estudi d’usos Determinació dels usos actuals i potencials 
de cadascú dels rodals. 

Treball de gabinet:  Word, Excel, MiraMon (GIS) 
Ortofoto-plànols de rodals  

Zonificació Determinació dels quarters finals i 
organització de la planificació. 

Treball de gabinet: MiraMon (GIS), Excel,... 
Ortofoto-plànols d’usos  

Pressa de 
decisions 

Reunions amb el propietari on s’informa de 
les diferents opcions de planificació. 

Exposició pública 
MiraMon (GIS) 

Planificació 
forestal 

Determinació del Pla General i del Pla 
Especial. 

Treball de gabinet: MiraMon (GIS), Excel, Word,... 
Ortofoto-plànols de zonificació d’usos. 
 Debat  multidisciplinar. Bibliografia. 

Entrevistes i consens locals. 
Redacció del 
projecte i dels 

plànols 

Redacció de totes les fases i de la 
planimetria generada. 

 Treball de gabinet: MiraMon (GIS), Excel, Word, ... 
Ortofoto-plànols de zonificació d’usos  

Revisió de 
l’enginyer 
comarcal 

Revisió del projecte per part de l’enginyer de 
comarca.  Treball de gabinet 

II Exposició 
pública 

S’informa a la població local dels resultats 
del projecte i s’obre una fase de correccions 

i queixes. 
Exposició pública 
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3.3.    Divisió inventarial 
 

3.3.1.    Anàlisi del territori 
 

Durant les primeres sortides de camp es reconeix el territori i es diferencien tres zones diferents. La 
primera zona, la formen les zones arbrades productores potencials de fusta, la segona, la conformen 
les zones de prats i pastures i la tercera zona són aquelles, arbrades o no arbrades que es consideren 
protectores del sòl. 

És una primera divisió entre bosc productor i bosc protector. Aquesta diferenciació, determinarà els 
futurs itineraris de rodalització, les diferents intensitats d’inventari forestal, i la tipologia de les dades a 
prendre durant la fase d’inventari. Per a la realització d’aquesta primera tasca es va comptar amb dos 
tècnics forestals els quals van realitzar les primeres observacions, divisions del terreny i disseny dels 
itineraris de rodalització. 

Els itineraris de rodalització, són els recorreguts que realitzen els equips de treball durant la fase de 
rodalització. Són traçats, que permeten fer una pentinada exhaustiva de la forest. 
 
 

3.3.2.    Quarterització inventarial. 
 

Per facilitar la tasca d’inventariar la forest i a l’espera dels resultats de l’estudi d’usos, s’han 
realitzat unes primeres visites a la forest. Aquestes primeres observacions ens han servit per a fer-nos 
una primera idea de les diferents vocacions del territori i els usos que per les seves característiques, 
poden suportar. Per a començar a planificar la intensitat i el tipus de mostreig hem dividit la forest en 
dues zones, aquestes zones seran el primer esbós del que més endavant anomenarem quarters.  

El procés va ser el següent; un cop delimitades totes les possibilitats sobre el SIG, es van visitar al 
camp i es va comprovar la gran variabilitat de la massa, definint exactament cadascuna d’aquestes 
zones. La tipologia d’aquestes zones és la següent:  

 
1 Productor (A): Engloba tot el territori potencialment productor, principalment de fusta. 

Generalment, són zones arbrades accessibles, amb una pendent entre suau i moderada. A 
més del fustaner, s’hi donen altres tipus de producció (llenyes, bolets, ús social, caça, 
recol·lecció de fruits,...), i per tant, és la part del territori on més esforç tècnic s’ha de fer per 
estudiar-lo profundament i així, regular la seva multifuncionabilitat, la maximització de beneficis 
respectant la sostenibilitat de la forest. Els beneficis que genera, són directes (genera 
recaptació monetària, ingressos i despeses), i si es compleixen els objectius, també genera 
beneficis indirectes (prevenció d’allaus, recàrrega d’aqüífers, crea paisatge,...).  

 
2 Protector del sòl (B): És tracta d’un territori d’elevada inaccessibilitat que no té un ús 

productor. L’interès principal resideix en la conservació del sòl, però n’hi ha d’altres igual 
d’importants, com són: la lluita contra l’erosió, el perill d’incendis forestals, la creació de nínxols 
ecològics contra les plagues, el paisatgisme,... igualment s’haurà de gestionar i organitzar, això 
si, seguint uns altres paràmetres i criteris d’actuació. Genera, principalment, beneficis 
indirectes, tot i que la seva existència sol ser una de les parts que aporten més paisatge a la 
forest. També, és una zona de refugi per a la fauna on pot reproduir-se i amagar-se. 

 
Aquesta primera divisió del terreny ens és útil per a realitzar una bona planificació de les tasques 

d’inventari, ens permet realitzar un esforç de rodalització i inventari inferior i molt més efectiva. Són 
elements temporals amb funció organitzativa i per tant poden ser modificats com a resultat de l’estudi 
d’usos i/o del propi inventari forestal. 

S’ha intentat també adequar els límits d’aquestes tres zones a trets fisiogràfics visibles i fàcilment 
ubicables sobre el plànol, així com també fer-los coincidir amb la infraestructura vial present a la forest. 

Tota la forest, ha estat dividida primer en cantons i després en rodals, unitats últimes d’inventari; 
tant homogènies com ha estat possible. Els cantons, són divisions organitzatives per facilitar 
l’ordenació dels rodals. Els límits de les superfícies resultants s’adapten bé a trets fisiogràfics i/o 
artificials permanents, com poden ser divisòries o carreteres. 
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3.3.3.    Delimitació de la forest en cantons 
 

Es tracta de la creació dels cantons. Els cantons són unitats fixes del territori que tenen, 
normalment, entre 20-50 ha, en aquest cas i degut a les peculiaritats del terreny s’han agafat límits més 
grans i que resulten més entenedors. Els cantons venen marcats per límits físics fixes (carenes, 
barrancs, pistes, camins, divisòries d’aigua,...). Aquestes unitats no haurien de canviar mai, ni durant 
aquesta ordenació ni durant les posteriors revisions. Són unitats merament organitzatives i no depenen 
de l’estructura del bosc. Responen a una nomenclatura numèrica (1, 2, 3,...) i s’han marcat 
convenientment sobre el terreny per a facilitar la futura gestió. Sobre la planimetria corregida amb el 
nou cadastre, i recolzats per les primeres sortides de reconeixement, es van marcar un total de 5 
cantons (mapa dasocràtic): 
 

 

      Taula I.3.3.3. Resum per cantons: superfícies, densitat mitjana, volum mitjà amb els seus CV  

Cantó Nom 
Superfície 
total (ha) 

Densitat 
(Peus/ha) 

CV 
(dens) 

Volum 
(m3/ha) 

CV (volum) 

1 Pui Tabaca 44,97 2961,42 0,94 26,14 0,68 
2 Els Cortals 40,41 3989,06 0,92 55,93 1,23 
3 Els Canals 58,07 3142,40 0,62 42,52 1,19 
4 Roca Llisa 25,33 4759,06 1,20 9,03 0,99 
5 L’Aubagueta 45,95 1570,39 1,02 17,20 0,81 
6 Folgar 31,74 912,54 0,60 17,19 0,71 

Total  246,47     
Màx.  58,07 4759,06 1,20 55,93 1,19 
Mín.  25,33 912,54 0,60 9,03 0,68 

 
             CV: coeficient de variació 
 
 

Densitat mitjana per cantó

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 5 6

Cantons

d
en

si
ta

t 
m

it
ja

n
a 

(p
eu

s/
h

a)

 
                                Figura I.3.3.3. Representació gràfica de la densitat  mitjana per cantó 
 
 

3.3.4.    Rodalització 
 

Aquesta, és la fase de creació dels rodals. Per fer la subdivisió en rodals dels cantons es seguiran 
una sèrie de criteris “... los criterios de formación de estas unidades són las diferencias en cuanto a 
especie, calidad y edad. Se requiere por tanto un inventario minucioso  y un conocimiento preciso de la 
estación.” (Madrigal, 1994). 

Amb els equips preparats, es van començar les feines de camp. Aquesta primera fase, consisteix 
en una batuda en ziga-zaga, recorrent tota la forest (recorreguts de rodalització). Aquesta batuda 
generarà tot un seguit de rodals dins de cadascun dels cantons, que tindran una nomenclatura 
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alfabètica (a, b, c...). Un rodal és una unitat de forest homogènia, que té una superfície, normalment, 
entre 0 i 10 ha. En un rodal, el bosc té més o menys la mateixa pendent, la mateixa estructura, les 
mateixes espècies, el mateix nombre de regenerat,... Per determinar els rodals, es van establir uns 
criteris de rodalització que a continuació descrivim: 

 
1 Els rodals són la base principal de l’ordenació per rodals, de la seva determinació depèn en 

gran mesura, tot l’estudi. Hauran de ser, homogenis en tots els següents sentits:  
  Espècies principals i acompanyants de la massa arbrada 
  Espècies i cobertura arbustiva 
  Espècies i cobertura herbàcia 
  Classes d’edat 
  Regenerat 
  Densitat d’arbrat, dimensions de copes i altures 
  Mètode benefici de la massa 
  Tractament silvícola passat i actual 
  Topografia del terreny 
  Qualitat d’estació  (pendent, orientació, altitud,...) 

 
2 Quan més homogenis siguin, menys error es produirà.  
 
3 És interessant que els límits dels rodals siguin divisòries, barrancs o canvis bruscos de 

pendent, encara que no sempre és possible. A poder ser han de tenir límits rectes per poder 
poligonitzar millor i facilitar la posterior gestió dels rodals. 

 
4 Les actuacions anteriors passaran a formar un rodal complert i tancat, per tenir una situació 

totalment homogeneïtzada i de fàcil gestió posterior. 
 

5 Depenent del tipus de massa serà més adient la creació d’un alt nombre de rodals que sens 
dubte millorarà la posterior gestió de la forest i aconseguirà plenament els objectius de 
qualsevol ordenació. No obstant cal no abusar i ser coherents i objectius en aquest procés, 
tenint en compte els futurs usos potencials per a cada rodal. 
 

La necessitat de recorre tota la forest per determinar els rodals, es compensarà amb la rapidesa de 
l’inventari forestal, ja que les parcel·les d’inventari es podran elegir subjectivament en qualsevol punt 
del rodal. Això pot ser així perquè s’ha realitzat una feina molt important de rodalització, que ha generat 
uns rodals molt homogenis on la situació de la parcel·la, sigui la que sigui dintre d’un rodal, no generarà 
diferències notables en els errors dels futurs càlculs. 

L’enumeració d’aquests rodals i els seus límits, respecten els límits dels cantons, que són la unitat 
anterior. Els rodals del bosc productor són més precisos que els del bosc protector, ja que en aquests 
no sol haver arbrat o les futures actuacions seran protectores (per ser molt inaccessible, per ser 
explotats o per perillar l’estabilitat del sòl) i per tant no cal dividir la massa en trossos tant petits. 

Per a cadascun dels rodals es redacta una fitxa de diagnosi forestal (estat de la massa, 
intervencions anteriors, intervencions possibles, plagues, regenerat, cobertures de matolls, 
comentaris,...) i una fitxa de maduresa (fusta vella, senyals de fauna protegida, arbres vells, 
branques,....). Juntament amb aquesta informació es realitza una fotografia digital del rodal. Igualment, 
al realitzar-se en aquesta fase una bona batuda de tota la forest, es van trobant tot tipus d’elements 
d’interès (rastres de fauna, carboneres, restes guerra civil, corrals, arbres singulars,...) que són marcats 
als plànols i amb GPS. Tota aquesta informació serà fonamental per a la posterior planificació de la 
forest. Per a la recopilació d’aquestes dades de camp s’han seguit les pautes facilitades pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i s’ha creat una fitxa de recopilació d’aquestes dades així es 
facilita i es sistematitza la feina de camp. 

Al realitzar les fitxes de diagnosi forestal per a cada rodal s’allibera informació de la posterior fitxa 
d’inventari, agilitzant més aquesta fase posterior. A més a més, s’inclouen dades d’interès ecològic, 
aquestes dades determinen la maduresa de la massa i ajuden a gestionar en relació a la biodiversitat i 
al manteniment ecològic de la forest, com per exemple, l’índex de naturalitat - maduresa, conseqüència 
d’una enquesta de naturalitat. Des d’aquesta fase mateix, s’inclouen propostes d’actuació i observació 
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d’anteriors accions, en definitiva es demana un anàlisi de la situació. Per tal motiu, s’exigeix que 
aquesta fase de rodalització la realitzi un tècnic coneixedor del territori i d’aquestes tècniques (enginyer 
tècnic forestal o enginyer de forest). D’aquesta manera s’inclou la visió del rodal des del principi i no es 
perd el contacte amb la realitat de la forest. 

Conseqüència d’aquesta rodalització, s’han determinat un total de 27 rodals. Les superfícies varien 
entre 0,11 ha fins 27,38 ha per algun rodal amb vocació protectora. En la següent taula es mostren les 
superfícies de cadascú dels rodals i la seva numeració:  
 
 
            Taula I.3.3.4.  Superfície i numeració dels rodals 

Rodal 
Àrea 
(ha) 

Rodal 
Àrea 
(ha) 

Rodal 
Àrea 
(ha) 

Rodal 
Àrea 
(ha) 

Rodal 
Àrea 
(ha) 

1a 11,97 2d 0,28 3f 4,00 4b 6,09 5e 4,31 
1b 27,38 3a 5,11 3g 4,31 5a 2,41 5f 19,36 
1c 5,62 3b 3,25 3h 20,30 5b 4,81 6a 7,80 
2a 18,85 3c 0,11 3i 8,72 5c 5,27 6b 2,58 
2b 8,25 3d 6,96 4a 19,24 5d 9,79 6c 21,36 
2c 13,03 3e 5,31       

 
 
 
 

Percentatge de rodals per cantó

11%
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34%
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22%
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                                             Figura I.3.3.4. Percentatge de rodals per cada cantó 
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3.3.5.   Esquema general de realització de l’inventari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disseny de l’inventari 

Elecció de cartografia 

Fotointerpretació de la cartografia Recorregut previ per la Forest 

Delimitació de superfícies segons ús (Zones) 

Zones productores Pastures i prats Protector del sòl 
Improductiu (Rocs i 

Tarteres) 

Rodalització 

TREBALL DE CAMP I PRESA DE DADES 

TRACTAMENT DE LES DADES 

Càlcul i comprovació de l’error comès (zones productores i protectores) 

Si l’error calculat és > a l’error admès 

Si l’error calculat és < a l’error admès 

Reforçar el mostreig amb més parcel·les 

Càlcul dels principals paràmetre forestals per cada rodal. 

Complementació  de les fitxes descriptives de rodals 
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3.4.    Estudi de la massa arbrada 
 

L’estudi de la massa arbrada, comença en el moment en que es prenen les primeres dades de 
camp, és a dir, en la fase de rodalització. Com ja s’ha explicat anteriorment, durant les fases de treball 
de camp s’omplen diferents tipus de fitxes. Durant la fase de rodalització, són dues fitxes (fitxa de 
diagnosi forestal i índex de maduresa), què recullen informació fonamental per a la posterior 
planificació, i que alliberen feina a la posterior fase d’inventari. Aquesta informació alhora, servirà per 
facilitar la tasca d’inventari i organització de la forest. Aquestes fitxes es poden consultar en l’Annex. 

 
 
3.4.1.    Fase de rodalització 

 
Per a la realització d’aquesta fase s’ha comptat amb dos equips de treball formats cadascú per 

dues persones, un tècnic forestal (enginyer tècnic forestal) i un operari. El treball de camp es va 
realitzar durant la primavera de l’any 2006 (mesos maig i juny). 

 
 A partir de les dades que genera la fitxa de rodalització s’obtenen les següents informacions: 

  Mitjançant la cobertura, les alçades, les característiques silvícoles, l’estat de regeneració i la 
descripció del rodal es determina la ubicació del rodal.   

  Les característiques silvícoles, el tipus de bosc (regular/irregular), el tipus de reproducció (bosc 
alt/bosc baix) i la diagnosi de retràs, juntament amb l’estat de regeneració, determinaran les 
possibles intervencions. 

  Les possibles intervencions (la diagnosi forestal) es determinen a partir de les dades de la 
pròpia fitxa de rodal, i dels coneixements del tècnic. Aquestes possibles intervencions juntament 
amb la informació que genera l’abatiment de rodals, proporcionarà les actuacions a realitzar en 
el futur i les intensitats corresponents (planificació). 

  La diagnosi forestal i el repàs de les característiques silvícoles determinaran la prioritat (1, 2 o 
3), la urgència de les intervencions proposades, i ens proporcionarà la ubicació de les 
intervencions en el temps, en el pla especial (10 anys), en el pla general (10-20 anys) o en la 
següent revisió de l’ordenació (> 20 anys). 

 Les intervencions anteriors que s’observen en el rodal, ens donen una informació d’anteriors 
usos realitzats en el rodal i ajuden a determinar les possibles intervencions. 

  El recobriment del sòl (%), proporciona part de la gràfica de recobriments que s’adjunta en 
cadascuna de les fitxes d’abatiment de rodals. A més a més, genera el mapa de recobriments 
per rodals.  

  L’estat fitosanitari, permet calcular el nivell d’afecció d’una plaga i/o malaltia sobre la massa 
forestal i organitzar els treballs de prevenció i lluita.  

 
 
 Índex de maduresa (fitxa de naturalitat) 
 

Aquest índex, és senzillament un test sobre els signes que demostren la maduresa d’un bosc. Per 
calcular aquest paràmetre, s’ha utilitzat l’índex de naturalitat presentat per Palau et al, en l’estudi 
anomenat: “Plan de Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal del Mig Pallars". El test aplicat 
per calcular l’índex, té en compte diferents aspectes del rodal en qüestió: l’existència de soques, la 
presència de forats de picot, la presència de diferents espècies, la composició florística, l’estructura del 
bosc, el recobriment,.... Aquest test, servirà per a la posterior localització dels rodals de major 
biodiversitat, i que interessa conservar per assegurar el bon futur del bosc i dels diferents hàbitats 
faunístics i florístics. 
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3.4.2.    Inventari forestal 
 
 L’objectiu principal de l’inventari forestal és obtenir tota la informació necessària per a poder 
conèixer la situació actual de la forest, així podrem determinar quines seran les millors actuacions que 
caldrà planificar per aconseguir els objectius fixats. L’inventari és necessari per a planificar la gestió 
dels recursos amb totes les garanties d’objectivitat i fiabilitat. El coneixement del recurs que es gestiona 
ens permetrà fer-ho d’una manera sostenible.  
 
 

Tipus d’inventari 
 

El tipus d’inventari que s’utilitza en aquesta ordenació és “l’inventari per rodals”. 
Un cop organitzada la forest per cantons i rodals, tenint en compte l’experiència obtinguda en altres 

ordenacions, seguint un criteri d’optimització de l’esforç i complint amb la intensitat del mostreig, s’han 
concretat el nombre de parcel·les per rodal productor, per rodal protector del sòl i per rodal de pastura. 
Com és evident, s’han aplicat  intensitats de mostreig diferents segons la zona. Una intensitat elevada, 
a la zona de vocació productora, una intensitat menys elevada a la zona de pastures i una menor a les 
zones protectores del sòl. 

Aquest tipus d’inventari, no es recolza sobre cap malla, i es fonamenta en la tasca realitzada durant 
la rodalització, utilitzant el rodal com a instrument base per l’organització de l’inventari. Recolzant-se en 
la creació de rodals molt homogenis i en la presa d’informació que durant la fase de rodalització, la fase 
d’inventari per rodals recupera el temps que s’ha invertit en la realització de les fitxes de rodals i la 
delimitació dels mateixos, a més de tenir altres avantatges que es comentaran a continuació. 

Es determinen el nombre de parcel·les d’inventari per rodal que seran d’una o més parcel·les, 
depenent de la superfície del rodal. Aquesta decisió, serà presa pel tècnic encarregat de l’equip 
d’inventari a partir de la informació determinada per les dades del SIG.  

Un cop determinat el nombre de parcel·les per rodal, es concretarà el lloc on es situa el centre de la 
parcel·la en qüestió. Aquesta decisió s’ha de prendre coneixent la descripció del rodal aportada per la 
fitxa de rodal, i escollint la situació més semblant a la descripció.  

Convé que el tècnic encarregat de l’equip d’inventari, sigui el mateix que ha realitzat la rodalització, 
que conegui els rodals i el territori i que es mogui amb fluïdesa per dins de la forest.  

La intensitat de mostreig en les zones productores acostuma a ser d’una parcel·la cada 3 ha, i en 
les zones protectores de sòl ha de ser d’una parcel·la cada 20 ha. El mètode elegit per realitzar aquesta 
ordenació qualifica aquesta intensitat com de molt bona.  
 

En aquesta ordenació no es calcula l’error amb anterioritat, es realitzaran la quantitat de parcel·les 
abans comentada i l’error de cada zona es calcularà un cop realitzat l’inventari. En cas de superar 
l’error admès a cada zona es procedirà a realitzar noves parcel·les allà on el tècnic responsable de 
l’inventari cregui més convenient. Cal comentar que en l’ordenació per rodals és força complex el càlcul 
de l’error ja que amb una feina de rodalització ben feta l’error disminueix considerablement.  
 
 A continuació presentem una taula amb el nombre de parcel·les realitzades per a cada cantó. 
 
Taula I.3.4.2.a. Intensitats de mostreig per cantó 

Cantó Nº rodals 
Parcel·les      
inventari 

Intensitat de mostreig 
parc/rodal 

Intensitat de mostreig    (per 
ha) 

1 3 3 1 parcel·la per rodal 1 parcel·la cada 14,99 ha 
2 4 4 1 parcel·la per rodal 1 parcel·la cada 10,10 ha 
3 9 10 1,11 parcel·la per rodal 1 parcel·la cada 5,81 ha 
4 2 2 1 parcel·la per rodal 1 parcel·la cada 12,67 ha 
5 6 6 1 parcel·la per rodal 1 parcel·la cada 4,66 ha 
6 3 3 1 parcel·la per rodal 1 parcel·la cada 10,58 ha 

TOTAL 27 28 1,02 parcel·les per rodal 1 parcel·la cada 10,30 ha 
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Cal tenir en compte que aquests càlculs són realitzats sobre la totalitat de la forest, però que els 
rodals d’esllavissades i roquissars no s’hi ha realitzat inventari dasomètric però si un inventari de 
recobriment. Per tant es normal la presència de cantons amb més rodals que parcel·les. 
 
 
Tamany, forma i distribució de les parcel·les 
 

En l’inventari de la forest s’han realitzat un total de 28 parcel·les.  
Diferenciant entre les tres zones, queden establertes les següents intensitats de mostreig: 
 

  Zona productora:  1 parcel·la per cada 3 ha. aprox. 
  Zona protectora del sòl:  1 parcel·la per cada 20 ha. aprox. 

 
Un cop determinades les intensitats i la distribució, s’assenyalen les característiques que tenen 

aquestes parcel·les, en aquest tipus d’inventari: 
 
1.- El nombre d’arbres dubtosos que es troben en el límit de la parcel·la és menor que en els altres, 

ja que a igualtat de superfície el cercle és la figura de menor perímetre. 
2.- La simetria radial del cercle fa que no tingui direccions privilegiades, el que li dona una forma 

objectiva. 
3.- El replanteig de la parcel·la és més ràpid i senzill, i la seva identificació en inventaris successius 

requereix tan sols trobar el seu centre, que en el nostre cas es marcarà amb pintura sobre l’arbre 
central de la mateixa. 

 
Les parcel·les d’inventari tenen una superfície de 3,14 àrees, sobre els 10 m de radi amb la 

pendent existent, no es replantegen sobre el terreny i s’ha optat per replantejar-ho a l’hora d’efectuar 
tots els càlculs.  

El procediment per la identificació de les parcel·les sobre el terreny és el següent: un cop s’ha 
identificat el rodal on es realitzarà la parcel·la, es mesura la superfície i es decideix el número de 
parcel·les a realitzar. Un cop s’ha determinat aquest número, si són vàries, es realitzen separades 
considerablement (mínim 100 metres), a més, si el rodal té diferències de cotes importants intentarem 
realitzar una  parcel·la en la part superior i  una altra en la inferior, i si és només una, es tria un lloc 
representatiu de la massa del rodal i es realitzarà la parcel·la assegurant-se l’entrada dels 10 metres 
de radi. 

Els factors a tenir en compte, a l’hora de triar la parcel·la i algunes característiques d’aquest 
procediment, es troben explicats en l’Annex. 
 
 

Equip: personal i material 
 
Per a la realització d’aquest inventari s’ha comptat amb dos equips de treball formats cadascun per 

dues persones, un tècnic forestal (enginyer tècnic forestal, o enginyer de forest) i un operari. El treball 
de camp es va realitzar durant la primavera de l’any 2006, i hi han participat les següents persones: 

 
 

   Taula I.3.4.2.c. Tècnics i peons forestals que han participat a l’inventari. 

Peons forestals Tècnics 
Marc Santaeulària i Pérez Marta Amorós i Castellà  
Bàrbara Solà i Jürschik Anna Pou i Calzada 

 Jordi Canals Camprubí 
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El material que s’ha utilitzat ha estat el que es descriu a continuació: 
 

o Distanciòmetre: Substitueix la incòmode cinta mètrica utilitzada per al càlcul del radi de la 
parcel·la de mostreig. Aquest aparell està format per un emissor-lector i un receptor. 
L’encarregat de realitzar les mesures porta l’aparell emissor i al dubtar de la distància on es 
troba respecte del centre de la parcel·la pren la mesura corresponent. 

o Forcípula: S’utilitza per a mesurar el diàmetre del tronc a l’alçada de 1,30 metres. És més 
ràpid i fiable que la utilització de la cinta mètrica.  

o Clisímetre - hipsòmetre: Utilitzat per al càlcul de pendents i on calgui les alçades 
dominants dels arbres. 

o Barrina de Pressler: Delicat aparell encarregat de perforar i extreure un petit cilindre de 
fusta (core) on es poden llegir els anells i per tant calcular l’edat i el creixement de l’arbre. 

o Esprais biodegradables per marcatge: Cada parcel·la realitzada s’ha marcat amb esprai  
l’arbre central de la parcel·la on diu el cantó i el rodal del que es tracta. 

o GPS: S’utilitza per a la localització de tot tipus d’elements d’importància de la forest, així 
com el marcatge de camins i parcel·les d’inventari. 

o Càmera digital: S’ha realitzat una fotografia de cada rodal així com de cada element 
d’interès que s’ha localitzat.  

o Ortofotomapes escala 1:5.000: Utilitzats per a la tasca de rodalització i inventari. 
Interessant eina que ens permet realitzar la feina de forma més precisa i ràpida. 

o Fitxes de rodalització, inventari, maduresa i dades de camp: Fitxes que ens ajuden a 
recollir totes les dades de camp d’una manera ordenada i precisa. 

 
 

3.4.3.    Anàlisi de les dades d’inventari 
 
 Per aquesta ordenació es compta amb una novetat important. S’ha utilitzat, per al tractament de 
totes les dades de camp, el programa informàtic LiFOR (edició Catalunya) del Centre de la Propietat 
Forestal. S’han calculat les densitats amb i sense regenerat i les àrees basimètriques per espècie i per 
classe diamètrica. S’ha calculat l’alçada mitjana i el diàmetre mig quadràtic per a cada rodal. D’altra 
banda s’han calculat els volums totals i de serra, així com el creixement corrent. Aquestes dades s’han 
reflectit en les fitxes de rodals donat que cada rodal té característiques diferents respecte als del 
voltant. Fer una anàlisi d’aquests paràmetres per al conjunt de la forest deixaria de tenir una 
representativitat real donada l’elevada heterogeneïtat entre els diferents rodals. Aquest programa ens 
permet calcular valors fins ara no tinguts en compte en altres ordenacions i que creiem que actualment 
podrien ser importants. Aquestes dades són el carboni acumulat i la biomassa aèria.  

S’ha realitzat un estudi de les diferents tipologies de masses arbòries per les espècies de major 
presència i interès fustaner. En el cas que ens ocupa trobem, el pi roig, el pi negre i l’avet com espècies 
fustaneres suficientment representades. El bedoll i el roure no tenen un interès fustaner a la forest, tot i 
això, com es comentarà més endavant, s’han estimat els volums de fusta que suposen. S’ha considerat 
interessant analitzar-ho de cara a l’extracció de llenyes i de cara a l’acumulació de fusta a la forest. 
 Aquest estudi s’ha realitzat incorporant i aplicant indicadors dendromètrics de la base de dades de 
l”’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya” realitzat pel Centre de Recerca Ecologica i Forestal de 
Catalunya (CREAF).També s’han agafat dades de tres arbres tipus de cada parcel·la i s’ha realitzat una 
comparativa dels resultats obtinguts amb les dades pròpies de la forest i les obtingudes amb la base de 
dades de l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Els resultat obtinguts amb les dades pròpies de la 
forest són més exactes però no d’una forma significativa, per tant, i degut a la quantitat de variables i 
informació que ens aporta l’inventari realitzat pel CREAF s’ha optat per a confiar-hi tots els càlculs. Cal 
comentar que d’una manera o altra les dades obtingudes no deixen de ser una aproximació més o 
menys encertada de la realitat i per tant que a l’hora de realitzar certes actuacions on la fusta pot agafar 
cert valor caldria realitzar un bon marcatge i per tant cubicar-la in situ. Degut a les dimensions i 
característiques de la forest tan sols s’ha localitat una qualitat d’estació per a cada espècie. 

Per a poder treballar amb totes les dades de rodals juntes, s’ha creat una única base de dades per 
facilitar la seva recerca, les relacions entre elles i alhora poder mostrar-les conjuntament. Aquesta base 
de dades genera les fitxes d’abatiment de rodals. 

Aquestes fitxes sintetitzen les fitxes de rodals i les fitxes d’inventari anteriors i a més a més, aporta 
nova informació de gabinet, com són: un plànol de situació del rodal, l’ortofotomapa corresponent, una 
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fotografia del rodal, una gràfica amb l’estructura del bosc i una gràfica amb les cobertures de matoll, el 
resultat dels càlculs de volums, existències, etc....  

Aquestes fitxes es poden consultar a l’apartat d’Abatiment de rodals. 
 
 

3.4.3.1.    Càlculs dels paràmetres principals 
 

Correcció de superfície segons el pendent 
 

 Les parcel·les s’han realitzat sempre de radi fix a 10 metres i en cada parcel·la s’ha calculat la 
pendent. Amb aquestes dades s’efectua de forma automàtica la correcció de la superfície mostrejada. 
Atès que la superfície real de mostreig és circular, la projecció sobre el pla serà sempre una el·lipse, 
per tant: 

 
A = RiCos α(m)      on  Ri = radi de la parcel·la de mostreig 

                   α = Pendent del terreny en graus 
 
Per tant la pendent corregida (S) s’expressa segons aquesta formula: 

 
Si = π.a.b(m2) 
 
 

 Càlcul de l’àrea basimètrica 
 
 Es defineix com la suma de la superfície de les seccions de tots els troncs mesurats a l’alçària 
normal d’1,30 metres, expressada en metres quadrats per hectàrea, és a dir, que cal multiplicar per 
l’equivalència. L’àrea basimètrica ens ha de servir en primer lloc per acotar l’error comès en el nostre 
inventari, i comprovar si aquest error és acceptable o no. Per fer el càlcul de l’error de mostreig hem 
d’utilitzar les mesures dels diàmetres normals preses a camp, i hem de calcular l’àrea basimètrica per a 
cada parcel·la de mostreig, si cal corregida pel pendent, a partir de l’expressió següent: 

 
On:          n  = nombre d’arbres mesurats a la parcel·la de mostreig 
               Dni  = diàmetre normal de l’arbre i-èssim mesurat 

                      Eq = equivalència 
 
 
 Densitat o nombre de peus per hectàrea 
 
 La densitat cal calcular-la per a cada espècie en cada parcel·la de mostreig. S’obté multiplicant el 
nombre de peus mostrejats a la parcel·la per un coeficient —l’equivalència— que permet traduir el valor 
a peus per hectàrea. L’equivalència no és més que la relació entre la superfície d’una hectàrea i la 
superfície de mostreig. Cal recordar que s’ha de fer la correcció del pendent per transformar la 
superfície de mostreig a superfície corregida pel pendent. 

 

 
 

On:          n  = nombre de peus mesurats (peus/ha) 
               Eq  = equivalència 

 
 El valor que cal incloure a la casella corresponent de la fitxa d’unitat per a cada espècie principal 
és la mitjana dels valors de densitat calculats a cada parcel·la. Si en alguna parcel·la de mostreig no 
apareix una de les espècies principals, el valor de densitat que li correspon serà 0 i farà mitjana amb la 
resta de valors de les altres parcel·les per a aquesta espècie. 
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Alçària mitjana 
 

 L’alçària mitjana representativa d’una massa es defineix com l’alçària que escau a l’arbre que 
presenta la secció normal mitjana. El diàmetre corresponent a aquest peu de secció mitjana s’anomena 
diàmetre mitjà quadràtic. Així doncs, l’alçària mitjana és la que correspon al peu de diàmetre igual al 
diàmetre mitjà quadràtic. 

Cal tenir en compte que per calcular aquest paràmetre cal fer dos passos previs que consisteixen, 
en primer lloc, a obtenir els coeficients a i b de la regressió potencial que relaciona el DN amb l’alçària i, 
en segon lloc, a corregir del terme independent (a) de la regressió. A continuació es descriu breument 
la manera de fer aquests passos: 
 

Obtenció de la relació DN - alçària: el tipus d’ajustament utilitzat és una regressió de tipus potencial 
(relació al·lomètrica; y = a · xb). Per estimar els paràmetres de l’equació s’utilitza la regressió lineal amb 
el mètode dels mínims quadrats, després d’haver fet prèviament la transformació logarítmica de les 
dades originals. Aquestes regressions s’obtenen a partir de totes les parelles DN - alçària mesurades a 
la forest. En principi, no s’ha d’aplicar l’equació deduïda per a una determinada unitat a una altra, ni que 
sigui de la mateixa espècie, ja que la relació DN - alçària està molt influenciada per moltíssimes 
variables. 

 
 

Dn mitjà 
 

 El diàmetre normal mitjà o diàmetre mitjà quadràtic es defineix com el diàmetre que li correspon a 
l’arbre d’àrea basimètrica mitjana. Aquest paràmetre és força representatiu de la massa i ens serveix, 
així mateix, per estimar l’alçària mitjana d’acord amb el procediment exposat en l’apartat «Alçària 
mitjana». 

Per calcular aquest paràmetre hem d’utilitzar l’expressió següent: 
 

 
 
On;            Dg = diàmetre mig quadràtic 
                 AB = àrea basimètrica 
                  ρ = densitat en peus per hectàrea  
 Si l’àrea basimètrica s’ha introduït en metres quadrats per hectàrea, el diàmetre resultant tindrà 
metres d’unitats i cal, per tant, multiplicar per cent el resultat per passar-ho a centímetres. El valor que 
s’ha incloure a la casella corresponent de la fitxa descriptiva és la mitjana dels valors calculats a cada 
parcel·la. Si en alguna de les parcel·les l’espècie no hi és, aquesta parcel·la no compta a l’hora de fer la 
mitjana. 
 
 

Existències 
 

 És el volum amb escorça (en metres cúbics) acumulat a cada unitat per a cada espècie principal. 
Per obtenir aquest valor cal seguir tres passos, els quals es detallen a continuació: 
 

Volum amb escorça unitari: per al càlcul de les existències no es tenen en compte els peus de 
classe diamètrica 5, és a dir, el peus de diàmetre inferior a 7,5 cm. Hi ha diverses maneres de cubicar 
els arbres, el càlcul del volum que es planteja és a partir de l’aplicació de coeficients de forma 
específics per a cada espècie i classe diamètrica segons la comarca o per al conjunt de Catalunya, que 
trobem en les taules A.8 i A.9 de l’Annex. L’alçària corresponent a cada peu s’ha de calcular mitjançant 
l’equació obtinguda per regressió. Si no es disposa d’aquesta equació, s’ha d’assignar l’alçària mitjana 
corresponent a l’espècie segons la classe diamètrica i la comarca a la qual pertany. Si no hi ha dades 
per comarca cal aplicar la de tot Catalunya per a l’espècie (consultar la taula A.7 de l’Annex). El volum 
unitari de cada peu mesurat més gran de 7,5 cm de diàmetre el calculem mitjançant l’expressió 
següent: 
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On:      VUAEi = volum unitari amb escorça de l’arbre i 
            Di = diàmetre corresponent a l’arbre i 
            Hi = alçària de l’arbre i 
           Kfk = coeficient de forma corresponent a la classe diamètrica k k 
 
 Cal tenir present que el diàmetre (Di) i l’alçària (Hi) de l’arbre han de tenir les mateixes unitats. Si 
volem el volum en decímetres cúbics, hem d’entrar l’alçària i el diàmetre en decímetres. Si ho volem en 
metres cúbics, els hem d’entrar en metres. 
 
 Volum amb escorça per hectàrea de cada parcel·la: un cop coneixem el volum unitari de cada un 
dels peus que hem mesurat en una determinada parcel·la, el pas següent és estimar el volum amb 
escorça per hectàrea de cada parcel·la de mostreig i espècie. El volum de fusta de cada parcel·la de 
mostreig és la suma del volum amb escorça de totes les classes diamètriques que hi ha a la parcel·la, 
expressat en metres cúbics per hectàrea. Així doncs, per a cada parcel·la de mostreig present en la 
unitat, cal fer el càlcul següent: 
 

  
 
On:        VAE = volum amb escorça en metres cúbics per hectàrea de la parcel·la de mostreig 
              Eq = equivalència de la parcel·la 
              VUAEi = volum unitari amb escorça de l’arbre i 
 
 Cal anar amb compte amb les unitats, ja que si el volum obtingut de l’equació de cubicació anterior 
és en decímetres cúbics, cal passar, per tant, els volums unitaris de decímetres cúbics a metres cúbics, 
o bé transformar les unitats en el resultat final. 
 

Existències de la unitat: un cop s’ha obtingut el volum amb escorça de cada parcel·la expressat en 
metres cúbics per hectàrea, cal calcular el valor mitjà amb totes les parcel·les de mostreig situades dins 
de la unitat que estiguem treballant. Si alguna espècie no és present en alguna de les parcel·les de la 
unitat, el valor del volum amb escorça serà 0 per a aquella parcel·la i cal tenir-lo en compte a l’hora de 
fer la mitjana. La mitjana aritmètica dels volums amb escorça de cada parcel·la ens ha de donar com a 
resultat el volum amb escorça de la unitat expressat en metres cúbics per hectàrea. Per obtenir les 
existències totals en metres cúbics, només cal multiplicar el volum amb escorça mitjà per la superfície 
arbrada de la unitat. 

 
 
Possibilitat 

 
 La possibilitat es defineix com l’increment anual de volum amb escorça de cada espècie principal 
per hectàrea i any. Semblantment al que passa amb el càlcul de les existències, hi ha diverses 
maneres de calcular la possibilitat, com ara, per exemple, la comparació d’inventaris o les taules de 
producció. En aquest cas es proposa el càlcul de la possibilitat basat en inventari únic amb mostra de 
creixements. 
 
 Aquest mètode és adequat per a coníferes en general, ja que el creixement dels darrers deu anys 
es pot estimar amb una certa fiabilitat a partir dels testimonis de fusta que haguem extret. El creixement 
és un paràmetre influenciat per moltíssimes variables i, per tant, es recomana valorar el creixement 
corresponent a cada unitat per separat. En els casos que no disposem de valors mesurats a camp, cal 
assignar el creixement mitjà radial corresponent a l’espècie segons la classe diamètrica i la comarca a 
la qual pertany (consulteu la taula A.16 de l’Annex). Si no hi ha dades per comarca cal aplicar la de tot 
Catalunya per a l’espècie (consultar la taula A.17 de l’Annex). 
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Increment unitari del gruix del tronc dels darrers deu anys: la possibilitat, igual que les existències, 

es calcula per als peus de classe diamètrica 10 i superior, és a dir, per als peus de diàmetre normal de 
més de 7,5 cm. La relació entre la variable «increment dels darrers deu anys» i el DN habitualment és 
poc o gens significativa. Aquesta és una de les variables que tenen menys relació amb el DN, perquè 
pot dependre encara més de molts altres factors, com ara l’edat, la mida i el nombre de veïns, el gruix 
del sòl, etc. 

 
 En conseqüència, habitualment no s’ha de calcular el creixement corresponent a cada classe 
diamètrica mitjançant regressions, de manera semblant a com s’ha fet en el càlcul de les alçàries, sinó 
que cal assignar un sol creixement per classe diamètrica i/o espècie. Aquest creixement ha de ser la 
mitjana aritmètica, per classes diamètriques i espècies, de les dades de creixement de totes les 
parcel·les que formen la unitat que estiguem inventariant. Si no hi ha mesures de camp per a una 
espècie a la unitat de vegetació, s’ha d’assignar el creixement mitjà radial corresponent a l’espècie 
segons la classe diamètrica i la comarca a la qual pertany (consulteu la taula A.16 de l’Annex). Si no hi 
ha dades per comarca, s’ha d’aplicar la de tot Catalunya per a l’espècie (consultar la taula A.17 de 
l’Annex). 
 
 Increment anual del volum amb escorça unitari: per calcular l’increment unitari de volum, en primer 
lloc, cal restar als diàmetres actuals el creixement estimat en els darrers deu anys (atenció a les 
unitats), estimat per a cada classe segons que descriu el punt anterior. D’aquesta manera, obtenim el 
valor del diàmetre de fa deu anys. Cal tenir en compte que les dades preses a camp fan referència al 
creixement radial i, per tant, cal multiplicar-les per 2 perquè es refereixin a creixement diametral. 
L’expressió per calcular el diàmetre normal fa deu anys és, per tant, la següent: 

 

 
 

On:          Di10 = diàmetre normal fa deu anys de l’arbre i 
                Di = diàmetre actual de l’arbre i 
                Ik10 = creixement radial en els últims deu anys de l’arbre de classe diamètrica k 
 
 Un cop sabem quin era el diàmetre normal fa deu anys, el pas següent consisteix a calcular els 
volums unitaris corresponents a aquests diàmetres. La metodologia de càlcul és la mateixa que la 
desenvolupada en l’apartat «Existències». D’aquesta manera, hem de calcular les alçàries mitjanes 
corresponents als diàmetres normals de fa deu anys, mitjançant l’equació al·lomètrica H-D o les taules 
A.6 i A.7 de l’Annex, segons s’escaigui. Amb els valors de diàmetre i alçària de fa deu anys i amb els 
coeficients de forma pertinents (s’assumeix que el coeficient de forma de cada arbre fa deu anys no ha 
canviat respecte a l’actual), tenim totes les variables necessàries per calcular les existències de fa deu 
anys, de la mateixa manera i amb la mateixa fórmula geomètrica que les hem calculat per al moment 
actual. Finalment, la diferència entre el valor del volum amb escorça unitari actual i el que tenia l’arbre 
deu anys enrere, dividit per deu anys, és l’increment anual del volum amb escorça unitari. És a dir, 
coneixent el volum fa deu anys (V10), la producció unitària és la diferència respecte al volum actual 
dividida per 10 (anys), d’acord amb l’expressió següent: 

 

 
 

On:        Pi = producció unitària anual de l’arbre i 
             VUAEi = volum unitari amb escorça de l’arbre i 
             VUAEi10 = volum unitari amb escorça de fa deu anys corresponent a de l’arbre i 
 

Possibilitat per hectàrea de cada parcel·la de mostreig: la possibilitat per hectàrea de cada 
parcel·la de mostreig és la suma de l’increment del volum amb escorça de cada peu, multiplicat per 
l’equivalència i expressat en metres cúbics per hectàrea i any, segons l’expressió següent: 
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On:         P = possibilitat en metres cúbics per hectàrea i any de la parcel·la de mostreig 
              Eq = equivalència de la parcel·la de mostreig 
              Pi = possibilitat unitària de l’arbre i 
 

Cal anar amb compte amb les unitats, ja que el volum obtingut de l’equació de cubicació és en 
decímetres cúbics i, per tant, cal passar els volums unitaris de decímetres cúbics a metres cúbics o bé 
transformar les unitats en el resultat final. 
 

Càlcul de la possibilitat de la unitat: quan s’han obtingut les possibilitats a partir de les dades de 
cada parcel·la, expressades en metres cúbics per hectàrea i any, cal calcular el valor mitjà amb totes 
les parcel·les de mostreig situades dins de la unitat que estiguem treballant. Si alguna espècie no és 
present en alguna de les parcel·les de la unitat el seu valor de possibilitats és 0 per a aquella parcel·la i 
cal tenir-lo en compte a l’hora de fer la mitjana. 
 
 

Biomassa 
 

 La biomassa és la suma de les quatre fraccions aèries (fusta, escorça, branques i fulles) que cal 
calcular per separat. La biomassa es calcula per als peus de classe diamètrica 10 i superior, és a dir, 
per als peus de diàmetre normal de més de 7,5 cm. Vegem en primer lloc com s’obtenen els valors 
unitaris de cada fracció: 
 

Fracció unitària de fusta: per calcular la fracció unitària de fusta, cal calcular en primer lloc el volum 
de fusta del tronc, entenent-se com a tal el volum sense l’escorça des de la base fins a l’àpex. 
Prèviament, per tant, cal buscar el valor del gruix d’escorça que li correspon a cada arbre d’acord amb 
el seu Dn (classe diamètrica), espècie i comarca (consulteu la taula A.10 de l’Annex). Si no hi ha valor 
per a una classe diamètrica determinada es pot utilitzar el valor mitjà per a l’espècie i les classes 
diamètriques de tot Catalunya (consultar la taula A.11 de l’Annex). La fórmula geomètrica que s’aplica 
és la mateixa que la utilitzada pel volum amb escorça («Existències»), amb la mateixa alçària i el 
mateix coeficient de forma, però aplicant diàmetres sense escorça, segons l’expressió següent: 

 

 
 

On:             VUSEi = volum unitari sense escorça de l’arbre i 
                   Dni = diàmetre normal de l’arbre i 

Eck = gruix d’escorça corresponent a la classe diamètrica k. Es multiplica per 2 perquè cal 
restar el gruix d’escorça present a les dues bandes del tronc. Atenció a les unitats, perquè 
els valors que figuren a l’annex estan en mil·límetres 

                   Hi = alçària de l’arbre i 
                  Kfk = coeficient de forma corresponent a la classe diamètrica k 

 
 Cal tenir present que el gruix de l’escorça, el diàmetre i l’alçària de l’arbre han tenir les mateixes 
unitats. Un cop tenim el volum unitari sense escorça per a cada arbre, el segon pas consisteix a 
calcular la biomassa que li correspon, multiplicant el volum de fusta per la densitat de fusta. Sempre 
que sigui possible, el valor de densitat que s’aplica és el valor mitjà de la comarca per a l’espècie 
(consulteu la taula A.3 de l’Annex); si no és possible per comarca, cal buscar-lo per l’espècie a 
Catalunya (consultar la taula A.4. de l’Annex). 
 

  
 
 



Projecte d’Ordenació Forestal CUP 131 “Clots de Carbonera” I “Obaga de Vinyes”                                                   Estat Forestal 

 

 50 

On:              BMUi = biomassa unitària de fusta de l’arbre i 
                    VUSEi = volum unitari sense escorça de l’arbre i 
                    δM = densitat de fusta 
 

Fracció unitària d’escorça: la diferència entre el volum unitari amb escorça (VUAE), calculat d’acord 
amb les explicacions i els mètodes exposats en l’apartat «Existències», i el volum de fusta o volum 
unitari sense escorça (VUSE), calculat en l’apartat anterior, ens dóna com a resultat el volum unitari 
d’escorça aparent (VEA). 
 

  
 
 El volum unitari aparent d’escorça considera com a part del volum els espais buits entre plaques 
d’escorça que es produeixen com a conseqüència del clivellament produït pel creixement en amplada 
del tronc. 
 
 El volum real d’escorça unitari (VUE) és el que no té en compte els espais buits que hi ha entre 
plaques d’escorça com a conseqüència del clivellament produït pel creixement en amplada del tronc. 
Cada any, el càmbium produeix un nou anell d’escorça que desplaça cap enfora el de l’any anterior. 
L’àrea que ocupa aquest nou anell és igual a l’àrea que ocupa l’anell interior de fusta del mateix gruix 
que el de l’escorça que s’ha produït. Seguint aquest mateix raonament, l’àrea o la corona ocupada per 
tota l’escorça és igual a l’àrea ocupada per la corona de fusta més exterior de la mateixa amplada que 
el gruix de l’escorça. Per tant, el volum real d’escorça és la diferència entre el volum unitari de fusta 
sense escorça (VUSE) i el volum de fusta sense el gruix d’escorça actual, segons la fórmula següent: 

 

 
 

On:           VUEi = volum real d’escorça de l’arbre i 
                 VUSEi = volum unitari sense escorça de l’arbre i 
                 Dni = diàmetre corresponent al centre de l’arbre i 

 Eck = gruix d’escorça corresponent a la classe diamètrica k. Es multiplica per 4 perquè cal 
dues vegades el gruix d’escorça present a les dues bandes del tronc, d’acord amb 
l’explicació anterior. Atenció a les unitats perquè els valors que figuren a l’annex estan en 
mil·límetres 

                 Hi = alçària mitjana de l’arbre i 
                 Kfk = coeficient de forma corresponent a la classe diamètrica k 
 
 Un cop tenim el volum unitari d’escorça per a cada classe diamètrica, el segon pas consisteix a 
calcular la biomassa que li correspon, multiplicant el volum d’escorça per la densitat de fusta. Sempre 
que sigui possible, el valor de densitat que s’aplica és el valor mitjà de la comarca per a l’espècie 
(consulteu la taula A.3 de l’Annex); si no és possible per comarca, cal buscar-lo per a l’espècie a 
Catalunya (consultar la taula A.4 de l’Annex). 

 

  
 
On:          BEUi = biomassa unitària d’escorça de l’arbre i 
               VUEi = volum unitari d’escorça de l’arbre i 
               δE = densitat d’escorça 
 

Fracció unitària de branques: la biomassa unitària de branques de cada arbre cal obtenir-la 
directament per a la classe diamètrica que li correspon segons el seu Dn, per a l’espècie i la comarca 
(consultar taula A.12 de l’Annex). Si no hi ha informació per a l’espècie a la comarca, cal cercar-la en 
l’àmbit de Catalunya (consultar la taula A.13 de l’Annex). 
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Fracció unitària de fulles: la biomassa unitària de fulles de cada arbre cal obtenir-la directament per 
a la classe diamètrica que li correspon segons el seu Dn, per a l’espècie i la comarca (vegeu la taula 
A.14 de l’Annex). Si no hi ha informació per a l’espècie a la comarca, cal cercar-la en l’àmbit de 
Catalunya (consultar la taula A.15 de l’Annex). 
 
 Un cop tenim els valors corresponents a les fraccions unitàries de fusta, escorça, branques i fulles, 
ja podem calcular la biomassa aèria total, expressada en tones per hectàrea, de la manera següent:: 

 
Biomassa aèria unitària: la biomassa aèria unitària és la suma de les quatre fraccions obtingudes 

anteriorment: 
 

  
 
On:        BAUi = biomassa aèria unitària de l’arbre i 
             BMUi = biomassa de fusta unitària de l’arbre i 
             BEUi = biomassa d’escorça unitària de l’arbre i 
             BBUi = biomassa de branques unitària de l’arbre i 
             BFUi = biomassa de fulles unitària de l’arbre i 
 

Biomassa aèria per hectàrea de cada parcel·la de mostreig: la biomassa aèria per hectàrea de 
cada parcel·la de mostreig és la suma de la biomassa aèria unitària de cada peu, multiplicat per 
l’equivalència i expressat en tones per hectàrea, segons l’expressió següent: 
 

  
 
On:        BA = biomassa aèria en tones per hectàrea de la parcel·la de mostreig 
              Eq = equivalència de la parcel·la de mostreig 
             BAUi = biomassa aèria unitària de l’arbre i 
 
 Cal anar amb compte amb les unitats, ja que les fraccions unitàries de biomassa obtingudes eren 
en kilograms i, per tant, cal passar les unitats a tones. 
 

Càlcul de la biomassa aèria de la unitat: quan s’ha obtingut la biomassa aèria a partir de les dades 
de cada parcel·la, expressada en tones per hectàrea, cal calcular el valor mitjà amb totes les parcel·les 
de mostreig situades dins de la unitat que estiguem treballant. Si alguna espècie no és present en 
alguna de les parcel·les de la unitat, el seu valor de biomassa és 0 per a aquella parcel·la i cal tenir-lo 
en compte a l’hora de fer la mitjana. 

 
 
Carboni acumulat 
 

 Per calcular el carboni acumulat en la unitat es parteix de les fraccions de biomassa calculades en 
l’apartat anterior. El procediment s’ha resumit en tres passos que es descriuen a  continuació: 
 

Contingut de carboni per espècie: el contingut de carboni de la biomassa aèria s’obté, per a cada 
espècie, multiplicant el valor de la biomassa de cada fracció (apartat «Biomassa») per la concentració 
de carboni corresponent a la fracció. El valor de concentració de carboni de cada espècie i fracció cal 
buscar-lo a l’annex (consultar taula A.5 de l’Annex). Els valors estan en percentatge, la qual cosa vol 
dir que cal dividir-los per 100. 
 

 
 

On:      CUi = contingut de carboni de l’espècie i 
            CM = concentració de carboni en fusta de l’espècie i segons la taula 
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            BMUi = biomassa de fusta unitària de l’arbre i 
            CE = concentració de carboni en l’escorça de l’espècie i segons la taula 
            BEUi = biomassa d’escorça unitària de l’arbre i 
            CB = concentració de carboni en les branques de l’espècie i segons la taula 
            BBUi = biomassa de branques unitària de l’arbre i 
            CF = concentració de carboni en les fulles de l’espècie i segons la taula 
            BFUi = biomassa de fulles unitària de l’arbre i 
 

Carboni acumulat per hectàrea de cada parcel·la de mostreig: el carboni acumulat per hectàrea de 
cada parcel·la de mostreig és el contingut de carboni acumulat, calculat segons l’apartat anterior, per 
l’equivalència de la parcel·la («Equivalència»), segons l’expressió següent: 
 

  
 
On:      Ci = carboni acumulat en tones per hectàrees de l’espècie i 
            Eq = equivalència de la parcel·la de mostreig 
           CUi = contingut de carboni de l’espècie i 
 

Càlcul del carboni acumulat en la unitat: quan s’ha obtingut el carboni acumulat a partir de les 
dades de cada parcel·la, expressat en tones per hectàrea, cal calcular el valor mitjà amb totes les 
parcel·les de mostreig situades dins de la unitat que estiguem treballant. Si alguna espècie no és 
present en alguna de les parcel·les de la unitat, el seu valor de biomassa és 0 per a aquella parcel·la i 
cal tenir-lo en compte a l’hora de fer la mitjana. 
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3.5.    Anàlisi de la forest 
 

Un cop s’han explicat les dades que s’han pres al camp i la metodologia emprada, la següent fase 
és analitzar-les. Per tal motiu, i amb el coneixement que donen aquestes dades, es farà una nova 
divisió inventarial. L’anterior, va servir per organitzar el preinventari i l’inventari forestal, però per 
analitzar les dades i pel posterior estudi d’usos, es definiran uns nous quarters, respectant sempre els 
límits dels cantons. Aquests nous quarters ens permetran perfilar la descripció del conjunt de la forest, i 
ens prepararan el camí cap a la següent fase; l’estudi d’usos. 
 
 

3.5.1.    Espècies presents 
 

La forest presenta onze espècies arbòries, repartides en dos grups, espècies principals i espècies 
secundàries: 
 

  Taula I.3.5.1. Espècies existents a la forest Font: Pròpia 

Tipus d’espècie Nom científic Nom vulgar 

Espècies  
principals 

• Quercus ilex subsp. rotundifolia 

• Betula pendula 

• Carrasca 
• Bedoll 

Espècies 
acompanyants 

•  Quercus humilis 

•  Pinus sylvestris 

•  Populus tremula 

• Prunus avium 

• Fraxinus excelsior 

• Salix caprea 

• Roure pubescent 
• Pi roig 
• Trèmol 
• Cirerer 
• Freixe 
• Gatsaule  

 
Segons les condicions de cada rodal predomina una espècie principal o un altra i en alguns casos 

està acompanyada d’una o més espècies secundàries. Per conèixer la composició de cada rodal, es 
poden consultar les fitxes d’abatiment de rodals. 
 

Superfície per espècie principal

59%28%

1%

0%
12%

Carrasca Bedoll Roure Trèmol aflorament

                        
       Figura I.3.5.1.a. Superfície per espècie dominant 

 
 
 Aquesta gràfica ens mostra la distribució d’espècies principals en les forests. Alguns dels rodals 
tenen una sola espècie, altres en tenen dos o més, però per fer aquest càlcul s’ha escollit la més 
representativa (amb major àrea basimètrica). La gràfica representa l’espècie dominant, és a dir, la que 
està majoritàriament representada en cada rodal (>30%). L’anàlisi s’ha realitzat a partir de les dades de 
l’àrea basimètrica de cada rodal. 
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                                         Figura I.3.5.1.b. Superfície ocupada per cada espècie a la forest 
 
 
 

3.5.2.    Recobriment arbustiu 
 

En cada fitxa d’abatiment es presenta una estadística amb el recobriment arbustiu. L’existència 
d’un nombre elevat d’arbustos fa que el resum per rodal d’aquesta dada es refereixi només a 
determinades espècies arbustives. Es determina aquesta referència a la dominància de l’arbust que 
s’estableix en una cobertura mínima del 50%. Per tant, es mostren les espècies arbustives que 
presenten una cobertura major del 50%, ja que suposen una presència important i a tenir en compte en 
la posterior planificació i gestió. Al mapa 1.3.2. es pot veure més clarament el recobriment arbustiu. 
 
 

3.5.3.    Estudi de la qualitat d’estació 
 

Una conclusió de l’anàlisi de l’inventari, és la distinció de diferents masses boscoses, no només en 
relació a les espècies sinó també en relació a les qualitats. Per tal cosa, s’ha realitzat un estudi de les 
diferents tipologies de qualitat existents en la massa arbòria, utilitzant les dades generades pels arbres 
tipus de cadascuna de les parcel·les inventariades. Per això, es van elegir com a arbres tipus els més 
representatius de la parcel·la. Per determinar les diferents qualitats, es van realitzar les gràfiques 
alçada - edat. La major quantitat d’arbres tipus van ser de pi negre, seguit de pi roig i avet.  

El nombre de qualitats el genera el tipus d’estació sobre la qual creix l’arbre. Es podria dir que cada 
estació, és un tipus de qualitat diferent, però aquesta afirmació no es vàlida per a l’estudi actual perquè 
suposaria un esforç de càlcul molt gran. Per aquests motius, es determinen un nombre concret de 
qualitats per espècie, però en el present cas, estudiada la situació, observant que el nombre d’arbres 
tipus ens mostren una única qualitat, s’ha resolt, no diferenciar la massa en diferents qualitats, i 
mantenir-la, en una sola per a cadascuna de les espècies.     

Aquest nombre de qualitats, vindria marcat per la quantitat de dades de camp que s’han pres, de 
forma que, en una gràfica alçada - edat, es puguin observar les tendències que en conjunt es poden 
deduir. Quan més dades s’aconsegueixen reunir, millor es podran veure les tendències que determinen 
les qualitats. Finalment, aquestes qualitats es determinaran després d’analitzar ben bé les gràfiques, 
atenent a aquestes tendències. 

Així doncs, en aquest cas, no es distingiran qualitats de fusta, per no considerar-se necessari. 
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3.5.4.    Càlcul de les existències 
 
 A continuació es mostra una taula resum amb les existències de la forest per cantons i quarters. 
 El quadre següent mostra les existències o volums per cada cantó; la primera fila es refereix a 
m3/ha i la segona a les existències totals (m3). 
 

                               Taula I.3.5.4.a. Existències en m3 de la forest segons cantó i espècie 

Cantó Volum 
pi roig 

Volum     
bedoll 

Volum  
carrasca 

Volum  
roure 

Volum 
 freixe 

Volum 
trèmol 

Vol per cantó 
(m3/ha) 

Total per  
cantó (m3) 

1 0,00 5,27 14,30 0,65 0,00 0,00 20,21   
m3 totals 0,00 236,89 642,90 29,27 0,00 0,00   909,06 

2 0,00 11,46 4,50 3,01 0,00 1,08 20,06   
m3 totals 0,00 463,12 182,00 121,74 0,00 43,60   810,45 

3 1,63 24,96 0,94 0,77 0,31 0,29 28,91   
m3 totals 94,90 1449,65 54,58 44,73 17,88 17,13   1678,86 

4 0,00 1,58 6,17 4,57 0,00 0,00 12,32   
m3 totals 0,00 40,15 156,23 115,67 0,00 0,00   312,05 

5 1,41 1,13 7,74 2,11 0,10 0,00 12,49   
m3 totals 64,82 51,80 355,71 97,06 4,74 0,00   574,13 

6 0,00 4,57 11,80 0,51 0,00 0,00 16,87   
m3 totals 0,00 145,03 374,42 16,05 0,00 0,00   535,50 
TOTAL 159,72 2386,63 1765,84 424,52 22,62 60,72 110,87 4820,05 
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                                       Figura I.3.5.4. Existències per cantó i espècie 
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                        Taula I.3.5.4.b. Existències en m3 de la forest segons quarter i espècie 

Quarters Volum      
pi roig 

Volum  
bedoll 

Volum 
carrasca 

Volum 
roure 

Volum 
freixe 

Volum 
trèmol 

Total per  
quarter (m3) 

A 64,82 67,95 929,30 204,67 22,62 0,00 1289,35 
B 93,20 2318,51 836,54 219,85 0,00 0,00 3468,11 
C 1,70 0,17 0,00 0,00 0,00 60,72 62,60 

TOTAL 159,72 2386,63 1765,84 424,52 22,62 60,72 4820,05 
 
 

3.5.5.    Biomassa a la forest 
 
 Es coneix de ja fa algun temps l’interès per part de l’administració per  a potenciar la producció 
energètica mitjançant la utilització de biomassa. Aquest fenomen juntament amb la potenciació 
d’aquest recurs comença a estar en boca de tothom i a tots els nivell, tant per part de les 
administracions locals com inclús a nivell del parlament europeu. La Comissió al Consell i al 
Parlament Europeu va redactar un comunicat on ja es deixa veure el seu interès. A continuació 
mostrem la part d’aquest comunicat on parla de la biomassa:  
 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
relativa a un Plan de acción de la UE para los bosques 
 
Bruselas, 15.6.2006 
 
Acción clave 4: fomentar el uso de la biomasa forestal para la producción de  energía 
 
 La utilización de la madera como fuente de energía puede ayudar a mitigar el cambio climático mediante 
la sustitución del combustible fósil, la mejora de la autosuficiencia energética, el incremento de la seguridad 
del suministro y la creación de puestos de trabajo en las zonas rurales. El Comité Forestal Permanente 
prestará apoyo a la ejecución del Plan de acción sobre la biomasa, concretamente al desarrollo de los 
mercados de los «pellets» y menudos de madera y a la información a los propietarios de las explotaciones 
forestales sobre las posibilidades de producción de materia prima para la generación de energía. La 
Comisión facilitará la investigación y la divulgación de experiencias sobre la utilización de madera de poco 
valor, de madera de talla reducida y de residuos de la madera para la generación de energía. Los Estados 
miembros evaluarán la disponibilidad de madera y residuos de la madera, así como la viabilidad de su uso, 
para la producción de energía a nivel nacional y regional con objeto de considerar nuevas medidas en apoyo 
del uso de la madera para la generación de energía. El Séptimo Programa Marco y el EIE-CIP contemplan las 
posibilidades necesarias para facilitar dichas actividades. 
La Comisión continuará prestando su apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnologías para la 
producción de calor, refrigeración, electricidad y combustibles9 a partir de recursos forestales en el tema de la 
energía del programa específico de cooperación del Séptimo Programa Marco de Investigación, y al fomento 
del desarrollo de la plataforma tecnológica de los biocarburantes y el apoyo a la ejecución de su programa de 
investigación a través del Séptimo Programa Marco. 

 
 
 No és objectiu d’una ordenació forestal avaluar si és o no possible la implantació d’una empresa 
d’aquestes característiques a nivell de tota una comarca. Els projectes d’ordenació forestal treballen a 
nivell de forest i per tant a una escala petita. Caldria potenciar un projecte global de valoració de la 
viabilitat d’implantació d’empreses de creació d’energia mitjançant biomassa que utilitzes les dades que 
es poden extreure de totes les ordenacions ja realitzades al Pallars Sobirà. 
 
 En aquesta ordenació no es planifica cap actuació directament relacionada amb la producció 
energètica amb biomassa. S’han realitzat uns càlculs aproximats de biomassa i carboni acumulat per 
cada rodal extrapolables a nivell de cantó i forest. Aquests resultats ens poden servir per a tenir una 
guia de quina quantitat de biomassa hi ha a la forest i quina quantitat n’extrauríem si realitzéssim 
qualsevol de les actuacions programades dins el pla especial. 
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Taula I.3.5.5.a. Biomassa per rodal i el total del Cantó 1 

Rodal 
Pi roig 
tn/ha 

Bedoll 
tn/ha 

Carrasca 
tn/ha 

Roure 
tn/ha 

Freixe 
tn/ha 

Trèmol 
tn/ha 

Total tn 

1a 0,00 0,00 67,47 2,56 0,00 0,00 70,03 
1b 0,00 3,20 7,90 0,00 0,00 0,00 11,10 
1c 0,00 17,28 5,29 0,00 0,00 0,00 22,58 

Cantó tn/ha 0,00 20,48 80,67 2,56 0,00 0,00 103,71 
Cantó tn  0,00 921,18 3627,59 114,96 0,00 0,00 4663,73 
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                       Figura I.3.5.5.a. Biomassa pel cantó 1 i espècies 
 
 
     
    Taula I.3.5.5.b. Biomassa per rodal i el total del Cantó 2 

Rodal 
Pi roig  
tn/ha 

Bedoll  
tn/ha 

Carrasca 
tn/ha 

Roure 
 tn/ha 

Freixe  
tn/ha 

Trèmol 
tn/ha 

Total tn 

2a 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 
2b 0,00 0,00 34,91 5,50 0,00 0,00 40,41 
2c 0,00 27,06 0,00 6,28 0,00 0,00 33,34 
2d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,02 97,02 

Cantó tn/ha 0,00 27,06 35,99 11,78 0,00 97,02 171,85 
Cantó tn  0,00 1093,35 1454,24 476,20 0,00 3920,68 6944,47 
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                    Figura I.3.5.5.b. Biomassa pel cantó 2 i espècies 

 
 
Taula I.3.5.5.c. Biomassa per rodal i el total del Cantó 3 

Rodal 
Pi roig 
tn/ha 

Bedoll 
tn/ha 

Carrasca 
tn/ha 

Roure 
tn/ha 

Freixe 
tn/ha 

Trèmol 
tn/ha 

Total tn 

3a 0,00 1,89 10,89 1,57 0,00 0,00 14,36 
3b 0,00 8,49 10,40 8,04 5,10 0,00 32,02 
3c 9,44 1,26 0,00 0,00 0,00 97,02 107,73 
3d 0,00 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 26,05 
3e 5,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60 
3f 0,00 20,78 0,00 0,00 0,00 0,00 20,78 
3g 0,00 4,07 0,00 0,79 0,00 0,00 4,85 
3h 1,72 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00 21,78 
3i 0,00 36,42 0,00 0,79 0,00 0,00 37,20 

Cantó tn/ha 16,16 131,62 21,29 11,18 5,10 97,02 282,38 
Cantó tn  938,58 7643,12 1236,33 649,27 296,16 5634,10 16397,56 
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                              Figura I.3.5.5.c  Biomassa pel cantó 3 i espècies 
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   Taula I.3.5.5.5.d.  Biomassa per rodal i el total del Cantó 4 

Rodal 
Pi roig 
 tn/ha 

Bedoll 
 tn/ha 

Carrasca 
tn/ha 

Roure 
 tn/ha 

Freixe 
 tn/ha 

Trèmol 
tn/ha 

Total tn 

4a 0,00 1,26 12,92 6,28 0,00 0,00 20,46 
4b 0,00 1,30 1,70 0,00 0,00 0,00 3,00 

Cantó tn/ha 0,00 2,56 14,62 6,28 0,00 0,00 23,46 
Cantó tn  0,00 64,91 370,26 159,20 0,00 0,00 594,37 
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                                   Figura I.3.5.5.d. Biomassa pel cantó 4 i espècies 
 
 
 
   Taula I.3.5.5.e.  Biomassa per rodal i el total del Cantó 5 

Rodal 
Pi roig  
tn/ha 

Bedoll 
 tn/ha 

Carrasca 
tn/ha 

Roure  
tn/ha 

Freixe  
tn/ha 

Trèmol 
tn/ha 

Total tn 

5a 0,00 0,00 8,38 15,21 0,00 0,00 23,58 
5b 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 1,68 
5c 7,20 3,16 22,96 6,30 0,80 0,00 40,41 
5d 0,00 0,00 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10 
5e 0,00 0,00 37,64 4,46 0,00 0,00 42,10 
5f 0,00 1,30 4,20 0,00 0,00 0,00 5,50 

Cantó tn/ha 7,20 4,46 94,96 25,96 0,80 0,00 133,38 
Cantó tn  330,84 204,76 4363,21 1193,07 36,76 0,00 6128,64 
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                         Figura I.3.5.5.e.  Biomassa pel cantó 5 i espècies 

 
 
Taula I.3.5.5.f.  Biomassa per rodal i el total del Cantó 6 

Rodal 
Pi roig  
tn/ha 

Bedoll 
 tn/ha 

Carrasca 
tn/ha 

Roure  
tn/ha 

Freixe 
 tn/ha 

Trèmol 
tn/ha 

Total tn 

6a 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90 
6b 0,00 19,37 2,51 0,00 0,00 0,00 21,89 
6c 0,00 2,80 19,90 0,79 0,00 0,00 23,49 

Cantó tn/ha 0,00 22,18 28,32 0,79 0,00 0,00 51,28 
Cantó tn 0,00 703,89 898,82 24,94 0,00 0,00 1627,64 
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                          Figura I.3.5.5.f.  Biomassa pel cantó 6 i espècies 
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3.6.    Nivell de rodal i de cantó 
 
 A continuació es mostren les dades principals de cada rodal i de cada cantó en forma de quadre. 
Aquestes dades ens ajuden a entendre i interpretar la forest. 

S’ha cregut oportú, realitzar aquesta síntesis per mostrar totes les dades en conjunt i d’aquesta 
forma, poder fer un anàlisi comparatiu, si es cal. 
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Rodal 
Superfície 

(ha) 
Regen 

(peus/ha) 
Densitat a/r 
(peus/ha) 

Densitat 
S/reg 

(peus/ha) 

AB   
(m2/ha) 

Diàmetre mig 
quadràtic 

(cm) 

Alçada 
mitjana (m) 

Volum A E 
(m3/ha) 

Possibilitat 
(m3/ha any) 

Biomassa 
aèria (tn/ha) 

Carboni 
acumulat 

(tn/ha) 

1a 11,97 5315,76 6178,87 863,11 16,61 13,14 6,25 44,27 1,17 70,03 33,55

1b 27,38 1082,25 1464,25 382,00 3,31 10,45 6,10 8,60 0,30 11,10 5,32

1c 5,62 572,95 1241,13 668,18 7,58 11,97 6,56 25,56 0,92 22,58 11,05

Cantó 1 44,97 6970,96 8884,25 1913,29 27,50 35,56 18,91 78,43 2,38 103,71 49,92

 
 

Rodal 
Superfície 

(ha) 
Regen 

(peus/ha) 
Densitat a/r 
(peus/ha) 

Densitat 
S/reg 

(peus/ha) 

AB   
(m2/ha) 

Diàmetre mig 
quadràtic 

(cm) 

Alçada 
mitjana (m) 

Volum A E 
(m3/ha) 

Possibilitat 
(m3/ha any) 

Biomassa 
aèria (tn/ha) 

Carboni 
acumulat 

(tn/ha) 

2a 18,85 2705,63 2746,39 40,76 0,32 10,00 4,70 0,68 0,02 1,07 0,51

2b 8,25 8244,21 9326,47 1241,41 11,00 10,38 5,76 25,77 0,79 40,41 19,39

2c 13,03 2323,65 2896,61 1114,08 12,19 11,14 7,45 41,55 1,67 33,34 16,37

2d 0,28 190,98 986,75 795,77 34,06 23,35 11,81 155,70 4,59 97,02 47,68

Cantó 2 40,41 13464,47 15956,23 3192,03 57,57 54,86 29,73 223,71 7,08 171,85 83,96

 
 

Rodal 
Superfície 

(ha) 
Regen 

(peus/ha) 
Densitat a/r 
(peus/ha) 

Densitat 
S/reg 

(peus/ha) 

AB   
(m2/ha) 

Diàmetre mig 
quadràtic 

(cm) 

Alçada 
mitjana (m) 

Volum A E 
(m3/ha) 

Possibilitat 
(m3/ha any) 

Biomassa 
aèria (tn/ha) 

Carboni 
acumulat 

(tn/ha) 

3a 5,11 5474,92 6047,88 572,96 4,50 10,00 6,24 10,75 0,37 14,36 6,90

3b 3,25 4392,67 5252,12 859,45 9,50 12,38 7,33 30,65 1,01 32,02 15,42

3c 0,11 509,26 1400,53 891,27 37,62 22,78 10,39 172,72 4,85 107,73 53,15

3d 6,96 2037,18 2546,48 509,30 8,87 14,90 9,06 35,22 1,13 26,05 12,87

3e 5,31 541,12 1273,12 732,00 6,99 11,30 7,60 23,60 1,00 17,60 8,74

3f 4,00 1559,71 2291,82 732,11 7,75 11,61 7,88 27,05 1,01 20,78 10,22

3g 4,31 827,60 1018,59 190,99 1,81 10,59 7,23 5,99 0,23 4,85 2,38

3h 20,30 2323,65 3039,85 763,94 8,25 12,57 8,02 28,69 1,16 21,78 10,75

3i 8,72 4169,85 5411,26 1368,73 14,00 10,72 7,26 47,98 1,87 37,20 18,28

Cantó 3 58,07 21835,96 28281,64 6620,75 99,30 116,85 71,01 382,65 12,62 282,38 138,71
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Rodal 
Superfície 

(ha) 
Regen 

(peus/ha) 
Densitat a/r 
(peus/ha) 

Densitat 
S/reg 

(peus/ha) 

AB 
(m2/ha) 

Diàmetre mig 
quadràtic 

(cm) 

Alçada 
mitjana (m) 

Volum A E 
(m3/ha) 

Possibilitat 
(m3/ha any) 

Biomassa 
aèria (tn/ha) 

Carboni 
acumulat 

(tn/ha) 

4a 19,24 8053,22 8785,33 732,11 6,06 10,16 6,27 15,36 0,44 20,46 9,84

4b 6,09 604,79 732,79 128,00 1,00 10,00 6,00 2,70 0,10 3,00 1,42

Cantó 4 25,33 8658,01 9518,12 860,11 7,06 20,16 12,27 18,06 0,54 23,46 11,26

 
 

Rodal 
Superfície 

(ha) 
Regen 

(peus/ha) 
Densitat a/r 
(peus/ha) 

Densitat 
S/reg 

(peus/ha) 

AB 
(m2/ha) 

Diàmetre mig 
quadràtic 

(cm) 

Alçada 
mitjana (m) 

Volum A E 
(m3/ha) 

Possibilitat 
(m3/ha any) 

Biomassa 
aèria (tn/ha) 

Carboni 
acumulat 

(tn/ha) 

5a 2,41 1209,57 1973,51 763,94 7,25 10,82 5,92 21,23 0,48 23,58 11,34

5b 4,81 318,31 381,97 63,66 0,50 10,00 4,70 1,06 0,04 1,68 0,80

5c 5,27 1018,59 1750,87 764,28 11,37 15,43 8,27 37,94 0,94 40,41 19,65

5d 9,79 1623,38 2387,38 764,00 6,00 10,00 4,70 12,70 0,50 20,10 9,64

5e 4,31 827,60 1814,36 986,76 10,56 12,50 6,39 26,06 0,75 42,10 20,20

5f 19,36 891,27 1114,27 223,00 1,75 10,00 6,00 4,20 0,20 5,50 2,63

Cantó 5 45,95 5888,72 9422,37 3565,65 37,44 68,75 35,98 103,18 2,90 133,38 64,27

 
 

Rodal 
Superfície 

(ha) 
Regen 

(peus/ha) 
Densitat a/r 
(peus/ha) 

Densitat 
S/reg 

(peus/ha) 

AB 
(m2/ha) 

Diàmetre mig 
quadràtic 

(cm) 

Alçada 
mitjana (m) 

Volum A E 
(m3/ha) 

Possibilitat 
(m3/ha any) 

Biomassa 
aèria (tn/ha) 

Carboni 
acumulat 

(tn/ha) 

6a 7,80 1177,74 1400,74 223,00 1,75 10,00 4,70 3,70 0,10 5,90 2,81

6b 2,58 445,63 1018,59 572,96 7,75 11,83 6,72 27,48 1,11 21,89 10,78

6c 21,36 95,49 318,31 222,82 5,37 15,06 7,68 20,40 0,74 23,49 11,26

Cantó 6 31,74 1718,86 2737,63 1018,77 14,87 36,89 19,10 51,58 1,95 51,28 24,85
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3.7.   Tractaments i anàlisi de les dades de pastures 
 
 

3.7.1.   Fitologia de pastures 
 

No existeixen zones pròpiament de pastura en el conjunt de la forest d’Ainet. Antigament s’hi 
realitzava un aprofitament amb ovelles durant la tardor. 
 
 

3.7.2.    Inventari d’infraestructures ramaderes 
 

Dins de la forest no hi ha cap tanca, vailet o pas canadenc. Tampoc existeix cap cóm. 
 
 
 
  
 
 


