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  ANNEX 1 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

- Resolució d’atorgament de l’ajuda per a la realització 
dels POF de la forest de Lladrós “Costes i Calsius”. 

 

- Plec de clàusules tècniques per la contractació de la 
redacció del POF de la forest de Lladrós “Costes i 
Calsius”. 
 

- Registre de la Propietat 
 

- Registre Cadastral 
 

- Catàleg de Bens Municipals 
 

- Memòria de la proposta de millora de la Pista dels 
Cortals  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              AJUNTAMENT 
                      DE  
             VALL DE CARDÓS 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
___ 
Camí Comunidor s/n. 25570 RIBERA DE CARDÓS (Lleida)                      Tfn. Fax: 973.623122 
ajuntament@vallcardos.ddl.net 

1 

 
 

CONTRACTE DE SERVEIS PER PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT 

 

 
 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

    

    L’objecte del contracte és la realització del servei consistent en la REDACCIO 

DELS PROJECTES D'ORDENACIÓ FORESTAL DELS FORESTS CUP 134 “Selva i 

Cerqueda”, CUP 130 “Coscolledo i Pla de Tuva” i  sense catalogar  de 

Lladrós  

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal 

i com estableix l’article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 

sector públic.  

 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació 

 

La forma d’adjudicació del contracte del servei de  REDACCIO DEL PROJECTE D'ORDENACIÓ 

FORESTAL DE “Selva i Cerqueda” (CUP 134), CUP 130 “Coscolledo i Pla de Tuva” i  

sense catalogar  de Lladrós serà el procediment negociat sense publicitat, en el que 

l’adjudicació recaurà en el candidat justificadament elegit per l’òrgan de contractació, 

després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte 

amb un o diversos d’ells, d’acord amb l’article 153.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic. 

 

No serà necessari donar publicitat al procediment  però per tal d’ assegurar la 

concurrència serà necessari sol·licitar ofertes, al menys, a tres empresaris capacitats per a la 

realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible. 

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta 

econòmicament més avantatjosa,   s’atendrà als següents criteris i ponderació: 

- Preu : 20 % 

- Millores 80% 
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CLÀUSULA TERCERA. Preu del Contracte 

 

El preu del present contracte és de 39.744,16 euros; el preu anterior queda 

desglossat en un valor estimat de 34.262,21 euros i en l’Impost sobre el Valor 

Afegit de 5.481,95 euros. 

 

El preu s’abonarà amb càrrec a la partida 4-22718 del vigent pressupost 

municipal; existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament. 

 

CLÀUSULA QUARTA. Duració del Contracte 

 

La duració del contracte de servei serà fins el 20 de juny de 2009.  

 

CLÀUSULA CINQUENA. Acreditació de l’Aptitud per a Contractar 

 

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no estiguin incurses en 

prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional. 

 

1. La capacitat d’obrar  dels empresaris que fossin persones jurídiques, 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, 

en els que constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament 

inscrits, si s’escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de 

persona jurídica de que es tracti.  

 

2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de 

les prohibicions de contractar de l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic, podrà realitzar-se mitjançant testimoni judicial o 

certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser 

expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració 

responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o 

organisme professional qualificat.  
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3. La solvència de l’empresari: 

3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se 

mitjançant declaracions apropiades  d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de 

l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

3.2. En els contractes de serveis, la solvència tècnica dels empresaris 

s’acreditarà per un  o diversos dels següents mitjans: 

a)Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres 

anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests.  

a) b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no 

en l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats 

del control de qualitat.  

b) c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per 
l’empresari per a garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de 
l’empresa.  

 
c) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal 

directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució 
del contracte.  

 
CLÀUSULA SISENA. Presentació d’Ofertes i Documentació 

Administrativa 

Les ofertes es presentaran a la secretaria de l’Ajuntament en horari 

d’atenció al públic, en el termini que s’indiqui en la invitació a participar. 

 

Les ofertes podran presentar-se per correu, per telefax, o per mitjans 

electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l’article 

38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 

Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data 

d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació 

la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, 

consignant el número de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom 

del candidat. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense 

que s’hagi rebut la documentació, no serà admesa. 

La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari 

de les clàusules del present plec. 

 



              AJUNTAMENT 
                      DE  
             VALL DE CARDÓS 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
___ 
Camí Comunidor s/n. 25570 RIBERA DE CARDÓS (Lleida)                      Tfn. Fax: 973.623122 
ajuntament@vallcardos.ddl.net 

4 

Les ofertes per a prendre part en la negociació es presentaran en dos sobres 

tancats, firmats pels candidats i amb indicació del domicili a efectes de 

notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda 

«Oferta per a negociar la contractació del servei de ________________». La 

denominació dels sobres és la següent: 

— Sobre «A»: Documentació Administrativa. 

      — Sobre «B»: Oferta Econòmica i Documentació Tècnica. 

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies 

autenticades, conforme a la legislació en vigor. 

Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació 

enumerada d’aquests: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
1
 

 

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari. 

b) Documents que acreditin la representació. 

c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a 

contractar de les recollides en l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic. 

Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment 

de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 

disposicions vigents, sense perjudici de que la justificació acreditativa d’aquesta 

requisit s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació definitiva, per l’empresari a 

favor del qual s’adjudiqui. 

 

d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional. 

e) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional per import 

del 3% del pressupost del contracte 
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SOBRE «B» 

OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

d) Oferta econòmica, que es presentarà conforme al següent model: 
 

«El Sr. _________________________, amb domicili a efectes de 

notificacions a _____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI 

núm. _________, en representació de l’entitat ___________________, amb CIF 

núm. ___________, havent rebut invitació per a la presentació d’ofertes i 

assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació per 

procediment negociat del contracte del servei de ______________, faig constar 

que conec el plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, 

comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte per l’import de 

______________ euros i ________ euros corresponents a l’Impost sobre el Valor 

Afegit. 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Signatura del candidat, 

 

 b) Documentació que permeti valorar les condicions de les ofertes segons els 
criteris d’adjudicació. 

 
CLÀUSULA SETENA. Garantia Provisional 

   

Els candidats hauran de constituir una garantia provisional per un  import del  3% 

del pressupost del contracte, que respondrà del manteniment de les seves ofertes 

fins a l’adjudicació provisional del contracte. La garantia provisional s’extingirà 

automàticament i serà retornada als candidats immediatament després de 

l’adjudicació definitiva del contracte. En tot cas, la garantia serà retinguda a 

l’adjudicatari fins que procedeixi a la constitució de la garantia definitiva, i confiscar 

a les empreses que retirin injustificadament la seva oferta abans de l’adjudicació.  

 

L’adjudicatari podrà aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o 

procedir a una nova constitució d’aquesta última, en el cas del qual la garantia 

provisional es cancel·larà simultàniament a la constitució de la definitiva. 
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CLÀUSULA VUITENA. Prerrogatives de l’Administració 

 

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 194 de la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, ostenta les següents 

prerrogatives: 

a) Interpretació del contracte. 

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 

c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes. 

 

CLÀUSULA NOVENA . Obertura d’Ofertes i Adjudicació Provisional 

[En els procediments negociats en els que no sigui necessari publicar anuncis de 

licitació, la constitució de la mesa serà potestativa per a l’òrgan de contractació. 

 

L’adjudicació provisional del contracte s’haurà d’efectuar en el termini màxim 

d’un mes des de l’obertura de les ofertes, havent de notificar-se als candidats i 

publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil de contractant. 

 

CLÀUSULA DECENA. Garantia Definitiva 

 

Els que resultin adjudicataris provisionals dels contractes hauran de constituir 

una garantia del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Aquesta garantia que respondrà als conceptes inclosos en l’article 88 de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, podrà prestar-se en 

efectiu o en valors de deute públic, mitjançant aval o contracte d’assegurança de 

caució i no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del 

termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte. 

CLÀUSULA ONZENA. Adjudicació Definitiva 
 

L’òrgan de contractació previ els informes tècnics que consideri oportuns, 

valorarà en conjunt les diferents ofertes i  adjudicarà el contracte motivadament. 

Realitzada l’adjudicació del contracte, es procedirà a la devolució de la 
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garantia provisional prestada pels candidats [excepte la corresponent a 

l’adjudicatari, que quedarà retinguda fins a la constitució de la garantia definitiva]. 

 

CLÀUSULA DOTZENA. Formalització del Contracte 

 

La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels 

deu dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació 

definitiva, constituint aquest document un títol suficient per a accedir a qualsevol 

registre públic.  

 

CLÀUSULA TRETZENA. Drets i Obligacions de l’Adjudicatari 

 

El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en el seu clausulat i en 

els plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al 

contractista l’òrgan de contractació.  

 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 

desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències 

que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, 

mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 
CLÀUSULA CATORZENA. Termini de Garantia 

L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’UN ANY, 

a comptar des de la data de recepció o conformitat del servei o treball, termini 

durant el qual l’Administració podrà comprovar que el servei o treball realitzat 

s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a les 

estipulacions del present plec i en el de prescripcions tècniques. Transcorregut el 

termini de garantia sense que s’hagin formulat objeccions als serveis o treballs 

executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 

 

Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en 

els serveis o treballs efectuats l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al 

contractista la seva subsanació. 
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CLÀUSULA QUINZENA. Execució del Contracte 

El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en aquest plec de 

condicions i en el plec de prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions que 

es donaran al contractista per a la seva interpretació per l’òrgan de contractació. 

 

CLÀUSULA SETZENA.  Penalitats per Incompliment 

  

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut 

en demora respecte al compliment del termini total o incomplert l’execució parcial 

de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar 

indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 

previstes en l’article 196.4 LCSP  

 

CLÀUSULA DISSETENA. Resolució del Contracte 

 

La resolució del contracte tindrà lloc en els casos que s’assenyalen en aquest 

plec i en els fixats en els articles 206 i 284 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic; i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a 

instància del contractista. 

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la 

garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis 

originats a l’Administració, en la quantia que excedeixin de l’import de la garantia. 

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Règim Jurídic del Contracte 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, 

efectes i extinció es regirà per l’establert en aquest plec, i per allò no previst en 

aquest, serà d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic i les seves disposicions de desenvolupament; supletòriament s’aplicaran les 

restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret 

privat. 

 L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per a resoldre les 

controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte, de conformitat amb 

l’establert en l’article 21.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
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INSTRUCCIONS PER A LES ORDENACIONS DE FOREST 

AL MIG PALLARS (Aixortà- Treballs forestals) 
 

1- Introducció 
 

De moment aquestes instruccions no deixen de ser unes directrius bàsiques per prendre les 
mesures correctament i d’una manera homogènia entre els diferents equips de treball de camp. 

Després de la realització de quatre ordenacions (POF Ainet, POF Araós, POF Esterri d’Àneu 
i POF Llavorsí), i de 16 mesos de treballs de camp i de gabinet, s’han determinat totes aquestes 
normes que s’hauran de seguir durant les fases de treball de camp. Per seguir una morfologia 
ràpida i fàcil, es repassarà la fitxa de camp tant de rodal com d’inventari. Abans es descriurà el 
procés natural de la ordenació i es determinaran els diferents tipus de rodals.  
 

2- Procés natural d’un POF 
 
L’ordenació té una estructura molt marcada i clara, però el procés que s’ha de seguir en el 

camp i el gabinet no segueix ben be aquest procés: 
 
A) Buscar cartografia, límits, enclavats i comunicacions (cadastre i primeres visites). 
 
B) Preparar el material de camp, que estigui net, que funcione correctament i que es 

compte amb reserves de material. 
 

 
C) Cantonalització.  
 
• Els cantons hauran de ser de entre 20 i 50 has.  
• Són unitats fixes del territori, els límits són principalment físics (carenes, pistes forestals, 

barrancs, prats, camins,...).  
• Seguiran una enumeració amb número (1,2,3,4,...).  
• No cal realitzar fitxa de camp de cantó, tot i que posteriorment al gabinet si que es 

realitzarà. 
• Seria interessant marcar els límits de cantons amb pintura per que quedin definits 

eternament, ja que aquestes unitats seran organitzatives i no variaran en cada pla 
especial, ni en cada revisió de l’ordenació 

  
D) Rodalització.  

 
• Els equips de treball començaran a fer els rodals des de la part de dalt de la forest fins a la 

part de baix.  
• Respectaran els límits de cantons, fent coincidir els límits dels rodals amb els dels cantons. 
• Els rodals són unitats petites ( entre 0-10 has) i homogènies de bosc.  
• Seguiran una numeració de lletres (a, b, c, aa, ab, ac...), que començarà de nou en  

cadascun dels cantons, de manera que tots els cantons tindran un rodal a. 
• En aquells llocs on no estigui molt clara la delimitació del rodal es convenient marcar amb 

spray els límits i la lletra del rodal, en tal cas pot acompanyar-se la lletra del numero de 
cantó de manera que quedi clar on s’està ( 1a, 2a, 4c, 7ab...). Els símbols utilitzats per a 
delimitar els rodals seran els següents: 

 
Horitzontal Recte Bifurca en tres Gira dreta Gira 

esquerra 
Bifurca en 
quatre 

 
      A 

            
           B 
 
 

 
 
 
       A    B 
 
 

            
            C 
 
     D          E 

 
 
 1A   2A 

 
 
        1B   1C 
 

         
           V 
   A                C 
           AB 
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• Cada equip s’encarregarà d’una sèrie de cantons, els quals, realitzarà per complert, de 
manera que cada cantó el faci un sol equip de treball. 

• Com a màxim hi haurà dos equips de treball de rodalització, per a minimitzar al màxim la 
variabilitat de rodals i les diferents percepcions de la forest. 

• És aconsellable que l’equip de treball estigui format per dues persones, tècnicament 
preparades que siguin sensibles als canvis de bosc que posteriorment es comentaran. 
Igualment és important que es comenten els límits i la conformació del rodal entre els dos 
membres de l’equip. 

• Aquest equip de dos realitzarà una fitxa de rodal, i una fitxa de maduresa del rodal. La 
primera informarà a l’equip d’inventari forestal de la conformació general del rodal, a 
més d’aportar tot un seguit d’informació respecte a cobertures i demés que ja no haurà 
de prendre l’equip d’inventari. La segona, determinarà un índex, anomenat de maduresa 
que indicarà l’estat d’aquest tros de bosc en relació a la seua naturalitat i a la seua 
maduresa. És convenient que la fitxa de rodal (diagnosi forestal) la realitze el tècnic 
forestal consultant al seu company sempre que tingui dubtes, tot i que un cop clarificat 
cadascun dels detalls a tenir en compte, i avançat el procés de rodalització es combinen 
els dos membres dels equips per a fer aquesta tasca. 

• És important diferenciar clarament les fases de rodalització i d’inventari. S’han de fer una 
darrere de l’altra i no alhora. De manera que la segona passada pel bosc ( la del inventari 
forestal) sigui més ràpida però que serveixi també per modificar alguns rodals i corregir 
algunes errades que s’hagin realitzat en l’anterior fase. 

• Durant aquesta fase es marcaran sobre el plànol i amb GPS tots els elements d’interès que 
es vagin trobant al camp. Es consideren elements d’interès: arbres singulars, cabanes, 
corrals, fonts, coms, carboneres, elements de la guerra civil, i observacions de fauna 
importants (gall fers, gallines, picots negres, àguiles, cagades de gall fer, forats de picot 
negre, isards, cabirols, plomes de gall fer,...) 

• Igualment es marcaran sobre el plànol i amb GPS tots els camins (tancats i oberts) i troxes 
que es troben al camp.  

• Com a resultant d’aquesta fase, es crearà la cartografia de rodals i de cantons 
necessària per a la fase d’inventari i base organitzativa de les forests. 

 
E) Inventari forestal 
 
• Es realitzarà després de la fase de rodalització.  
• L’equip d’inventariació estarà format per dues persones, un tècnic i un peó.  
• En un rodal es farà una parcel·la cada 3 has, fent una parcel·la per rodal com a mínim. 
• La situació de la parcel·la ha de ser representativa del rodal.  S’escull de manera 

subjectiva sota la perspectiva del tècnic forestal encarregat de l’equip d’inventari. És 
convenient que aquest tècnic sigui el mateix que ha realitzat el rodal. 

• El tècnic porta al camp les fitxes de rodals realitzades en l’anterior fase, que li serviran de 
guia per a elegir correctament la parcel·la. 

• Igualment portarà l’ortofotoplànol amb els rodals i els cantons assenyalats i un GPS per a 
determinar el punt exacte on es realitzarà la parcel·la, tot i que també ho assenyalarà 
sobre el plànol amb una creu. 

• La parcel·la serà circular i tindrà un radi fix de 10 metres, s’haurà de prendre la pendent 
de manera que la superfície de la parcel·la canviarà segons aquest factor. Només en el 
cas de que hi hagi molta pendent o molt d’arbrat es rebaixarà el radi a 8 metres. 

• Es realitzarà una fitxa d’inventari forestal per cadascuna de les parcel·les realitzades.  Els 
continguts d’aquesta fitxa es comentaran més endavant. 

• Per a realitzar la parcel·la, es triarà un arbre central, que sigui gran i que es vegi. 
• S’escollirà un nombre representatiu del total de parcel·les fetes (un 10% del total). 

Aquestes parcel·les es marcaran de manera definitiva, amb pintura. La marca realitzada, 
serà la lletra del rodal acompanyat del numero del cantó. De entre totes les parcel·les 
elegides al menys hi haurà una per cantó, i una representativa de cada tipologia de 
bosc. El sentit d’aquestes parcel·les és el de realitzar un seguiment durant la vida del POF i 
durant les seues revisions. De tal forma que queden delimitades perfectament sobre el 
territori (totes les parcel·les estan marcades amb GPS). 

• Si es fan dues parcel·les al mateix rodal, aquestes es faran en els extrems oposats del 
rodal, per augmentar la variabilitat al màxim, de tal manera que quedi totalment 
representat el rodal. 

• Durant aquesta fase es continuaran marcant sobre el plànol i amb GPS tots els elements 
d’interès que es vagin trobant al camp. Es consideren elements d’interès: arbres singulars, 
cabanes, corrals, fonts, coms, carboneres, elements de la guerra civil, i observacions de 
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fauna importants (gall fers, gallines, picots negres, àguiles, cagades de gall f er, forats de 
picot negre, isards, cabirols, plomes de gall fer,...) 

• Igualment es marcaran sobre el plànol i amb GPS tots els camins (tancats i oberts) i troxes 
que es troben al camp. 

 
F) Consultes de col·laboradors de fauna, flora, pastura i toponímia 

 
• Un cop rodalitzat i inventariat la forest, es realitzaran les sortides que calguin amb el 

col·laborador/a de fauna i flora per portar-lo als rodals que han sortit amb índex de 
maduresa més alts, i als rodals on s’han trobat signes de fauna importants. Igualment se 
l’acompanyarà als hàbitats més interessants i es consultaran tot tipus de dubtes sorgits 
durant les fases prèvies. El col·laborador/a amb aquesta informació i les seves visites 
particulars, determinarà els rodals AEIN, i els d’AGD, així com concretarà actuacions 
relacionades amb la protecció de la biodiversitat dirigides a la gestió global de les forests 
ordenades. 

• Igualment s’acompanyarà a l’expert/a en pastures al camp per visitar els diferents tipus 
de pastures existents a les forests ordenades. Aquest col·laborador/a, farà inventari i 
prendrà mostres de cobertura i de producció. 

• Es realitzaran consultes als veïns dels pobles així com als pastors del país per corregir la 
toponímia de la zona. Digitalitzant tota aquesta informació sobre els plànols.  És interessant 
fer alguna sortida amb algun coneixedor del país fins algun punt panoràmic per que ens 
indiqui els noms del màxim possible d’indrets. 

• Es farà una consulta a l’arxiu històric del Consell comarcal per buscar informació referent 
a la forest. També es farà una recerca bibliogràfica referent a la forest i es buscaran tots 
els estudis fets anteriorment. 

 
G) Creació de la base de dades 
 
• Alhora que es fan les parcel·les de rodals i d’inventari, es crea la base de dades del POF. 

Aquesta base de dades està formada per una fitxa per rodal on es recull la informació de 
les tres fitxes de camp (rodal, índex de maduresa i inventari). És aquesta fitxa a partir de la 
qual s’obtindrà tota la informació per realitzar la fitxa definitiva d’abatiment de rodals. 

• Es convenient partir aquesta base de dades en el mínim número possible d’arxius, tot i que 
per seguretat interessa que hi hagi al menys dos arxius. 

• Cada fitxa correspon a una fulla de càlcul. 
 
H) Realització de l’abatiment de rodals 
 
• Un cop creat la base de dades es realitza en un arxiu nou i diferent, aquesta nova base 

de dades. Aquestes fitxes seran les definitives que aniran al bloc corresponent en el POF. 
• Aquesta fitxa estarà formada per tot un seguit d’informació que analitzarem més 

endavant. 
 
I) Redacció de fitxes de cantons i de quarters 
 
• El resultat de l’abatiment de rodals, ens proporcionarà tota la informació necessària per 

realitzar els resums de cantons i les fitxes corresponents a aquestes unitats.  
• Igualment aquesta informació ens determinarà clarament els quarters resultants de 

l’ordenació. Així que també es podrà realitzar la fitxa de quarter i els resums 
corresponents. 

 
J) Creació de cartografia corresponent 
 
• Amb la informació generada per l’abatiment de rodals, ja es pot realitzar la cartografia 

necessària per a la posterior planificació. Aquesta cartografia serà la següent: 
 
K) Redacció del primer bloc de l’ordenació 
 
• Amb totes aquestes fases acabades ja es pot redactar tot el primer bloc de l’ordenació 

corresponent a Introducció, antecedents i inventari (estat legal, estat natural, estat 
forestal, i estat socioeconòmic). 

 
L) Estudi d’usos 
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• Durant aquesta fase és determinaran tots els usos existents i possibles que es practiquen 

que s’han practicat o que es podrien practicar en les forests ordenades. 
• Un cop sabem aquests usos, es busca la legislació existent per a cada un dels usos i les 

recomanacions de gestió referents a cadascú dels usos en la bibliografia específica. 
• Es realitza una enquesta a la població local, sobre els usos que han fet al bosc, on i com 

l’han fet. És molt important aquesta fase per poder localitzar els llocs on s’han fet els usos i 
com s’han practicat. 

• Igualment es farà una reunió amb l’ajuntament que serveixi de consulta per a aquests 
mateixos fets. També és important que indiquen els usos que més els interessen i fer un 
repàs dels usos que seran analitzats 

• Un cop clars aquests usos, consultada la bibliografia i la legislació i realitzades les consultes 
pertinents, es realitzarà una taula per ús, amb l’ús actual ( en quins rodals s’ha fet l’ús que 
s’està analitzant fins ara o a on es feia) i l’ús potencial (en quins rodals seria correcte 
realitzar aquest ús). 

• Aquest anàlisi dels usos generarà una cartografia per a cadascun, que s’afegirà al mateix 
anàlisi. 

 
M) Determinació d’incompatibilitats 
 
•  Un cop analitzats els usos, es determinaran les incompatibilitats entre els diferents usos. 

Igualment es determinaran els rodals amb incompatibilitats específiques, que són rodals 
on només poden donar-se uns usos concrets. 

• Resultat d’aquestes incompatibilitats, es creen els quarters definitius, que podran ser de 
cinc tipus: 

o Quarter productor: on els usos principals poden ser la producció de fusta, la 
recol·lecció de fruits silvestres, la recol·lecció de vesc i d’avets, la recol·lecció de 
bolets,...però sempre generaran un producte i un benefici directe. 

o Quarter protector del sol: on l’ús principal és la protecció contra la erosió. Seran 
zones de molta pendent, capçaleres de barrancs, zones rocalloses, esquerdes, i 
barrancs. 

o Quarter protector de la biodiversitat: l’ús principal és la protecció de la flora de la 
fauna i de les estructures madures de bosc.  Té el sentit de generar nínxols 
ecològics a la forest. Seran els rodals AEIN i alguns AGD (depenent de la 
conformació final dels rodals). També rodals on hi ha hàbitats especials tant per la 
existència de espècies de fauna com de flora, i rodals de baix Im però important 
situació (p.ex, al costat de cantaders,...) 

o Quarter ramader 

o Quarter recreatiu 
 

3- Tipologies de rodals  
 

El concepte de rodal, ha de quedar clar des del inici de la feina. Per tant la selecció 
d’aquests només la podran fer tècnics coneixedors d’aquest concepte i amb una sòlida 
formació en aquest tema. És convenient que els equips de rodalització el formen dos tècnics, i 
com a màxim dos equips, que les decisions es prenguin entre els dos membres de l’equip i que 
es faci després de la cantonalització. Per a entendre millor el concepte de rodal, es presenten 
les següents directrius: 

- Han de tenir una estructura molt similar durant tota la seua superfície. 
- La relació entre espècies diferents és mantingui constant. 
- Les CD dels arbres també es mantinguin constants. 
- La pendent i la morfologia del territori ha de ser el més homogènia possible, tot i 

que en aquests cas no s’ha de ser rígid. 
- La conformació del sotabosc i de l’estrat intermedi, així com el regenerat han de 

ser constants durant tot el rodal. 
- Els rodals poden absorbir petits clars que no siguin suficientment grans com per fer 

un nou rodal. Igualment si hi ha un petit canvi en la massa (ex, un petit rodal de 
molt de regenerat, una roca, un petit rodal amb arbres de diferents mides, o un 
petit rodal on les proporcions seguides fins al moment no és respecten) sempre 
que siguin de menys de 0,5 has i que passats aquests canvis el bosc torni a la 
conformació inicial, el rodal podrà absorbir-los. 
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Durant la fase de rodalització, ja podrem diferenciar distints tipus de rodals. Posteriorment 
un cop preses les dades de camp i fet l’estudi d’usos, es podran concretar encara més 
aquestes tipologies. D’entrada diferenciem aquests tipus: 

 

- Rodals protectors: Són les superfícies de la forest que estan desarborades per 
motius de pendent o erosives, o per tractar-se de solanes rocalloses. També seran 
les superfícies arbrades però d’alt risc erosius (bandes de barrancs, zones 
capçaleres de barrancs, clapes de roca,...) i solanes amb molta pendent i nul·la 
comunicació (boscos de carrasques). No serien rodals protectors els boscos tallats 
i sense regeneració on es pot recuperar l’estat de bosc, sempre que la pendent 
permeti les feines forestals. 

- Rodals productors: Totes aquelles superfícies de forest arbrades o desarborades 
on la pendent i l’estació permeten tot tipus de feines forestals, ja siguin de 
producció fustera com d’altre tipus de producció, així com de protecció de la 
biodiversitat. Aquest últim ús ha de donar-se necessàriament en rodals 
potencialment productors, ja que el seu sentit es crear nínxols ecològics 
precisament en zones potencialment fusteres. 

- Rodals de pastura: Són superfícies de prats utilitzades o potencialment utilitzables 
pels ramats. No són les zones limítrofes als prats que en molts casos són pastures 
abandonades. En aquest cas, el seu posterior ús com pastures ja quedarà 
determinat més endavant si és objectiu del propietari. 

 
En cadascun d’aquest casos, es realitzarà un tipus diferent de fitxa. En el primer cas (rodals 

protectors), es realitzarà una fitxa de rodal que a la vegada també serà d’inventari forestal, 
tot durant la fase de rodalització, per tractar-se de zones molt escarpades i de difícil accés, i 
per evitar repetides aproximacions. En el segon cas (rodals productius), es realitzarà una fitxa 
de rodal i un altra de maduresa durant la fase de rodalització i una fitxa d’inventari forestal en 
la fase d’inventari. En el tercer cas (rodals de pastura), es realitzarà una fitxa de rodal molt 
bàsica i posteriorment l’expert/a en pastures analitzarà cadascun dels rodals de pastura i 
realitzarà una fitxa d’inventari per rodal. 

 

4- Pressa de dades dels rodals 
 

A) Fitxa de rodals productors. 
 
A l’hora de prendre aquestes dades heu de tenir en compte que són relatives a tot el 

rodal i per tant, s’ha de mirar a tot el voltant incloent les zones més llunyanes del nostre punt 
d’observació i incloent el que s’hagi vist durant el recorregut per dins del rodal. És important 
modificar les dades segons es passegi el rodal i inclòs és interessant anar canviant de punt 
d’observació mentre s’ompli la fitxa. Per a elegir el punt d’observació des d’on omplirem 
aquesta fitxa, hem d’haver recorregut el rodal i estar en un lloc rodejat completament pel 
rodal en qüestió. 

A continuació es repassarà la pressa de dades de la fitxa de rodals per a rodals 
productors (annex 1): 

 
• La cobertura 100% si que existeix. Aquesta mida es pren d’aquesta manera: Contem 10 

passos per dintre del rodal (poden ser 20 o 30, senzillament canvia la proporció). Al fer un 
pas, parem i a l’aixecar el cap tot i que entre la llum, si en la nostra perpendicular es 
creua alguna branca/fulla d’un arbre, aquest punt té una puntuació 1. Si pel contrari no 
ens creuem amb cap branca/fulla, la puntuació serà 0. Al finalitzar els deu passos 
sumarem els 1 aconseguits i els dividirem entre 10 i multiplicarem per 100, automàticament 
ens donarà la cobertura total del rodal. Igualment es pot utilitzar aquest mètode per 
contar la cobertura de les diferents espècies d’arbres. 

• Si hi ha presència d’alguna espècie però de manera molt escassa, (s’ha vist un peu 
durant el recorregut previ a rodalitzar o es veu des del punt d’observació un sol peu aïllat) 
es marcarà una creu en la casella corresponent. Posteriorment en la base de dades es 
marcarà un 1 o 2 i automàticament ja es calcularà una quantitat aproximada de peus 
per ha. 

• Per a determinar si el bosc és REGULAR o IRREGULAR, el factor determinant és l’EDAT i no el 
DIÀMETRE, no s’ha d’oblidar que dos arbres amb diàmetres totalment diferents poden 
tenir la mateixa edat i un estar oprimit i l’altre no, o un tenir una bona estació i l’altre haver 
trobat una roca durant el seu creixement. 
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• Poden haver diferents tipus d’estrats silvícoles i tractar-se d’un bosc regular, per exemple; 
regenerat perxada baixa i  fustal mig. En aquest cas, clarament hi ha tres estrats de 
diferents edats però no deixa de ser un bosc regular que té la seua estructura dividida 
clarament en tres estrats. Aquests casos seran marcats com a REGULAR, sempre que sigui 
clara la seua estratificació. 

• Un bosc REGULAR, pot tenir diferents tipus de CD ( perxada baixa i perxada alta inclòs 
fustal jove alhora) però ha de tenir tot una edat similar amb un marge de 10 anys. No té 
perquè tenir exactament la mateixa edat. El diferent tipus d’estació dintre del rodal i 
aquest marge d’edats, determinaria que pogueren existir diferents tipus de CD en un bosc 
regular. 

• Si és evident que al bosc es va practicar una tallada arreu com a última actuació, tot el 
bosc és de la mateixa edat i per tant és REGULAR. Pot ser que degut a la exitosa 
regeneració i a la falta de posterior aclarides hi hagi molts arbres oprimits i amb molt 
menys diàmetre que els companys però tenint la mateixa edat. Aquesta observació es 
pot fer ràpidament mirant les soques de les últimes tallades. Si són tots del mateix tamany 
o no. 

• Les condicions d’arbres sotmesos, o fusta morta per aquest fet, així com una breu 
descripció silvícola del rodal es faran en la casella ALTRES CARACTERÍSTIQUES. És important 
realitzar algun comentari breu sobre la descripció del rodal. 

• L’estat de regeneració sempre es referirà a l’espècie principal, en cas que hi hagin dues, 
es marcaran les dues espècies una amb un cercle i l’altra amb una creu, i igualment es 
marcaran el nivell de regenerat de cadascuna amb els mateixos símbols corresponents. 

• Per a comptar aquesta regeneració es realitzarà la mateixa operació de càlcul realitzada 
amb la medició de la densitat (fer una circumferència de 5,6 metres de radi, recompte de 
tots els peus de regenerat que queden dintre i multiplicació del resultat del recompte per 
100, això ens donarà els peus per ha). No s’ha d’oblidar que hem d’intentar agafar una 
mitja del que hi ha al rodal. 

• Les possibles intervencions, s’han de determinar observant la situació actual del bosc; 
l’estructura de la massa, l’estat de regenerat, els possibles arbres pares, els arbres oprimits, 
la quantitat de branques de la massa, la relació entre les diferents espècies presents, la 
existència de fauna sensible als treballs forestals, la existència d’infraestructures d’ús 
públic, la proximitat a una troxa o a un camí, la pendent, la rocollositat, i la rendibilitat. 

• La prioritat de les actuacions dependrà de la densitat actual de la massa, i del tipus de 
bosc existent. Aquesta densitat canviarà segons el tipus d’intervenció a realitzar. Si la 
densitat és molt elevada, aquesta intervenció tindrà una prioritat 1, el que vol dir que es 
farà dintre del pla especial, es a dir, en els propers 10 anys, perquè es tracta d’una 
actuació urgent. Si la densitat, és elevada però l’actuació no és urgent la prioritat seria 2. 
El que vol dir que la intervenció es faria dintre del pla general i per tant entre l’ interval de 
10 i 20 anys a partir del present any, o sigui, en el segon pla especial. Això voldria dir que la 
massa és capaç d’aguantar un mínim de 10 anys sense ser intervinguda, i que això no 
suposaria un empitjorament de la massa, pel contrari, suposaria assegurar la regeneració 
del rodal, i assegurar que la massa continui creixent fins al punt màxim abans de donar-li 
un nou impuls. I si finalment, s’acaben de realitzar actuacions en la massa, o no hi ha un 
bon regenerat, o es tracta d’una massa adulta en bona situació per créixer més sense 
necessitat de fer cap intervenció per tenir una densitat apropiada, la prioritat serà 3. En 
aquest cas, no es farà cap tractament dintre del pla general, o siga en un període mínim 
de 20 anys. 

• Si la massa és molt jove, entre regenerat i CD 5, és realitzarà un clareig. Aquesta 
intervenció consisteix en fer una selecció dels millors peus i reduir la densitat a la meitat 
dels peus. Es tallaran els que ja mostren símptomes d’enfermentat, de mal creixement o 
de clara desavantatge en la competició. Aquesta actuació servirà per obrir la massa a la 
llum i a l’aire i per eliminar competència, en definitiva, per millorar els creixements. 

• Si la massa és regular, i està repleta d’arbres sotmesos, per tenir excessiva densitat i no 
haver actuat encara. I a la vegada l’estrat dominant es regular i està sà, es realitzarà una 
aclarida baixa. Aquesta aclarida, eliminarà els arbres sotmesos i els arbres de l’estrat 
dominant que no estan sans o que no tenen futur. 

• Si la massa és irregular, i té una barreja de diferents CD, sumant-se a la situació arbres 
sotmesos i arbres clarament dominants. I havent entre els arbres dominants, alguns de torts 
i grups de dos o tres, en clara competició per la llum, llavors la intervenció possible seria 
una aclarida mixta. Aquesta aclarida, seria una combinació de dos tallades, la dels arbres 
sotmesos i la dels arbres dominants torts i en clara competició per la llum (deixant d’entre 
aquests els que tenen millor port i millor predisposició). 
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• És incompatible realitzar una tallada mixta i una tallada baixa alhora. Pel contrari, és molt 
fàcil que es dona la situació de tallada mixta i clareig, o tallada baixa i clareig. Aquesta 
situació es dona, quan davant de les dos últimes situacions exposades, a sobre hi ha 
clapes de molt de regenerat, o un sotobosc de regenerat i CD 5, que precisa d’un clareig 
per reduir la densitat i potenciar el creixement. 

• La poda 2 m, es tracta de realitzar una poda de totes les branques dels peus que estem 
intervenint, fins a l’altura de 2 metres. Aquesta actuació es pot fer a soles, en zones ja 
aclarides per ser zones d’ús públic, o en tractaments de bora de pistes forestals, tallafocs, 
prevencions d’incendis,...tot i que quasi sempre, va acompanyada d’algun tipus 
d’aclarida, normalment baixa o d’un clareig. Igualment aprofitant que es fa alguna 
d’aquestes dues intervencions, s’aconsella també realitzar una poda de 2m sobre els 
arbres que deixem. D’aquesta forma tallem la continuïtat vertical de la massa, fent una 
important intervenció preventiva contra incendis forestals. També aconseguim facilitar 
l’entrada d’aire i de llum i potenciem el creixement de la massa. Generalment amb una 
intervenció d’aclarida mixta no es realitza una poda, ja que l’estrat dominant sol ser alt i ja 
ha produït l’autopoda que generen els arbres madurs típics d’aquesta situació. 

• La selecció de tanys, es realitza sobre una massa de rebrot (bosc baix), que interessa 
convertir en bosc alt, ja per crear una massa més estable i forta front amenaces forestals 
(plagues i incendis forestals), o bé per motius paisatgístics, o bé per buscar fustals rectes 
per produir altre tipus de llenya o buscar algun tipus de fusta específic. Però aquesta 
actuació es fa sobre tot en rodals on hi ha un gran potencial per a llenyes i al realitzar 
aquesta selecció de tanys, generem troces de fusta de bon tamany per a llenyes. Sol 
coincidir que les espècies que formen aquests boscos de rebrot són les millors espècies per 
llenyes (carrasca, bedoll, roure...). L’actuació consisteix en tallar d’entre tots els peus que 
surten d’una soca, els pitjors, deixant un màxim de tres peus per soca, que siguin els millors 
dels presents que puguen produir bona llavor i generar després d’un parell de seleccions 
(separades per 5-10 anys) un bon arbre pare, recte i frondós. Per tal motiu durant aquestes 
intervencions es genera fusta curta, de diàmetre petit (entre CD 5-10), i d’espècies 
frondoses amb elevat poder calorífic, les condicions idònies per generar llenya pels veïns o 
en alguns casos per vendre ( no oblidem que la fusta de llenya es ven molt be al mercat). 

• L’estassada de matoll, es tracta d’una eliminació de sotabosc, ja sigui d’arbres sotmesos 
com de fusta morta com de matolls. Va unida a una eliminació de restes, que consisteix 
en una trituració dels residus produïts. Es fa, en zones d’ús públic (àrees recreatives, 
itineraris, camins, miradors, bordes i ermites...) i per prevenció d’incendis forestals (bores de 
pistes forestals, tallafocs, bores de bases d’aigua...). 

• La repoblació total, consisteix en regenerar artificialment una zona que no hagi tingut una 
regeneració natural òptima. Generalment es fa en zones on s’han fet tallades mal fetes, 
conseqüència d’un mal anàlisi a l’hora de planificar la tallada, solen ser zones d’excessiva 
pendent o zones molt rocalloses. També poden ser conseqüència d’una tallada 
tècnicament mal feta, que s’hagi fet una tallada final o a arreu, sense haver un bon 
regenerat, que no s’hagin deixat bons arbres pares, o que senzillament, no s’hagin deixat 
arbres pare, que s’hagi fet malbé el regenerat existent o els arbres pares amb el pas de la 
maquinària,... Poden donar-se situacions de mala regeneració en zones que inicialment 
semblaven molt òptimes per ser tallades i que després han respost mal. 

• La plantació d’enrequeriment, és una mesura de lluita contra plagues, sobre tot contra el 
vesc i la processionària, però alhora també és una prevenció contra incendis forestals, ja 
que estem trencant la horitzontalitat del bosc. Aquesta plantació es fa amb arbres que 
tenen fruits carnosos i vistosos, com són la moixera de guilla, els rosers, l’arç blanc,...La 
lluita contra el vesc, és deu a la generació d’aquests fruits que serviran d’alternativa a tots 
els ocells que acudeixen als fruits del vesc i que involuntàriament l’escampen per la forest. 
Per tant, aquestes plantacions, s’han de projectar en zones on hi ha vesc o pròximes a 
zones on hi ha vesc, pròximes a pistes forestals (per a transportar les plantes) i zones bones 
per a la plantació, de poca pendent i poques roques.  

• La tallada disseminatòria, es realitza quan la massa forestal està en una situació molt 
avançada, on hi ha un estrat dominant d’arbres grans, que alhora ja fan d’arbres pare, 
un estrat codominant d’arbres potencials amb bon futur i un bon regenerat. En tal cas, 
aquesta intervenció eliminarà més de la meitat de la densitat dels arbres de la classe 
dominant i deixarà els millors arbres com a arbres pares i per assegurar la regeneració de 
la massa. La fusta que produeixen aquestes tallades, és la de major qualitat i tamany i per 
tant la millor tallada juntament amb les tallades finals. De fet, açò és reialment la primera 
tallada final. 
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• La tallada d’arbres pare, és la tallada final. Consisteix en tallar els arbres pare que han 
quedat de l’anterior tallada (la disseminatòria). Quan es fa, la regeneració de la massa ja 
està assegurada i ja s’ha complert el torn de la espècie en concret. 

• La tallada arreu per bosquets, es fa generalment en l’avet i sobre tot en el pi negre. És la 
tallada menys dràstica, ja que el que pretén es assimilar-se a la manera natural que té la 
massa per a regenerar-se. Es tracta de tallar petits bosquets (0,25-0,5 has) dintre del rodal, 
creant petits clars que no han de tenir problema en regenerar, a l’estar totalment rodejats 
d’arbrat més adult. 

• Laboreig del sòl. Aquesta intervenció, es practica sobre rodals plans, pròxims a la pista 
forestal, i que tenen problemes de regeneració per culpa dels matolls i del recobriment 
del sol. Són rodals on la boixerola o el nabiu, creen catifes de vegetació que impedeix 
que la llavor toqui el sòl i pugui créixer. En tal cas, el laboreig destrueix aquesta catifai 
aireja i ventila el sol al llaurar la terra. 

• Les intervencions anteriors, vindran determinades per les restes que puguem observar in 
situ en el rodal. Hem de partir de que en aquest país s’ha tallat a tot arreu des de fa molts 
anys, i que per tant no queda cap zona verge o sense tallar, inclòs en aquelles clapes 
penjades que mai pensaríem que s’han tallat. Si no hi han restes es que fa anys que no es 
practica una tala.  

• Si tots els soques són iguals i el bosc és regular, la intervenció anterior serà una tallada 
arreu. 

• Si hi ha soques de tamany diferents, i el bosc és irregular, és que es va practicar una 
aclarida. 

• Si hi ha arbres molt grans combinats amb arbres més joves, és que es va practicar una 
tallada successiva, si aquests arbres grans són torts i mal formats aquesta tallada va ser 
successiva negativa (perquè van deixar els pitjors arbres i es van emportar els millors), si els 
arbres que queden són rectes i amb bons portes, aquesta tallada va ser successiva 
positiva (van deixar els millors arbres per crear bon regenerat i produir millor fusta), sens 
dubte aquesta seria la millor actuació, la que es deuria haver fet. 

• Si trobem soques d’ 1,30 cm d’alts, és conseqüència d’una tallada amb tronç (serra per a 
dos operaris que tallaven a l’alçada del seu pit per poder fer més força i anar més 
apressa), per tant és una tallada amb tronç. 

• Si la soca està ple de diferents talls, i no és una soca amb talladura neta, és que va ser 
tallat amb destral. Aquest últim és típic de zones penjades i zones de llenyes. 

• Si davant nostre hi ha un bosc de rebrot (avellanoses, alzinars, bedollars), la anterior 
intervenció és una tallada per llenyes. I si davant d’aquesta situació, en una mateixa soca 
hi ha un arbre més gran que els germans l’ultima actuació va ser una selecció de tanys. 
Igualment davant d’un bosc d’una espècie de rebrot, que és tot regular i sense rebrots és 
d’esperar que sigui conseqüència d’una selecció de tanys. La poda a 2 m, és evident. 

• La determinació de l’edat de l’actuació, es farà mirant les soques; si estan podrits sense 
escorça i recoberts de molsa, a punt de desaparèixer, és que tenen més de 30 anys. Si 
estan podrint-se no tenen escorça o conserven una mínima part, però estan descoberts 
de molsa i encara són durs, és que tenen entre 10-30 anys. I si tenen escorça i encara són 
durs, és que tenen menys de 10 anys i per tant són recents. 
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ANNEX 3 
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ACTA DE LA REUNIÓ 1 
 

Resum 

Sector Administració local. Ajuntament de Vall de Cardós 

Data 21de Gener del 2009 

Objectiu Primera presa de contacte, presentacions i explicacions del treball 

Lloc Ajuntament de Vall de Cardós, Ribera de Cardós 

Assistents 

Secretària de Vall de Cardós  

Alcalde de Vall de Cardós  

Tècnics d’Aixortà- Treballs forestals (Xavi Ródenas i Josefina Segura) 

 

ORDRE DE LA REUNIÓ: 

- Presentacions de l’estat dels treballs per a l’elaboració del POF de “Selva i 
Serqueda”, “Pala de Tuba i Coscolledo” i “Costes i Calsius” 

- Presentació de l’informe sobre la progressió dels treballs per a l’elaboració dels 
POF’s 

- Es concreta un primer calendari de contactes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

→→→→ Secretaria informa que a finals de febrer s’ha de presentar la certificació parcial. 
Es comenta que s’ha de parlar amb Carles Fañanás. Per saber si hi ha algun 
format especial, si es pot presentar conjuntament per les tres forests o individual.  

→→→→ Xavi proposa presentar al Fañanás el primer informe i que ell confirmi si els 
continguts serveixen per a la certificació 

→→→→ Llorenç (alcalde Vall de Cardós): la interpretació de la planificació i resultats 
d’un POF a l’hora de determinar on i quan es pot tallar per a llenyes. En el mateix 
sentit Carme (Secretaria) demana que en POF apareixi una delimitació de les 
zones d’aprofitament pastoral de la forest, per utilitzar aquesta informació per a 
la sol·licitud de la DUN.  

→→→→ Xavi comenta la existència d’un problema en el límit nord de la forest Selva i 
Serqueda  amb la forest Campirme. En aquest sentit Carme informa que Ignasi 
Blasi (que treballa al Consell Comarcal) té més informació i que es va encarregar 
d’elaborar uns límits de la forest Campirme en conjunt amb els veïns del municipi.  

→→→→ En quant al límit nord de Selva i Serqueda, existeixen diverses opinions: 
 

� Estudi presentat per Fañanás (cartografia amb aixecament 
topogràfic) 

� Informe presentat per veïns del municipi 
� Diverses actes de límits de que disposa l’ajuntament 

 

→→→→ Carme informa que en la forest de Campirme existeix part de mont comunal de 
pobles de la Guingueta d’Àneu i que està dintre dels límits del municipi de Vall 
de Cardós. 

 

ACORDS:  
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→→→→ Per a l’establiment dels límits de Selva i Serqueda, s’acorda: 
� Parlar amb Ignasi Blasi 
� Demanar Carles Fañanás la informació corresponent a les forests 

contigües (cartografia en format digital) 
→→→→ Presentar al Carles Fañanás el primer informe i concretar el procediment per a la 

Primera Certificació Parcial.  
→→→→ Es conclou, entre ambdues parts, realitzar una exposició pública del projecte per 

explicar a la població de Vall de Cardós què és l’ordenació forestal de les forests 
del seu municipi i per promoure la participació local, per recuperar toponímia, 
camins, i col·laborar en les feines de recerca. 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 2 
 

Resum 

Sector Oficina forestal comarcal (Generalitat de Catalunya) 

Data Novembre de 2008 

Objectiu Informació de l’estat dels treballs desenvolupats 

Lloc Oficina comarcal del Departament de Medi Ambient a Sort 

Assistents 
Enginyer forestal comarcal (Carles Fañanas) 

Tècnics d’Aixortà- Treballs forestals (Xavi Ródenas i Josefina Segura) 

 

ORDRE DE LA REUNIÓ: 
- Sol·licitud d’informació i document relacionada amb la història registral i els 

úsos de les forests d’estudi.  
- Informar sobre l’estat dels treballs i la planificació.  
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
→→→→ Es constata l’existència d’un conflicte de límits al sector nord de la forest de 

“Selva i Serqueda”. Carles aporta documentació i plànols sobre la forest 
contigua “Campirme ”, CUP 195. 

→→→→ Es facilita informació sobre els últims plans anuals d’aprofitament.  
→→→→ S’acorda la realització de reunions amb la població del municipi de Vall de 

Cardós, i Carles aporta noms d’informadors dels diferents municipis.  
ACORDS:  
Realització de reunions amb la població local. 
S’acorda la realització d’una proposta de límit nord de la forest en base a la 

informació existent i la pròpia proposta de l’Enginyer comarcal.  
S’acorda la presentació de les divisions en cantons i rodals per a una pròxima 

reunió, així com mantenir al enginyer al dia de les actuacions que es vagin realitzant.  
S’acorda entregar les ordenacions a finals del mes d’agost i demanar una pròrroga, 

tot i que passa el termini, per motius extraordinaris. 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 3 
 

Resum 

Sector PNAP 
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Data 22 de gener del 2009 

Objectiu 
Informar al PNAP de l’estat de les ordenacions de les tres forests de 
Vall de Cardós 

Lloc Oficines del PNAP a Llavorsí 

Assistents 

Enginyer forestal PNAP (Marc Garriga) 

Tècnics d’Aixortà- Treballs forestals i Nèqua –Ambient i Territori 
(Xavier  Ródenas, Josefina Segura i Anna Pou) 

 

ORDRE DE LA REUNIÓ: 

- Revisió dels POF que s’estan realitzant al municipi de Vall de Cardós: “Selva i 
Serqueda” (Estaon), “Pala de Tuba i Coscolledo” (Bonestarre) i “Costes i 
Calsius” (Lladrós). 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

Forest de Bonestarre:  

→→→→ Xavi comenta que l’inventari es farà a la primavera. També exposa la possibilitat 
de selecció de tanys per extreure llenyes. Marc comenta que aquest us es 
podria fer a la part baixa de la forest deixant llenya apilada per als veïns. La part 
de dalt de la forest es pot utilitzar per a pastura d’ovelles. 

→→→→ Marc fa propostes d’ús recreatiu a la forest de Bonestarre: 
 

� Existeix una ermita romànica (St Feliu) on es fa la proposta de 
creació d’una àrea d’esbarjo que tingués connexió amb el camí 
comarcal.  

� Existeix un sender per la part baixa de la forest que es podria 
recupera i que podria connectar l’itinerari dels Pont Medievals 
amb Ainet de Cardós.  

� Itinerari que connecta Ribera de Cardós amb Estaon 
 

Respecte a la Forest de Lladrós:  

→→→→ Xavi comenta l’estat del Pof i els itineraris d’inventari que es faran.  
→→→→ Marc comenta l’existència del sender de Miravall (ressegueix la cresta del Pui 

Tabaca) i el mal estat de la pista que hi arriba des de Lladrós. En relació al Pui 
Tabaca i la pista es comenta: 

�  Fer millora de la pista fent aclarides a banda i banda.  
� La possibilitat de que instal·lin una nova antena al Pui.  
� La necessitat de regulació de l’accés motoritzat pel mal estat.  

→→→→ En quant a altres ITINERARIS i ÀREES D’ESBARJO: 
 

� Camí antic de Lladrós al coll de Jou (empedrat), interessa 
recuperar-lo i pot servir d’enllaç entre els Ponts Medievals i el GR 
11.  

� D’Arrós a Lladrós, i d’Esterri a Lladrós, s’hi hauria d’inventariar els 
elements d’interès. Tots dos passen per la Mare de Déu del Pont. 
S’hauria de millorar i consolidar l’àrea d’esbarjo que hi ha.  

�  
→→→→ En quant als INVENTARIS:  

� Marc comenta que hi ha rouredes amb bedollar importants a les 
dos bandes de la carretera.  

� Marc ens facilita la Guia de Inventari de Biodiversitat.  
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� Xavi informa de la contractació de Juan  (Biòleg del Parc) per a 
la realització de l’estudi de Biodiversitat de totes les ordenacions.  

� Respecta a infraestructures ramaderes, Marc informa de la 
existència d’un com que cal millorar.  

 

Respecte a la Forest Selva i Serqueda:  

→→→→ Marc comenta que té boscos interessant, però sobretot té molt interès natural. 
Marc diu que seria factible extreure a la selva de Nibrós per a millores. Xavi diu 
que no encara que no és bosc madur té molt potencial en uns 50 anys més.  

→→→→ Marc senyala zones com a hàbitat de gall (cal estar-hi atents als rastres), i 
comenta que abans es demanava l’ajut per a la conservació de cantaders de 
gall fer.  

→→→→ Existeix un contracte de reserva entre Ajuntament i Fundació Territori i Paisatge  
→→→→ Marc informa que les rouredes del cantó 4 són de Q. Petrea: hàbitat d’interès 

natural. 
→→→→ Marc comenta la possibilitat de tancar la pista a l’entrada d PNAP a la forest, i 

crear una àrea d’esplai regulada al POF. 
→→→→ Es parla del conflicte de límits amb la forest de Campirme.  
→→→→ Marc comenta que al Mont Caubo hi ha bestiar, però que és de Burgo i 

Escalarre, que es cola des de la zona de Campirme.  
→→→→ Marc informa que Ferriol (de la brigada del PNAP) pastura a Nibrós i a tot Estaon, 

i a Cardedo, i porta vaques i èqües.  
→→→→ Cal revisar els itineraris curts d’Estaon.  
→→→→ L’inventari de la guerra civil ja està fet.  

 

ACORDS:  

→→→→ Per a l’establiment dels límits de Selva i Serqueda, s’acorda: 
� Parlar amb Ignasi Blasi 
� Demanar Carles Fañanás la informació corresponent a les forests 

contigües (cartografia en format digital) 
→→→→ Presentar al Carles Fañanás el primer informe i concretar el procediment per a la 

Primera Certificació Parcial.  
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 4 
 

Resum 

Sector Població del municipi de Vall de Cardós 

Data 23 de gener de 2009 

Objectiu Presentació dels projectes d’ordenació.  

Lloc Sala d’Actes Ajuntament de Vall Cardós 

Assistents 

Alcalde de Vall de Cardós 

Tècnics d’Aixortà- Treballs forestals (Xavi Ródenas) 

Població local:  

- Bonestarre: Ignasi Blasi i Maria de Pitó 

- Lladrós: Josep Lleset i Pere Lleset 

- Estaon: Anna Tudó 

 

ORDRE DEL DIA: 
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- Informació de l’estat dels treballs d’ordenació forestal de la CUP 134 “Selva i 
Serqueda”, “Pala de Tuba i Coscolledo” i “Costas i Calsius”. 

- Exposició en Powerpoint dels treballs realitzats 
- Resolució de dubtes 
- Àpat entre els assistents i debat. 

 
ACORDS: 

S’explica per part del tècnic d’Aixortà-Treballs forestals (Xavi Ródenas), l’estat de 
l’ordenació, exposant que s’han conclòs totes les feines d’inventari forestal i que 
comença la fase de recerca, anàlisi i redacció del projecte.. 

Es proposa per part del tècnic realitzar una sortida o dos amb els veïns més grans 
per recórrer els límits. 

Es resolen alguns dubtes en torn a la posterior planificació del projecte i en torn a 
la metodologia utilitzada 

Presentació d’un Projecte d’Ordenació Forestal 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 5 
 

Resum 

Sector Població del municipi de Vall de Cardós, poble de Lladrós 

Data 10 de  juliol del 2009 

Objectiu Recopilar informació sobre la forest de “Costas i Calsius”  

Lloc Forest de Lladrós 

Assistents 
Tècnics d’Aixortà- Treballs forestals (Josefina Segura) 

Població local:  Josep i Pere Lleset 
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ORDRE DEL DIA: 
- Informació sobre límits de la forest i l’existència de fites que els indiquin.  
- Recopilació de la toponímia d’ús tradicional de la muntanya.  
- Pastures: partides utilitzades, nombre d’animals i moviments, i infraestructures 

existents i necessàries 
- Recopilació d’informació sobre l’ús tradicional de la forests 

 
ACORDS: 

S’acorda la planificació d’aprofitament de llenyes anualment a la forest.  
S’acorda la millora de la infraestructura ramadera existent actualment, tant dels dos 
abeuradors com de la pista forestal que porta al sector “Des Cortals”. 
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ANNEX 4 
ORDENANCES PROPOSADES AL PROJECTE 
D’ORDENACIÓ FORESTAL DE LA FOREST DE 
LLADRÓS “COSTES I CALSIUS” 

 

 

 

 

- Proposta d’una ordenança de regulació d’accessos a la 
forest de Lladrós  

 

- Proposta d’una ordenança per la regulació de la 
recollida de bolets a la forest de Lladrós.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT DE FONGS 

COMESTIBLES I DE L’ACCÉS MOTORITZAT A LA FORESTS DE LLADRÓS “COSTES I CALSIUS” 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’ajuntament de Vall de Cardós, ha vingut mantenint una actitud de respecte i 
conservació envers els seus terrenys de propietat comunal, per tal de garantir el seu estat i 
preservar les seves riqueses, comptant amb la presència, col·laboració i aportació de 
l'Administració Forestal. 

No solament això, sinó que també ha vingut demostrant un interès per la conservació 
del medi natural que, en la zona que ens ocupa, es mostra amb tota la seva grandiositat i 
bellesa, per la qual cosa qualsevol actuació que garanteixi la seva pervivència és una obligació 
de tots els veïns del poble, com a  veïns i com a propietaris beneficiaris d'aquest comunal. 

Els terrenys de propietat comunal, tenen una característica específica que ha estat 
reconeguda pel corpus legal de l'Estat, constant fins i tot en la Constitució Espanyola, la garantia 
de les seves prerrogatives i la obligació de tots els ciutadans de respectar-los i garantir-ne la 
conservació. 

Aquesta entitat, conscient de tots els aspectes esmentats i també conscient de la gran 
transformació que estan patint les estructures socials i econòmiques del Pirineu, entén que ha 
d'actuar amb fermesa per tal que, els beneficis que representen per la muntanya els canvis que 
s'estan produint, no representin al mateix temps perjudicis, com podria ser la destrucció del 
patrimoni natural immemorial dels pobles, que si bé petits, tenen tota la voluntat de mantenir-lo 
vigent i en bon estat de conservació. 

En aquest sentit, el municipi de Vall de Cardós ha decidit controlar i regular l’accés de 
persones al bosc i als terrenys comunals, que practiquen la recollida de fongs comestibles, no 
amb la intenció d'impedir-hi l'accés, sinó amb la finalitat d'establir unes normes de 
comportament que garanteixin la pràctica d'aquesta activitat d'una manera harmònica amb la 
conservació del medi on es practica. S’ha optat realitzar aquesta regulació per la via dels 
procediments establerts en la vigent Legislació de Règim Local, mitjançant la creació d'una 
ordenança reguladora de l'aprofitament de fongs comestibles a la forest de Lladrós "Costes i 
Calsius”.  
 
Article 1. Fonament, naturalesa i fet imposable 
 
 A l’empara del previst als articles 20.1.A), i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest 
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial 
que suposa la recollida de fongs comestibles en els boscos comunals de Lladrós i per determinat 
tipus de circulació en vehicles motoritzats per les pistes forestals d'aquests boscos que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 D’acord amb el que disposen l’article 79.3 i 80.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local,  i el 185 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, es consideren béns de domini públic local els destinats a un ús o servei públic i també els 
béns comunals, exceptuant-se en qualsevol cas els anomenats béns patrimonials. 
 
Article 2. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques, a favor de les quals s’atorguin les llicències per a la 
recollida de fongs en els boscos esmentats i els conductors dels vehicles motoritzats que transitin per 
les seves pistes forestals. 
 
Article 3. Responsabilitats 
 
1. Quan aquestes utilitzacions privatives o aprofitaments especials portin aparellades la destrucció o 
deteriorament dels boscos i les seves infraestructures, el beneficiari, sense perjudici del pagament de 
la taxa, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o 
reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels bens 
destruïts o el import del deteriorament dels danyats. 
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L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es 
refereix el present apartat. 
 
Article 4. Beneficis fiscals 
 
1. Atesa la qualificació jurídica de béns comunals d'aquests boscos, els veïns beneficiaris dels béns 

comunals del municipi de Vall de Cardós no estaran obligats al pagament d'aquesta taxa. 
 
2.    Tampoc s’aplicarà la taxa per la recollida de fongs comestibles als nens menors de 10 anys. 
 
Article 5. Quota tributaria 
 
Epígraf 1: Llicència per la recollida de fongs comestibles als boscos comunals de Lladrós: 
 

TARIFES: 

- Tiquet diari per a la recollida de fongs comestibles determinats en l'àmbit de la present 
ordenança, 3 €/persona/dia, amb un màxim de 10 kg persona/dia de fongs.  
- Tiquet de temporada a 30€/persona/dia amb un màxim de 10 kg persona/dia. 
  (La recollida de fongs comestibles es podrà dur a terme al llarg de l'any dins la temporada     
   pròpia de cada espècie) 
 
Epígraf 2. Llicència per a l'accés de vehicles fora de les zones d'accés lliure: 
 
Tiquet de trànsit: 150 € per taxi i temporada  
Resta prohibit el trànsit de vehicle pesats i autobusos. 
 
Article 6. Acreditació 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense 
sol·licitar llicència, l’acreditació de la taxa té lloc en el moment  del inici d’aquest aprofitament. 
3. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es 
pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució del import satisfet. 
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés  
 
La taxa es farà efectiva en metàl·lic al moment d'obtenir la respectiva llicència. 
 
Article 8.  Normes per a la recol·lecció dels fongs comestibles. 
 
8.1. Només podran recol·lectar-se aquells fongs comestibles que durant l'època de realització 
de l'aprofitament ultrapassin la fullaraca o capa de matèria orgànica del sòl. Han de ser visibles, 
per tant a l'ull de les persones. 
8.2. No podrà utilitzar-se cap eina o instrument auxiliar per a la seva localització, tal com rasclets, 
bastons, etc. 
8.3. Els fongs no s'arrencaran, sinó que es tallaran pel seu peu arran de terra, utilitzant només 
eines o instruments tallants de fulla estreta, tal com ganivets o navalles. 
8.4. El recol·lector dipositarà i transportarà els fongs, mentre transiti a peu per la forest, en cistells 
de vímets o en contenidors similars que permetin el pas a través de les seves parets de les 
espores o llavors. És prohibit, per tant, d'utilitzar bosses de plàstic. 
8.5. Sempre que l'estructura anatòmica dels fongs ho permeti, aquests es dipositaran en el cistell 
o contenidors similars, amb l'himeni o part inferior del bolet cara avall. 
8.6. Cada persona que disposi de llicència per a la recollida de fongs, solament podrà recollir un 
màxim de 10 kg diaris. 
8.7. Per a l'extracció dels fongs es podran utilitzar les vies de la forest que d'acord amb aquesta 
ordenança reguladora estiguin obertes al trànsit de vehicles general, acomplint amb les normes 
de circulació determinades. Per a la utilització de les altres vies caldrà el permís del propietari. 
8.8. L'extracció es realitzarà de forma que l'alteració del medi sigui mínima. 
8.9. En tot cas, la persona que realitzi l'aprofitament, total o parcial, serà responsable dels danys i 
perjudicis que es produeixin a les persones, animals o coses amb motiu d'aquestes operacions, 
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independentment de les sancions que fixa la present ordenança per l'incompliment de les seves 
condicions. 
 
Article 9    
 
Les persones que efectuïn l'aprofitament hauran de posar a disposició dels encarregats de la 
vigilància, el tiquet o document acreditatiu conforme estan autoritzats a efectuar la recollida, 
sempre que aquests ho sol·licitin. 
 
Article 10 
 
 La normativa general de la regulació dels accessos als vehicles motoritzats queda supeditada al 
que dictamina el decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi 
natural i les seves posteriors modificacions i la normativa específica de regulació de l'accés 
motoritzat es dictamina a través d'aquesta ordenança. 

 
Article 11. Normes de la circulació motoritzada. 
 
11.1. La pista del Puitabaca és d'accés lliure als vehicles motoritzats (a excepció dels raids 
organitzats ) durant el període de 30 de juliol a 30 de desembre.  
11.2.  La resta de l’any d’accés motoritzat a la pista del Puitabaca està restringit excepció dels 
veïns, els vehicles dels serveis de gestió, vigilància i seguretat de l'administració local, comarcal, 
autonòmica i estatal, els treballadors forestals i els vehicles autoritzats per l’ajuntament. 
11.3. Els raids de motocicletes i de quads tenen l'accés restringit en tot l'àmbit de l'àmbit dels 
boscos comunals del poble de Lladrós.  
11.4. Les motocicletes i quads a nivell particular tenen lliure accés per la pista principal, amb les 
mateixes condicions que els vehicles. 
11.5. Les bicicletes i els cavalls tenen l'accés lliure a les pistes forestals i als senders senyalitzats de 
l'àmbit de les forests comunals del poble de Lladrós. 
11.6. Es permet el pas de taxis autoritzats per l’Ajuntament per totes les pistes, inclús les d’accés 
restringit.  
 
Article 12. 
 
Les autoritzacions d'accés requerides per poder accedir a les pistes forestals que tinguin 
restricció d'accés es sol·licitaran als representants de l’ajuntament. En cas de que l'autorització 
sigui afirmativa, s'entregarà a cada vehicle un document acreditatiu d'aquesta autorització on 
quedi reflectit l'àmbit de cobertura de l'autorització. Aquest document haurà d'estar a disposició 
dels encarregats de la vigilància. Aquesta entitats es reserva el dret d'aplicar tarifes 
econòmiques a aquestes autoritzacions en funció del tipus de vehicle i el recorregut previst a 
realitzar. 

 
Article 13. Infraccions  
 
 Es consideraran infraccions a la regulació de la recollida de fongs comestibles i dels accessos 
motoritzats a les forests comunals del poble de Lladrós: 
13.1. Els incompliments de les normes de recollida establertes en l'article 6 i 7 d'aquesta 
ordenança 
13.2. Els incompliments de les normes de regulació de l'accés motoritzat establertes en l'article 11 
d'aquesta ordenança. 
13.3. Efectuar la recollida o accedir per pistes forestals d'accés restringit sense disposar del 
document acreditatiu d'haver sol·licitat l'autorització o no haver pagat les tarifes establertes per 
a efectuar l'aprofitament o l'accés amb vehicle pertinent. 
13.4. Causar danys a la forest. 
13.5. Encendre foc sense autorització prèvia. 
13.6. Llençar deixalles inorgàniques a la forest fora dels contenidors autoritzats. 

 
Article 14. Sancions 
 
Per a la determinació de les sancions d'ordre pecuniari, aquesta Ordenança es remet allò que 
es disposa en el Capítol 6 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i de procediment administratiu comú, al reial decret 1398/93, de 4 
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d'agost pel qual s'aprova el reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora i Decret 
278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador als àmbits de competència de la 
Generalitat, en tot allò que sigui d'aplicació a les corporacions locals. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el                   i que ha quedat definitivament aprovada de forma automàtica en no 
presentar-se cap reclamació durant l’exposició pública preceptiva de 30 dies, regirà a partir de 
la seva publicació íntegra en el BOP i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa 
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INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT SOCIOECONÒMIC  

 

 

 

 

 

- Població i activitats econòmiques al Pallars Sobirà. 

- Tipologia d’usuaris d’activitats recreatives al medi natural 
i problemàtica. 

- Antecedents de l’ús pastoral a les forests de Mig Pallars. 
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1.1  Evolució de la població al Pallars Sobirà 
 

Per iniciar l’estudi socioeconòmic d’aquest projecte, s’ha de definir la situació comarcal 
que l’envolta, escala superior. Tal com s’ha explicat en el primer punt la comarca on es realitza 
aquesta ordenació forestal, és el Pallars Sobirà. 

El Pallars Sobirà, es caracteritza per un entorn geogràfic i una situació socioeconòmica 
pròpia de l'alta muntanya: relleu abrupte, clima rigorós, activitat agrària preponderant, 
importants dèficits d’infraestructures i equipaments, feble ocupació humana del territori i 
existència de recursos específics: paisatge, neu, bosc, aigua...La relació entre la població i la 
superfície ens dóna una densitat de població molt baixa, solament del 4,29 habitant/ m² .(JM 
Sabartés.1998), com es pot extraure de la taula següent: 
 

Taula 1. Superfície, població i densitat de la comarca del Pallars Sobirà 
Font: Població i Territori de l'Alt Pirineu. Josep Mª Sabartés i Guixes (1998) 

Superfície (Km²) % de Cat. Població % de Cat Densitat 

1355,2 4,24 5815 0,09 4,29 

 
Aquesta comarca a l'igual que totes les comarques de l'Alt Pirineu, ha sofert, de del 

segle XVII, una evolució econòmica diferencial a l'experimentada al conjunt de Catalunya. La 
incomunicació física d'aquesta comarca de muntanya, fins ben entrat el segle XX, retarda la 
seva integració a l'economia de mercat imperant a la resta del país i possibilita la persistència 
d'una economia d'autoabastament que portava acompanyada la necessitat abundosa de mà 
d'obra. 

La situació descrita té, però, el seu punt d'inflexió a partir de mitjan segle XIX. En aquest  
moment a les periòdiques crisis de subsistència, provocades pel desequilibri entre població i 
recursos disponibles, s'afegeixen la desestabilització de les estructures productives tradicionals, 
fonamentalment agràries, i la seva difícil adaptació a les noves relacions econòmiques de caire 
capitalista. L'atracció exercida per les àrees industrials del país, a partir dels anys cinquanta-
seixanta del present segle, suposa el punt culminant d'aquest procés, el resultat final del qual fou 
la destrucció del sistema socioeconòmic tradicional de la muntanya i un important 
endarreriment en el ritme de creixement.  

Endarreriment que tindrà una de les seves principals manifestacions en l'evolució de la 
població. En els darrers cent cinquanta anys globalment l'Alt Pirineu, i en particular el Pallars 
Sobirà, a excepció d'algunes etapes puntuals de creixement pateix un degoteig demogràfic 
continu de la seva població. Açò la fa ser la segona comarca menys poblada de Catalunya 
.(JM Sabartés.1998), tal i com es pot observar a la següent taula: 
 
 
Taula 2. Evolució de la població de la comarca del Pallars Sobirà fins 1996 
Font:Població i Territori de l'Alt Pirineu. Josep Mª Sabartés i Guixes (1998). 

Anys 1857 1860 1877 1888 1897 1900 1910 1920 1930 

Número 
habitants 

18.762 20.112 15.322 13.785 13.631 12.990 12.475 13.634 12.507 

Anys 1936 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991 1996 

Número 
habitants 

12.369 10.483 10.223 10.240 7.700 5.247 5.438 5.046 5.815 

 
En termes relatius, la pèrdua de població al Pallars Sobirà entre 1860 i1996 supera el 70 % 

i conserva solament el 28,19 % dels efectius. Gràficament es pot observar en aquesta figura:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. POBLACIÓ I ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL PALLARS SOBIRÀ 
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Figura 1. Evolució de la població des del 1857 fins 1996 al Pallars Sobirà. 
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Però si analitzem l’evolució dels últims anys de la comarca podem dir que s’ha 

augmentat en un 20%, l’any 1998 la població era de 5.865 h, l’any 2006 arribà fins els 7.067 h i es 
preveu que l’evolució continuí en augment, amb una estimació de 8.000 h l’any 2010. 

 
Figura 2:  Evolució de la població en l’última dècada. 

Font: Dades Patronat de Turisme (2008),  www.pallarssobira.com 
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Abans de continuar amb l’anàlisi de la població del Pallars Sobirà, s’ha d’aportar 
informació referent a la seva distribució política. La comarca compta amb 15 municipis, 
cadascú d’ells alberga una quantitat de pobles que fan un total de 110, la majoria d’ells en 
procés de despoblament. Seguidament s’adjunta en la següent figura aquests municipis amb les 
dades referents a població de cadascun d’ells. 
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Figura 3: Municipis de la comarca del Pallars Sobirà i distribució de la població  
Font: Dades Patronat de Turisme (2008) www.pallarssobira.com 
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Figura 4.Distribució de la població del Pallars Sobirà per municipis. Font: Patronat de Turisme (2008) 
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Figura 5. Distribució de la població  del Pallars Sobirà per sexes. Font: Patronat de Turisme (2002) 
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1.2 Activitat de la població al Pallars Sobirà 
 

La comarca del Pallars Sobirà és una de les comarques de l’alta muntanya de 
Catalunya més deprimides econòmicament, degut a les seves condicions orogràfiques, on dues 
terceres parts de la superfície de la comarca tenen una pendent superior al 35%, dificultats així 
per desenvolupar industria i un decaïment del sector agrícola, ramader i forestal. Un altre factor 
és la despoblació de la zona per la manca d’oferta de treball. Per aquests i altres motius 
s’elabora cada 4 anys el pla comarcal d’alta muntanya del Pallars Sobirà. Per comprendre millor 
la problemàtica de la zona analitzem els diferents factors principals que hi influeixen. 
 

          Taula 3. Usos del sòl del Pallars Sobirà Font: Pla comarcal del Pallars Sobirà (95-99) 

Usos del sòl 
Superfície comarcal 
que ocupen en % 

Bosc 73.4 

Prats supraforestals 14.7 

Sòl amb vegetació escassa o nul·la 9.8 

Conreus herbacis de secà 1.0 

Conreus herbacis de regadiu 0.5 

Aigua continental 0.5 

Congestes de neu 0.1 

Zones residencials, industrials i serveis 0.1 

Altres usos 0.1 

 
Part del territori es troba sota alguna figura de protecció del medi natural. A destacar la 

presència de part del Parc Nacional d’Aigüestortes, del Parc Natural de l’Alt Pirineu, de la 
Reserva Nacional de Caça, d’una sèrie de reserves forestals i 8 espais PEIN.  

L’any 1991 la població activa es distribuïa de la següent forma: 
 
Figura 6. Sectors econòmics del Pallars SobiràFont: Pla comarcal del Pallars Sobirà (95-99) 
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Si es comparen aquestes dades amb les de Catalunya, podem observar com l’agricultura i 
la construcció tenen un percentatge major d’ocupació que la mitjana de catalana, el sector 
del comerç i els serveis és similar al català, però que el sector industrial és clarament inferior a la 
mitjana. A continuació analitzarem cada sector en concret. 

 
Sector primari 
 
- Ramaderia 

Segons el cens agrari de 1989 s’apuntava una disminució del sector lleter per la 
disminució del nombre de caps de vaques lleteres, i un augment del bestiar oví, gràcies a les 
primes de la Unió Europea. Es tenien comptabilitzades unes 150 explotacions de boví de carn, 
amb un total de 2500 caps de vaca bruna, activitat de caràcter extensiu, en què es combina el 
pasturatge a la muntanya i a la ribera. El nombre de caps de boví de carn es mantenia estable. 
El boví mixt, per a carn i llet, tradicional a la comarca, es troba en vies de desaparició. 
 
- Agricultura 

També segons el cens agrari del 1989, s’observava com els conreus herbacis es 
mantenien, la producció de cereals i els conreus de farratges augmentaven, els d’hortalisses 
disminuïen a la meitat i els guarets desapareixien. 
 
- Les forests 

La superfície forestal de la comarca és de 132.253 ha. La producció de fusta anual era al 
1989 de 24.000 m3, mentre que els anys següents era de 20.000m3 de fusta per any. Aquesta 
disminució en la explotació de fusta, es deu principalment a la caiguda del preu d’aquesta i a 
l’augment d’espais protegits. L’explotació de fusta és portada a terme per les entitats locals, a 
partir dels boscos comunals i de les comunitats de propietaris en diverses muntanyes, tot i que la 
propietat privada té un pes residual. 

El 80% de la producció comarcal és de pi roig i negre, seguides de l’avet i el pollancre. 
S’aconsella una gestió racional dels boscos, a més de la protecció d’aquest medi natural, 
perquè la comarca és capçalera de conca de molts rius i té forts pendents, i si s’explotés de 
forma massiva el bosc provocaria una erosió irreparable a la zona. La funció de vetllar per la 
vigilància contra els incendis forestals és competència de les 3 Associacions de Defensa Forestal 
de la comarca: A.D.F. Mig Pallars, A.D.F. de les Valls d’Àneu, A.D.F. del Pic de l’Orri. 

Per dinamitzar econòmicament aquest sector s’hauria de modernitzar l’empresa agrària, 
mitjançant subvencions i bonificacions a l’hora de demanar préstecs, caldria que s’incorporessin 
agricultors joves, mitjançant ajudes. Fomentar i millorar la ramaderia extensiva optimitzant 
l’aprofitament de pastures, per recuperar prats envaïts pel bosc. Reestructurar el cooperativisme 
agrari i entitats associatives agràries per millorar la comercialització dels productes agraris. 
 
Sector secundari 
 

És el sector menys desenvolupat, hi trobem representades les empreses hidroelèctriques, 
les quals troben en la comarca un elevat potencial degut als abundants recursos hídrics. El ram 
de la construcció que es troba en un moment d’augment de la seva activitat. En canvi les 
indústries es troben en recessió, la única possibilitat de que aquest sector augmenti és amb la 
instal·lació de petites indústries del ram artesanal i alimentari. 
 
Sector terciari 
 

Del total de la població activa un 23% es dedica al turisme, a la restauració i l’hostaleria, 
i un altre 23% a l’educació i a la sanitat. El comerç està poc especialitzat i diversificat, ja que la 
majoria és d’aliments.   

El turisme està augmentant a la zona, degut sobretot a la instal·lació a la zona de 
diverses empreses d’esports d’aventura i a la presència del Parc Nacional d’Aigüestortes. Aquest 
fet ha portat a l’augment de places hoteleres passant de les 1.529, l’any 1981, a les 2.142 de 
l’any 1991. Les dades respecte a l’activitat turística i als serveis ofertats que a continuació són 
presentades, donen una bona idea d’aquesta evolució.  
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     Taula 4. Activitats i serveis turístics ofertats al Pallars Sobirà 
                 Font: Pla comarcal del Pallars Sobirà (95-99) www.noguerapallaresa.com  

Serveis ofertats 1999 2004 
Càmpings 20 19 

Albergs 4 19 
Residències Cases Pagès 29 49 

Cases colònies 12 - 
Hotels - 53 

Restaurants - 44 
Bars - - 

Esports d’aventura 8 22 
Esports d’hivern - 9 

 
 
Figura 7. Comparació serveis turístics al Pallars Sobirà entre 1999 i 2002 
Font: Pla comarcal del Pallars Sobirà (95-99) i www.noguerapallaresa.com 
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També han proliferat les cases com a segones residències arribant l’any 1991 al 42.4% dels 
habitatges. Els principals atractius turístics de la comarca són: els de la natura (Parc Nacional, 
Parc Natural, Itineraris comarcals i Itineraris Pirineu Viu), les dues estacions d’esquí alpí, Portainé i 
Superespot, i les d’esquí de fons, Bonabé, Tavascan, i Bosc de Virós, els esports d’aventura, i el 
turisme cultural, Museu de fusta d’Àreu i l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu. 
 

Taula 5. Altres serveis ofertats a la comarca del Pallars Sobirà 
Font: Pla comarcal del Pallars Sobirà (95-99) www.pirineuviu.com 

Serveis ofertats 2006 

Consultoris mèdics 10 

Farmàcies 4 

Ajuntaments 15 

Cine 1 
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2. TIPOLOGIA D’USUARIS D’ACTIVITATS RECREATIVES AL MEDI NATURAL I 
PROBLEMÀTICA 
 

Els usuaris són gent principalment visitants foranis, sobretot els caps de setmana, a l’estiu i 
per vacances de Setmana Santa. També s’ha de comptar amb el turisme de la comarca, 
interessat per conèixer el seu país i els seus llocs. Per determinar la duració de l’estada s’ha 
acudit a l’informe “Arbres Singulars del Mig Pallars: Inventari, valoració i conservació” (Palau, 
J.2002), on es realitza un estudi detallat de l’afluència de gent, motius, procedències i duracions 
d’estada, que perfectament és aplicable a la forest estudiada.  

Primer es definiran els tipus d’usuaris que visiten la forest:  
 
Taula 6. Tipologia d’usuaris i descripció. Font: Pròpia& Palau J, (2002) 

Tipologia d’usuari Descripció de l’usuari Permanència 

Turista 
Persona que visita els llocs preparats per a la 
seva estància, i als quals pot arribar en cotxe  

 

Vacances 
Un dia 
De pas 

 

Turista de vehicle Practica el turisme de cotxe, 4x4 o de trial 
De pas 
Un dia 

Excursionista 
Practica el senderisme mogut per les troballes 

paisatgístiques i els reptes esportius 
Vacances 

Un dia 
Excursionista d’esports 

d’hivern 
Practica els esports d’hivern i quan no hi ha de 

neu practica un altre ús (BTT, senderisme,...) 
Vacances 

Un dia 

Ciclista Practica l’ús de la bicicleta de muntanya o BTT. 
Vacances 

Un dia 

Naturalista 
Practica el senderisme mogut per les troballes 

científiques (botàniques, geològiques, 
antropològiques, paisatgístiques) 

Vacances 
Un dia 

 
La permanència dels visitants al Mig Pallars s’estima en les següents quantitats (Palau, J 2002): 
 

Taula 7. Permanència. Font: Palau J, (2002) 

Permanència Permanència Estada mitja 

Vacances 85,4% 7,93 dies/vis. 

Un dia 4.6% 1 dia 

De pas 10% Unes hores 

 
Figura 8. Durada de les estades al Mig Pallars 

 
 
Tot aquest conjunt d’usos recreatius generen a l’hora alguns problemes que aquesta 

ordenació ha de solucionar, i que s’han de tenir en compte en el moment de determinar els 
rodals d’usos potencials. De seguit es concreten alguns dels problemes generats per aquests 
usos. 
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Taula 8. Tipologia d’usuaris. Font: Madrigal, A (1994) 

Tipologia de 
turisme 

Problemàtica generada- Impactes produïts 

Turisme rodat 

Rutes il·legals de vehicles 4x4 i trialeres que provenen d’Andorra. 
 No es respecta la Llei 9/1995 de 27 de Juliol de regulació de l’accés 

motoritzat del medi natural 
Es creen rodaleres i trialeres en prats i fora pistes que generen els 

conseqüents processos erosius sobre el terreny 
Efecte de compactació del sol i creació de rodaleres en les pistes. Desgast 

accelerat de les pistes i generació de despeses per acondicionar-les de nou. 
L’aigua és un recurs que provoca l’afluència de gent, la proximitat de punts 

i corrents d’aigua a llocs de lleure, provoca alguns cops processos 
d’eutrofització i de contaminació. 

Turista 

És un generador potencial de residus (brossa) i de sorolls 
Accés a propietats privades on està prohibit l’accés 
Generar sorolls perjudicials per a la fauna. Modifica la estructura i 

composició específica de determinades comunitats faunístiques, disminuint la 
seva diversitat 

Endur-se flora protegida 
Efecte de trepig que compacta el sol i elimina els horitzons superficials, el 

que provoca alteracions de la flora i fauna microbiana, reduint la 
permeabilitat i accelerant la erosió. 

L’aigua és un recurs que provoca l’afluència de gent, la proximitat depunt i 
corrents d’aigua a llocs de lleure, provoca alguns cops processos 
d’eutrofització i de contaminació 

Excursionista 
d’esports 
d’hivern 

Sortir de les pistes traçades, generant una molèstia considerable a algunes 
espècies importants de fauna 

Generar sorolls perjudicials per a la fauna.  

Ciclista 

Anar per camins no adequats per a la BTT, amb la probabilitats d’accidents 
Anar per camins no planificat per BTT i si per a altres usos creant 

incompatibilitats (senderisme, BTT) 
Efecte de compactació del sol i creació de rodaleres en les pistes. 

Excursionista 

Fer sorolls perjudicials per a la fauna 
Anar per camins no adequats per al senderisme, amb la probabilitats 

d’accidents 
Efecte de trepig que compacta el sòl i elimina els horitzons superficials, el 

que provoca alteracions de la flora i fauna microbiana, reduint la 
permeabilitat i accelerant la erosió. 

Naturalista 

Anar per camins no adequats per al senderisme, amb la probabilitats 
d’accidents 

Efecte de trepig que compacta el sòl i elimina els horitzons superficials, el 
que provoca alteracions de la flora i fauna microbiana, reduint la 
permeabilitat i accelerant la erosió. 
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3. ANTECEDENTS DE L’ÚS PASTORAL A LES FORESTS DE MIG PALLARS 
 

Tot i que la ramaderia es tracta d’un sector amb una forta tendència a la baixa al poble de 
Lladrós, i es troba casi en fase de desaparició, cal remarcar que un dels motius de creació del 
PNAP, va ser el rellançament i la potenciació d’aquest sector primari, per això es van marcar els 
següents objectius: 

 
- Objectius ramaders del Parc Natural de l’Alt Pirineu 

Segons la informació pública que donen els tríptics del nou Parc Natural, la ramaderia 
representa un dels principals valors, textualment es reflexa així: 
 

“En els darrers anys la ramaderia ha sofert una forta davallada, amb la consegüent pèrdua 
de valors naturals i de paisatges que allò pot suposar. Per això, la promoció i potenciació de la 
ramaderia extensiva serà un dels principals eixos de la gestió i inversió del Parc, principalment pel 
que fa a la millora de les infraestructures ramaderes i de la competitivitat en el mercat del 
productes derivats de la ramaderia ecològica. Els acords individuals del Parc amb els titulars de 
les explotacions ramaderes poden ser un instrument útil per complia aquests objectius.” 
 
D’altra banda, declaracions públiques per part dels tècnics del Parc aportaven la següent 
informació: 

 
“Les activitats tradicionals lligades al sector primari i l’existència secular d’un aprofitament 

ordenat dels recursos naturals, principalment la ramaderia, és el que ha fet possible l’existència, 
pervivència i conservació de gran part del patrimoni natural i la configuració i manteniment del 
paisatge que motiva la creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Es per això que, en aquest 
àmbit, no es poden deslligar ni destriar els valors culturals, i econòmics, dels valors naturals. 

Per aquest motiu, un dels principals objectius del Parc serà el desenvolupament d’instruments 
per tal de potenciar la ramaderia extensiva i les races ramaderes autòctones per evitar la 
pèrdua d’aquest paisatge dels que tots ens beneficiem, sobretot a nivell turístic. En aquest sentit 
les línies de treball del Parc són: 

 
- Inversió en la creació, recuperació i millora de les infraestructures ramaderes presents 

dins dels límits del Parc, via línia d’ajuts (terreny privat) o actuació directa (terreny 
públic):abeuradors, coms, mànegues de maneig, pletes, tancats, passos, canadencs, 
cabanes, bordes i refugis, foment de la figura de pastor, accessos a pastures, 
adequació tipològica de granges, etc. 

- Manteniment de les infraestructures públiques, i en especial els camins i senders, els murs 
de pedra seca, i els coms i abeuradors a través de brigades de treballadors forestals. 

- Contractes específics i voluntaris de conservació amb les explotacions ramaderes de 
l’àmbit del Parc. L’objectiu és fer viables les explotacions ramaderes existents i assegurar 
el manteniment dels prats de dall i les pastures incloses dins dels límits del Parc, 
mitjançant el pagament per superfície mantinguda i proporcional a la tipologia de prat 
o pastura. Es preveu que durant l’any 2005 es realitzin els estudis previs i el 2006 s’iniciï la 
posta en marxa d’aquests contractes. 

- Foment i impuls de la ramaderia ecològica com a actiu econòmic de les explotacions 
ramaderes del Parc, principalment pel que fa a la comercialització dels seus productes. 
En aquest sentit el Parc ja està impulsant junt amb els ramaders del Pallars Sobirà la 
creació d’una granja d’engreix de vedella ecològica a la finca de Cassovall, propietat 
del Departament de Medi Ambient.” 

 
 
-El punt de vista dels ramaders per al futur de la ramaderia extensiva al Mig Pallars 
 

Els ramaders avui en dia mostren estar preocupats per les decisions que es prenguin a 
Europa respecte a si les ajudes es desacoblen o van unides a la producció. Per als ramaders 
amb ovelles, volen mantindre els drets sobre aquestes, encara que hi hagi menys ovelles, el que 
durà a la disminució dels caps per ramat, segons el punt de vista dels ramaders. Per el moment, 
les ajudes agroambientals han revifat el sector. Hi ha unes 250 explotacions al Pallars Sobirà, però 
només 66 han cobrat subvencions. 

El projecte del Parc Natural de recolzar la ramaderia ecològica posa un alt grau 
d’esperança als ramaders, mirant com a punt de referència els convenis col·lectius fets a França 
i a Navarra. 
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Malgrat aquests avanços també hi ha altres impediments que resten per exemple degut 
a que el Pla d’Accions Ramaderes (pels contaminants de purins, etc) del Departament 
d’Agricultura, no està diferenciat per comarques, i es tracta igual al ramat de la Plana de Lleida, 
que el dels Pirineus, el qual representa un greuge comparatiu per als ramaders. 
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  ANNEX 6 

FITXES DE GESTIÓ DEL PLA GENERAL I PLA 
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DIAGNOSI FORESTAL  
 
Per a prendre aquesta informació es fa servir la següent fitxa: 

 
Taula 1. Fitxa de rodal utilitzada per recollir dades relatives al conjunt del rodal. Font: Pròpia 

Num Rodal:  Data: Equip: Zona:    

           

Esp. Arbòries Cobertura (%)   Densitat (peus/ha)   Edat (anys)   Alçada (m)       
  intervals 10%   arb circ 5,6m x 100   intervals 20   intervals 2m      

P.silvestris                     

P.uncinata                     

A.alba                 

B.pendula                    

Q.humilis                     

Q.ilex                

F.excelsior                     

P.tremula                

P.avium                     

S.caprea                

….                     

Caract.silvicoles Disseminat (<3m)   Regular   Altres característiques         

  Plançoneda (6m)   Semiregular           

  Perxada baixa(8-10m)   Irregular           

  Perxada alta (10-14m)   Bosc alt           

  Fustal jove (12-16m)   Bosc baix           

  Fustal mig (14-18m)   Amb retard           

  Fustal vell (15-20m)   Sense retard               

Estat de regeneració Alt (>2000p/ha)   Escàs (<500p/ha)   P.uncinata   P sylvestris   Q.humilis    

  Baix (500-2000p/ha)   Nul   A. alba   B. pendula   …   

Possibles  Clareig   Selecció de tanys   Tallada disem.   Croquis       

Intervencions Aclarida mixta   Estassada de matoll   Tall. Arbres pare         

  Aclarida baixa   Repoblació total   Tall. arreu x bosquets         

  Poda 2m   Plantació enriquer.   Laboreig sòl         

  …   Eliminació restes   PRIORITAT (1,2,3)         

Intervencions  Aclarida   Tallada arreu   Tallada per llenyes         

Anteriors Selecció de tanys   Tallada succesiva -   Tallada destral-tronç         

  Poda 2m   Tallada succesiva+   …         

  Recent (<10 anys)   Mitjana (10-30 anys)   Antiga (>30 anys)         

Recobriment sol (%) Arctostaphillos uva-ursi   Calluna vulgaris   Molsa         

  Rhodod. ferrugineum   Juniperus communis   Nardus stricta         

  Vaccinum myrtillus   Rosa sp   Festuca eskia         

  Genista balansae   Rubus sp   Pinassa/fullaraca         

  Afloraments roca   Pedra solta   …         

Estat fitosanitari Escolítids   Envelliment (decrèpits)   …         

(%peus afectats) Vesc   Peus morts (dominats)   …         

  Processonària   Danys foc   …           

Altres comentaris                     
              
              

                      

 
A partir de les dades que genera aquesta fitxa s’obtenen les següents informacions: 
- Mitjançant la cobertura, la densitat, les alçades, les característiques silvícoles, l’estat de 

regeneració i la descripció del rodal (altres característiques i altres comentaris), aquesta fitxa 
ajudarà posteriorment, a l’equip d’inventari a determinar perfectament la ubicació de la 
parcel·la d’inventari forestal. 
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- 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, són pròpiament dit, la diagnosi forestal. A partir de les dades de 
la pròpia fitxa de rodal, i dels coneixements del tècnic, es proposen vàries possibles 
intervencions, que seran les que es faran servir per determinar la planificació. 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 (1,2,3), 
que ens donarà 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 (l’altra part la determina la fitxa d’inventari 
forestal). A més a més, genera el mapa de recobriments per rodals i és de gran importància 
per determinar l'ús potencial de fruits silvestres, i de boixerola, i organitzar la seva explotació. 

- L’estat fitosanitari, permet calcular el nivell d’afecció d’una plaga i/o malaltia sobre la massa 
forestal, realitzar el mapa de plagues i malalties per rodals, i organitzar els treballs de 
prevenció i cura d’aquestes enfermetats. Així mateix, determina l’ús potencial de vesc i 
l’organització de la seva explotació. 

 
 
INDEX DE MADURESA 
 
 

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, 
l’existència de ramat, la composició florística, l’estructura del bosc, el recobriment,.... Aquest test, 
basat en la fitxa de naturalitat, 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. Per a poder observar els paràmetres mesurats, es mostra a 
continuació: 

 

 
Figura 1. Observació d’un formiguer. La singularitat i la diversitat d’espècies augmenta l’índex de naturalitat.
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1.Ventall de diàmetres dels arbres (classes de 10 en 10 cm)                                             
   a 1 categoria    0             10. Pertorbacions del medi natural           
   b 2 categories    3               a obra tècnica moderna próxima (pista, línia electr.) 0           
   c varies categories   6               b objectes històrics (carbonera, murs, cabanes) 3           
    d totes les categories     10                 c cap       6           
2.Capacitat de generar arbres vells de gran diàmetre           11. Caràcter natural dels poblaments veïns           
   a molts pocs arbres potencials   0               a rodals veïns intervinguts (actuació forestal,…)  0           
   b bons candidats disponibles poc avançats 3               b alguns intervinguts antics i alguns no intervinguts 3           
   c bons candidats disponibles força avançats 6               c la majoria dels rodals propers a la natura o no intervinguts 6           
    d bons candidats disponibles dominants 10                 d molt pròxims a la natura, com aquest   10           
3.Mida de les capçades              12. Espècies de l'estrat dominant           
   a capçades molt curtes (1/5 de l'alçada) 0               a plantació artificial (repoblació, reforestació,…)  0           
   b capçades curtes (1/4)   3               b nombrosos arbres fruit d'una actuació forestal 3           
   c capçades regulars (1/3)   5               c alguns arbres fruit d'una actuació forestal  5           
   d capçades grosses (1/2)   8               d una sp endèmica domina excesivament  8           
    e capçades grosses i petites mesclades 10                 e totes autòctones ben diversificades i repartides 10           
4.Distribució dels arbres              13. Estrat intermedi             
   a tancat equidistant   0               a poblament jove o perxada   0           
   b equidistant però espaiat   3               b estrat intermedi absent   3           
   c tancat irregular   5               c alguns individus isolats   5           
   d més aviat irregular   8               d repartit regularment   8           
    e molt irregular (clarianes i zones tancades) 10                 e repartit irregularment     10           
5.Formes dels arbres              14. Vegetació herbàcia             
   a formes resultants d'una actuació  0               a absent    0           
   b alguns naturals i d'altres com a)  3               b monotona regular (1 o 2 espècies)  3           
   c bona mescla de diverses formes  6               c varies espècies mesclades i sense perturbació 6           
    d aspecte de bosc madur     10                 d molt variada repartida irregularment   10           
6. Fusta morta en peu o a terra             15. Presència de soques tallades           
   a absent    0               a recents (amb escorça)   0           
   b alguns peus grossos isolats   6               b antigues (en pudrició)   6           
    c varies acumulacions presents     10                 c absents       10           
7. Màxima antiguitat de la fusta morta de gran diàmetre a terra           16. Edat dels arbres vius més vells           
   a recent amb escorça   0               a < 100 anys    0           
   b recent sense escorça i galeria d'escolítids 3               b 100-150 anys    3           
   c estat de pudrició (fongs, galeries internes) 5                 c > 150 anys       5           

   d descomposada amb molsa i líquens   8                           
    e incorporada al sòl     10             17. Grau de pasturatge             
8. Petits objectes naturals                a presència abundant de corriols i cagades  0           
   a cap    0               b presència de restes de bestiar (traces, excrements) 6           
   b mitjana imp. (bloc, torrent, lloc humit, roca) 6                 c absència de traces de bestiar     10           
    c molt presents (cascada, font,…)   10             18. Elements naturals especials: tapís de molses, líquens penjants, lianes, arbres vellls,…)        
9. Hàbitats d'interès faunístic               a cap    0           
   a cap en particular (aclarida, regular,regenerat…) 0               b alguns    3           
   b forats picot, escoltes, formiguers, caus 6               c presents (líquens, peus morts en peu,…)  6           
    c molt important (parets de roca, observació) 10                 d molt presents (panoràmiques, monuments històrics, arbres grans,…) 10           

Taula 2. Fitxa d’índex de naturalitat o maduresa utilitzada per recollir dades relatives al conjunt del rodal. Font: ADF Mig Pallars 
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INVENTARI FORESTAL  

Es diferencia en funció de si és tracta del superestrat productor o protector.  

1. Descripció de la fitxa d’inventari forestal per a rodals productors (superestrat 
productor) 

 En el cas de l’inventari forestal, cada superestrat, aportarà una sèrie de dades molt diferents 
unes d’altres. Cada superestrat, requereix d’un gran esforç per recollir aquestes dades i alhora, 
totes les dades són, igualment d’importants, perquè totes definiran el conjunt de la forest, i l’ús 
de totes permetrà una gestió complerta i conjunta. Per tant, per a cadascú dels superestrats, 
s’ha dissenyat una fitxa de camp diferent. A continuació, s’explicarà el contingut de la fitxa 
corresponent al primer superestrat.  
 La fitxa d’inventari forestal d’aquest superestrat, reuneix, tots els paràmetres, que interessa 
conèixer de la massa arbrada productora de fusta, per al posterior estudi d’usos, per a la 
posterior planificació forestal i per a la realització de la planimetria. La fase d’inventari forestal, 
és, potser, la més important de tota l’ordenació, doncs són les dades amb les que es prendran 
posteriorment les decisions. Així que s’ha de ser rigorós a l’hora de prendre les dades i evitar al 
màxim els errors, per tal motiu, s’han de complir els passos exposats en l’annex 3. 
 La fitxa que s’ha dissenyat, es presenta a continuació i conté els següents paràmetres a 
mesurar: 
 
Taula 3 Fitxa d’inventari forestal del superestrat productor (A). 
 

Data   Equip    
Espèci
e 

Dn 
(mm) 

Escorça 
(mm) 

Edat 
(anys) 

Creix 10 
(mm)    

Hora inici   Nº Rodal                 

Hora final   
Nº 
Parcel·la                 

                  
             

Espècie 
P
s 

Pu 
A
a 

B
p 

Qi Qh …. …. …. 
Mort
s 

CD 

Regenera
t                     

Regener
at 

5                     5 

10                     10 

15                     15 

20                     20 

25                     25 

30                     30 

35                     35 

40                     40 

45                     45 

50                     50 

55                     55 

60                     60 

65                     65 

>70                     >70 
             
Comenta
ris                         

               
                          

 
a) Diàmetre normal a 1,30 m, en cm, de tots els peus de la parcel·la, mesurat des de la part 

superior del pendent. Es mesuren amb forcípula, amb una sola mesura i diferenciant en 
classes diamètriques  de 5 cm d’amplitud. La classe diamètrica més baixa, és la classe 5 (2,5-
7,5 cm). Els diàmetres < de 2,5 cm, són considerats regenerat. 
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b) Alçada total, en dm, d’una submostra formada pels tres peus més característics de la 
parcel·la. Mesurada amb el hipsòmetre. 

c) Edat i creixement radial dels darrers 10 anys, apreciat al mm, d’una submostra formada pels 
tres peus més característics de la parcel·la, mitjançant  la barrina de Pressler. La mesura s’ha 
realitzat a 20 cm de la base de l’arbre.  

d) Diàmetre normal a 1,30, en mm, d’una submostra formada pels tres peus més característics 
de la parcel·la, mesurats amb una cinta diamètrica. Aquesta mesura s’ha realitzat 
independentment de la  realitzada en el conteig diamètric. 

e) Espessor  de l’escorça a 1,30 m, amb mm,  d’una submostra formada pels tres peus més 
característics de la parcel·la, mesurada amb el calibrador d’escorça, o amb la barrena de 
Pressler i un regle en el moment de traure els creixements. 

f) Fusta morta. S’han contat els peus que estaven, be a terra, be en peu però morts, mesurant 
els seus diàmetres, per així poder saber el volum de fusta morta incorporada al sol, per saber 
si hi ha situació de colapse forestal i per determinar la relació amb el grau de maduresa de 
la forest. 

g) Estat i abundància del regenerat, amb conteig de peus menors (inferiors a 2,5 cm de 
diàmetre) 

h) Altres observacions : rastres de  fauna, l’estat fitosanitari de  la massa, la qualitat d’estació (a 
través de l’estudi de la pedregositat, d’afloraments rocosos i de l’erosió), presència de 
líquens i fongs, presència de espècies rares de flora, presència de camins, de carboneres, 
d’infraestructures,... 

i) Informació adicional. És la informació referent a l’equip d’inventari, al dia, a l’hora d’inici i 
hora de final (per determinar els rendiments), al número de cantó, i número de rodal. 

A tota aquesta informació se li ha d’afegir la informació obtinguda durant la fase de 
rodalització.  

   A partir de totes aquestes dades generades s’obté la següent informació: 
 
1. A partir del conteig dels peus presents en la parcel·la per CD i per espècie, es trau tot un 

seguit de resultats que seguit es comenten: 
 
- La proporció de les espècies presents en la parcel·la, generarà el mapa d’espècies forestals 

per rodals (un mapa per espècie, i una categoria de densitat d’eixa espècie en cadascun 
dels rodals). 

- La proporció de les espècies, també proporcionarà les dades referents a la distribució de 
coníferes i frondoses, en les forests ordenades. Aquesta dada a la vegada, generarà els 
rodals amb un elevat potencial per a llenyes i ajudarà a organitzar aquest ús. 

- La proporció de les espècies, també proporcionarà la segona part del càlcul de la cobertura 
arbòria del rodal. 

- El conteig dels peus per CD i per espècie, determinaran la densitat de cada espècie per CD, 
a nivell de rodal, cantó, quarter i forest. 

- Igualment, aquest conteig determinarà les existències, per espècies i CD per rodal, per 
cantó, per quarter i per forest, i el mapa de les existències per espècie i rodal. 

- Aquest conteig, també determinarà la gràfica de l’estructura forestal del rodal. Aquesta 
gràfica serà part de la fitxa d’abatiment del rodal, i servirà per concretar, en la planificació, 
les intensitats de les actuacions així com el tipus d’actuació a realitzar. 

- El conteig del regenerat de cadascuna de les espècies presents, proporcionarà la xifra de 
regenerat per espècie i rodal que serà necessària per acabar de completar la gràfica 
d’estructura de la massa forestal present a la fitxa d’abatiment del rodal. És sense dubte, 
una dada que clarificarà el tipus de tractament a realitzar i la prioritat d’aquest tractament 
(un objectiu principal de l’ordenació és assegurar la regeneració de la massa forestal), per 
tant determinarà la seva ubicació en el temps. 

- El conteig de la fusta morta ja sigui en peu o en terra, ens indicarà segons la CD d’aquesta 
fusta, si la massa es decrèpita o si la massa està col·lapsada i té molts peus oprimits. 

 
2- A partir de les dades proporcionades pels arbres tipus s’extrau: 
 
- La confrontació d’aquestes dades amb les del conteig forestal, ens permetran determinar 

quin dels arbres tipus representa la CD amb més densitat dintre del rodal. Un cop clar l’arbre 
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tipus, s'escollirà l’edat d’aquest com a edat de la massa forestal d’aquest rodal. Aquesta 
dada ens proporcionarà el mapa d’edats per rodals, determinarà la proximitat al torn de 
l’espècie aprofitada i ens ajudarà a elegir el tipus de tractament i la prioritat de les 
actuacions. 

- Les relacions entre diàmetres i alçades de tots els arbres tipus de la forest, ens 
proporcionaran la corba de regressió h/d de la forest. Aquesta dada proporcionarà les 
diferents qualitats de fusta per espècie (qualitat I, qualitat II...). Fruit d’aquesta 
categorització, sortirà el mapa de qualitats per rodals. 
- Segons el tipus de qualitat que hi ha en cadascun dels rodals, s’utilitzarà un càlcul diferent 

dels volums. Per tant, coneixent el tipus de qualitat que hi ha en cada rodal, es calcularan 
els volums per rodals. Aquesta dada és la que apareixerà en la fitxa d’abatiment de rodal 
com volum amb escorça. 

- No s’ha d’oblidar que aquests volums seran amb escorça, per tant la dada d’escorça 
pressa en els arbres tipus, ens servirà per determinar els volums sense escorça. Un cop 
calculat el volum sense escorça, es generaran les dades de volums per rodals, cantons 
quarters i forests. També aquestes dades de volums sense escorça proporcionaran les dades 
de volums sense escorça i les estimacions econòmiques de la fitxa d’abatiment de rodals. 
Posteriorment, en el bloc de planificació, segons els tipus de tractaments elegits, es 
calcularan els ingressos exactes produïts per la venda de fusta tallada. 
 
Totes aquestes dades, es mostren el el bloc de “Tractament de les dades” on  cadascú dels 

rodals compta amb una fitxa d’abatiment on es determina la situació en relació a la forest, una 
fotografia, i tot el seguit de dades que s’acaben de descriure. Per motius d’espai, al tractar-se 
de 185 rodals i existir una fitxa per rodal, aquest bloc s’ha separat de l’estat forestal i s’ha reunit 
en un document diferent que acompanya al document de l’ordenació. Totes les dades que 
aquí són citades estan concretades per rodals, en aquest bloc. 

Més endavant en el capítol, “Tractament de les dades”, és resumeixen totes aquestes 
dades per quarter i rodals. 

2. Descripció de la fitxa d’inventari forestal per a rodals protectors (superestrat 
protector del sol) 

 A continuació, s’explica el contingut de la fitxa d’inventari forestal per als rodals 
del superestrat de protecció del sol, que s’ha fet servir al camp. Hi ha una gran 
diferència entre les zones protectores de sol i les zones productores de fusta. Per tal 
motiu, la fitxa d’inventari forestal dissenyada per a aquest superestrat, és força 
diferent. Aquesta fitxa, reuneix una sèrie de dades, que en aquestes zones, són les que 
cal conèixer per tenir elements de gestió i de decisió. Tots aquests aspectes, eren 
secundaris o inexistents en el concepte d’ordenacions clàssiques, però amb els 
avanços d’aquesta disciplina, l’ordenació de tot conjunt de la forest, en tots els seus 
aspectes ha vingut a substituir, el model clàssic d’ordenació forestal. 
 L’interès que per a la ordenació forestal, ocupen les zones arbrades protectores 
del sol, és, entre d’altres; el coneixement del risc d’erosió, del perill d’allaus, del risc 
geològic, del perill d’incendis forestals, i la gestió d’aquest risc, el coneixement 
d’hàbitats d’interès faunístic o florístics... 
 S’ha de remarcar la importància que té aquesta part de l’inventari forestal, per a 
la planificació de la forest des d’una perspectiva conjunta i global. 
 Aquesta fitxa s’utilitza igualment en l’estudi de la massa no arbrada en zones 
protectores del sol. Per la seua banda, les zones no arbrades en zones productores de 
fusta, són les que formen el tercer superestrat, el dels prats i les pastures, i serà tractat 
en un punt posterior. La fitxa emprada és la següent: 
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Taula 4. Fitxa emprada per l’inventari del superestrat protector (C) 

Zona DATA EQUIP  Intervencions anteriors   

Rodal i Cantó      Aclarida   

Índex d'erosió        Llenyes   

Puntuació (140) 0 4 10 Pastura   

Rocositat (rocs per 5 m2) Baixa (1) Mitja (2) Alta (3) Tallada arreu   

Pedra solta Poca Mitja  Molta Tallada destral   

Recobriment del sol (4x10 passos) Alt ( 28 a 40) Mig (12 a 28) Baix (0 a 12) Res   

Regenerat (4x 10 passos) Alt ( 28 a 40) Mig (12 a 28) Baix (0 a 12) Recent (<10 anys)   

Cobertura arbòria (4 x10 passos) Alt ( 28 a 40) Mig (12 a 28) Baix (0 a 12) Mitjana (10-30 anys)   
Càrcaves (visualització dintre 
rodal) Cap Coberta veg Sense veg Antiga (>30 anys)   

Allaus Cap Amb reg Sense reg 
Recobriment del sòl 
(%)   

Tarteres Cap Pedra >20cm d 
Pedra 
<20cm Boixerola   

Ramaderia Sense restes Amb moderació Sobrepastor Neret   

És Vessant no Si   Nabiu   

És Torrent no   Si Bàlec   

És Capçalera no   Si Bruguerola   

Curs d'aigua Inexistent Temporal Constant Ginebró   

Puntuació 4 16 30 Rosa silvestre   

Pendent 0º-30º 30º-60º 60º-90º Esbarzer   

Cobertura arbòria (%) % Caract silvícoles Molsa   

P. sylvestris   Disseminat   Pel caní   

P. uncinata   Plançoneda   Gespet   

A. alba   Perxada   Herbàcies   

B. pendula   Fustal   Pinassa o fullaraca   

Q. humilis   Res   Afloraments roca   

Q. ilex   Regular   Pedra solta   

F. excelsior   Semirregular   Sòl nuu   

P. tremula   Irregular   Restes de tallades   

P. avium   Bosc alt   Cistus laurifolius   

S. caprea   Bosc baix   …  

C. avellana   Comentaris       

Possibles intervencions Estat fitosaniari (% p.a.)    

Repoblació manual mixta Escolítids        

Repoblació aèria Vesc        

Repoblació rodals veïns Processionària        

Valles protectores de fusta Envelliment        

Dic de vegetació Oprimits        

Dic de formigó Danys focs        

Res Danys vent        

Prioritat (1,2 o 3) Danys neu        

Radi parcel·la         

ARBRES TIPUS Espècie Dn (mm) 
Db 
(mm) H (dm) Edat 

Arbre 1           
Arbre 2           
Espècie Pi roig Pi negre  Q. ilex ….   
CD 5/parcel·la          
CD 10          
CD 15          
CD 20          
CD 25          
CD 30          
CD 35          
CD 40          
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CD 45          
CD 50          

CD 55          

CD 60          

Regenerat          

 A partir de les dades que es mesuren s’obté la següent informació: 
 
- Un índex d’erosió que ens permetrà saber, quin risc de despreniments té cadascú dels 

rodals protectors. Aquesta dada ens permetrà planificar posteriorment possibles punts 
barrera de control dels despreniments, repoblacions puntuals, fixacions del territori (teles 
metàl·liques)... 

- El mateix índex d’erosió ens permetrà conèixer el risc d’erosió, la existència de xaragalls, de 
tarteres, i de pedra solta. Tot això indicarà la necessitat de realitzar alguna actuació o no. 

- És calcula la pendent que col·laborarà en el càlcul d’aquest índex 
- La cobertura arbòria, en cas que el rodal protector sigui arbrat, ens permetrà conèixer la 

maduresa i la estructura de l’hàbitat. És comú que molts d’aquests rodals són importants 
hàbitats per ocells rocaires i amenaçats o exterminats en zones productores i per tant, de 
presència escassa o única. Així doncs, generalment es tracta de zones boscoses especials i 
importants (carrascars, rouredes, pinedes seques...) 

- Ens permet saber si s’ha fet explotació forestal, és important conèixer la història del bosc 
per saber regular-lo. És comú, trobar en grans pendents boscoses de caràcter protector, 
tallades per llenya de més de 30 anys.  

- L’estat fitosanitari és una de les altres dades a mesurar. L’existència d’alguna plaga o 
malaltia en aquests rodals pot suposar la contaminació d’altres rodals pròxims que són 
productors. Per tant, en alguns casos on sigui clara aquesta situació, es poden proposar 
actuacions relatives al control de plagues i malalties. 

- La valoració del recobriment arbustiu, ens permetrà a part de completar l’índex d’erosió, 
conèixer la presència de plantes aromàtiques, comunes en aquests rodals i que si són 
accessibles poden ser objecte de regulació per a l’ús dels veïns, o dels visitants. 

- La existència de camins i restes històriques (cabanes, guerra civil, llenyes...) poden suposar 
la recuperació i la planificació de posteriors circuits interpretatius, turístics o de millora del 
municipi. 
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IPS ACUMINATUS 

 
És un coleòpter de la família dels Scolytidae, que ataca masses forestals de zones de clima 

fred, i al Bosc de Bosc Gran i Solana de St Joan, es pot trobar algun rodal de pi roig atacat per 
Ips  acuminatus.  

La primera generació ataca a la fusta debilitada, recent tallada o abatuda, però la segona 
generació si les poblacions són gaire importants, penetren en rodals d’arbres vius i els assequen 
a la tardor. La debilitació produïda per les nevades o sequeres prolongades ocasionen que la 
massa sigui més propensa a l’atac de plagues forestals. 

Els danys que causen no es veuen al moment de l’atac, sinó que comencen a morir els 
primers arbres a les 7 o 8 setmanes de l’entrada dels insectes. Les puntes de les rametes 
comencen a doblegar-se, les copes van canviant de color passant d’un color verd grisós a color 
vermellós, que indica la seva mort imminent. 

Algunes mesures de prevenció serien l’eliminació de les restes de les tallades i s’hauria de 
prohibir els aprofitaments de pi roig durant els mesos de maig i juny, per tal d’evitar la proliferació 
a la fusta recent tallada. També podrien utilitzar-se “arbres –esquer” per controlar la plaga. 
 
 
VISCUM ALBUM (VESC) 
 
 És una planta paràsita que desenvolupa fulles verdes típiques que fan la fotosíntesis i 
normalment petites flors dioiques i fruits en forma de baies que contenen una sola llavor. 
Produeixen una gran quantitat de perforadors haustorials que creixen a les rames i tiges dels 
arbres i absorbeixen aigua i tots els minerals que necessita dels seus hostes, però pot produir 
carbohidrats gràcies a les tiges i a les fulles verdes que té. 

Es molt abundant en alguns rodals del bosc. En general, ataca al pi roig en zones on la 
densitat de peus és baixa o hi ha moltes clarianes. 

Els símptomes que presenta l’arbre atacat és que les àrees infectades s’engruixeixen i 
poden produir escombres de bruixa. Aquests arbres infectats poden sobreviure durant molts 
anys, però tenen un menor creixement i els òrgans que es troben més enllà del punt atacat es 
deformen i molt sovint acaben morint.  

La seva propagació és a través de les aus que mengen les baies del vesc i posteriorment les 
excreten a les copes dels arbres. 

El control es realitza mitjançant les podes de rames infectades i l’eliminació de les tiges de 
vesc de les rames dels arbres. El vesc moltes vegades s’aprofita com a planta decorativa en 
èpoques nadalenques.  

 
 

THAUMATOPOEA PITYOCAMPA (PROCESSIONÀRIA) 
 

És un lepidòpter de la família Thaumetopoeidae, holometàbol (és a dir que té 4 fases en el 
seu cicle de desenvolupament: ou, larva, pupa i adult.). 

Els danys més importants sobre els arbres són les defoliacions que acabaran causant la mort 
de l’arbre. A part, poden causar danys als humans en zones d’esbarjo a causa dels pèls 
urticants. 

El seu control pot realitzar-se mitjançant: 
 
- Tractaments químics massius: S’usa el diflubenzurón, el flufenuxurón i també insecticides 
microbiològics basats en el Bacillus thuringensis. A la forest estudiada no caldrà utilitzar 
aquest mètode per la poca problemàtica que causa la plaga. 
- Tallada i destrucció de les bosses: Ús de podes que permetin la seva eliminació, bon 
mètode per utilitzar a Virós degut els pocs peus afectats. 
-  Tractament de les bosses: Ús en repoblacions degut al seu cost elevat. 
-  Tractament amb nebulitzadors i pulveritzadors 
-  Ús de feromones 

- Ús d’enemics naturals: Potenciar els ocells insectívors, com les mallerengues (Parus sp)  que 
s’alimenten d’erugues, mitjançant la col·locació de caixes niu. També hi ha espècies de 
formigues que s’en alimenten. Així com la rata cellarda que s’alimenta de crisàlides i 
erugues. Els adults són predats per molts rat-penats i hi ha molts parasitoids, la majoria 
dípters, que s’alimenten dels ous. Aquesta és una de les solucions més viables pel cas que 
s’està estudiant, degut a la poca problemàtica que té la plaga. 
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LYMANTRIA DISPAR (ORUGA PELUDA) 
 
 Es tracta d’un lepidòpter de la família Lymantriadae, que produeix defoliacions en la 
fase de larva. Afecta especialment espècies del gènere Quercus sp. i ocasionalment altres 
frondoses.   
 Inicialment els danys apareixen com forats a les fulles noves, i a mesura que es van 
desenvolupant les larves, la defoliació arriba als marges, i ens últims estadis atacarà tota la fulla. 
Si l’atac és fort acabarà per atacar també les fulles velles (en el cas d’espècies perennifòlies). No 
es normal que l’arbre mori per aquest atac, però si coincideix  amb altres condicions adverses 
pot produir-se la desaparició de diversos exemplars. 
 Pel fet de tractar-se d’una espècies fortament associada amb els Quercus sp. existeix 
una gran quantitat de depredadors naturals, que en condicions normals controlen la població. 
Les poblacions de Lymantria dispar presenten augments periòdics (cada set anys 
aproximadament, amb una durada de tres anys). Només s’aconsella la intervenció quan 
aquests períodes d’elevada població suposin la superació d’un llindar de danys econòmics 
(especialment quan es tracta de boscos d’alzina surera explotats).  En condicions de no 
explotació del bosc,  es desaconsella el control químic o biològic d’aquesta espècie.  



Forest de Lladrós ”Costes i Calsius”                               Annex 9 
 

 

 

 
 
 

 

  ANNEX 9 
ELEMENTS SINGULARS  

 
 
 
 

- Elements singulars naturals.  
 

- Elements singulars culturals. 
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ELEMENTS SINGURALS DE L’ESTAT NATURAL (PATRIMONI NATURAL)  
 
Durant els treballs d’inventari forestal, s’han recollit tot un seguit d’elements naturals que 

han semblat singulars per algun fet concret i que han sigut georeferenciats i dels quals s’han pres 
algunes dades. Aquests elements, són força interessant per a la interpretació forestal i del 
paisatge. Seria interessant incloure’ls a les rutes de turisme rural que visiten la forest, així com en el 
cas dels arbres, declarar-los d’interès local pel municipi. A continuació es presenta una fitxa per 
cadascun dels elements trobats.  

Cal comentar que aquest inventari no pretén mostrar tots i cadascun dels elements 
singulars existents a la forest, tan sol els que s’han trobat i han semblat interessants. Per tant, de 
segur que hi ha que no estan en aquest inventari.  

Tots aquests elements singulars apareixen al mapa 4.1 juntament amb l’inventari de 
camins. 
 

 

Topònim: “Els Gorgs” 1 

 
Sp: - 
 
Dimensions: sector on el riu es veu tancat per dos parets de 
pedra de gran alçada 
  
Interès: el riu hi forma gorgs de tamany considerable que son 
utlitzats per al bany durant per la temporada d’estiu. 
L’encaixament i la roca provoca l’aparició de vegetació 
rupícola.  
 
Estat: l’estat de conservació és bo i no hi ha presència 
d’alteracions. Els accessos no són bons i per tant l’afluència 
no és abundant. La millora dels accessos podria motivar una 
alta afluència, amb un previsible deteriorament de l’hàbitat.   
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Topònim: “Roureda de Sensedo” 2 

 

Sp: Quercus humilis  (roure de fulla petita) 
 
Dimensions: es tracta d’un bosquet de roures d’unes 4ha. No 
presenten grans alçades ni diàmetres però si elevada edat. 
 
Interès: la seva localització en un sector de gran pendent i 
baixa qualitat d’estació, sumat a l’avançada edat d’alguns 
peus li confereixen un gran interès.  
  
Estat: es tracta de peus vells, i que en el passat van sofrir un 
incendi. Aquest any s’han vist afectats per una plaga d’oruga 
peluda (Lymantria dispar).  

 

Topònim: “Tremolera de lo Bosc” 3 

 

Sp: Populus tremula  (trèmol) 
 
Dimensions: bosquet d’unes 4 ha. L’espècie principal és el 
trèmol. S’hi troben peus que en alguns casos superen els 18 
m d’alçada i arriben a diàmetres de 45 cm  
 
Interès: l’espècie en si i la superfície que ocupa. Representa 
un hàbitat molt adequat per a pícids. S’hi pot accedir a 
través de la pista al Puitabaca, caminant uns metres a través 
del bosc.  
 
Estat: l’estat de conservació es bo.   
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Topònim: “Roure gros”.  4 

 

 Sp: Quercus humilis  (roure de fulla petita) 
 
Dimensions: té un diàmetre de 70 cm i una alçada de 15 
m. 
 
Interès: és un dels peus que no van ser tallats durant 
antics aprofitaments, fet que ha permès que adquirís 
aquest tamany. A la zona s’hi ha trobat soques de roure 
de diàmetres similars i superiors. Es troba pròxim a la pista 
del Puitabaca i a la tremolera que hi ha en aquest 
sector.  
 
Estat: L’estat de conservació és bo. Aquest any ha estat 
afectat per l’oruga peluda (Lymantria dispar) 

 

Topònim: “Roure gros”.  5 
 
Sp: Quercus humilis  (roure de fulla petita) 
 
Dimensions: té un diàmetre superior als 100 cm i una alçada 
de 14 m. 
 
Interès: és un dels peus que no van ser tallats durant antics 
aprofitaments, fet que ha permès que adquirís aquest 
tamany. A la zona s’hi ha trobat soques de roure de 
diàmetres similars i superiors. Es troba pròxim a la pista del 
Puitabaca i a la tremolera que hi ha en aquest sector.  
 
Estat: L’estat de conservació és bo. Aquest any ha estat 
afectat per l’oruga peluda (Lymantria dispar) 
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Topònim: “Trémol gros”.  6 

 

 
Sp: Populus tremula  (trèmol) 
 
Dimensions: es tracta d’un peu de més de 100cm de 
diàmetre i amb una alçada superior a 20 metres 
 
Interès: es tracta d’un peu de gran tamany i que ha crescut 
en una gran pendent. Aquest fet provoca que l’accés hi 
sigui dificultós per a públic general. 
 
Estat: l’estat de conservació és bo tot i que te un gran 
tamany i està pròxim al final del torn.  

 

Topònim: “Alzinar gran de la Solana”.  7 
Sp: Quercus ilex subsp. ballota 
(carrasca) 
 
Dimensions: bosquet de 
carrascques de diàmetres que 
poden arribar als 35-40cm, i alçades 
de 12 metres 
  
Interès: es troba pròxim al nucli de 
Lladrós i està rodejat de vegetació 
herbàcia i arbustiva, fet que li 
aporta més interès.  
 
Estat: L’estat de conservació és molt  
bo.   
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Topònim: “Moixeres germanes”.  8 

 

 
Sp: Sorbus aria i Sorbus aucuparia  (moixera i moixera de 
guilla) 
 
Dimensions: es tracta d’una moixera amb diversos peus. Els 
dos principals tenen aproximadament 70 cm de diàmetre. Té 
una alçada de més de 15 metres.   
 
Interès: es tracta d’una espècie que no sol assolir grans 
tamanys. A banda d’això en una branca ha germinat una 
moixera de guilla que també ha adquirit grans dimensions. Es 
troba prop dels roures grans i de la tremolera, per tant seria 
factible la creació d’un itinerari d’arbres monumentals.  
 
Estat: es troba en bon estat de conservació.  

 

Topònim: “Tell gros del Pont”.  9 

 

  

 
Sp: Tilia platyphyllos (tell) 
 
Dimensions: té una alçada de 20 metres i un diàmetre de 65 
cm.  
 
 Interès: és difícil trobar peus d’aquesta espècies i 
d’aquestes característiques. A més es troba prop del pont 
medieval de Lladrós i de l’itinerari que per ell passa.  
 
Estat: l’estat de conservació és bo. Juntament amb altres 
arbres forma part del marge envers el riu, d’un prat privat.   
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Topònim: “Molleres de la Solana” 10 

 

Sp: carex groc, cotoneres, orquídies, etc.  

Dimensions: són varrancades de petites dimensions, 200-300m2 

Interès:Es tracta d’un hàbitat d’especial interès, que alberga espècies  com les orquídies. La seva cromàtica els fa 
visibles a distància.  

Estat:  es troben en bon estat de conservació, tot i que tenen poc tamany.  

 

 

 

Topònim: “Avellaneda de Miravet”.  11 

 

Sp:  Corylus avellana (avellaner) 
  
Dimensions: es tracta d’un bosquet 
d’avellaners de poc més de 3ha.   
  
Interès: el fet de trobar-se pròxim al 
punt més alt del vessant, la carena de 
Serra Mitjana, per on passa un itinerari. 
L’avellaner és una espècie amb un alt 
interès tradicional, en ramaderia i 
agricultura, així com en la vida 
quotidiana.  
 
Estat:  l’estat de conservació és bo.  
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Topònim: “Bedoll gros de les Escaules”  12 

 

 

 
Sp: Betula pendula (bedoll) 
 
Dimensions: aproximadament 15m d’alçada i uns 50 cm de 
diàmetre, amb un brancatge molt desenvolupat.   
  
Interès: es tracta d’una espècie que no sòl assolir gran 
envergadura, ja que es deu a una espècie pionera que sol 
ser substituïda progressivament per altres espècies. Es troba 
prop d’un sector de tarteres on es troben trinxeres de la 
guerra civil. S’hi accedeix des del càmping Serra de Lladrós.   
 
Estat:  l’esta de conservació és bo.  
 

 

Topònim: “Riu Noguera de Cardós”.  13 

 

Sp: - 
 
Dimensions:  tot a lo llarg del riu Noguera de Cardós al seu 
pas per la forest d’estudi.  
  
Interès: es tracta d’hàbitats amb un especial interès 
ecològic i paisatgístic. Tenen una funció important com a 
corredors ecològics i enfront a avingudes. Al sector de la 
Mare de Déu del Pont hi ha una zona de pic-nic per a ús 
públic.  
 
Estat:  l’estat de conservació és regular, tot i que presenta 
continuïtat a lo llarg de tot el seu recorregut per la forest 
d’estudi, la seva amplada es veu molt minvada i en 
alguns casos es redueix a una línia o inclòs vegetació 
arbustiva.. 
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ELEMENTS SINGURALS DE L’ESTAT SOCIOECONÒMIC (PATRIMONI 
CULTURAL)  

 
Al realitzar el inventari i revisar cadascuna de les àrees d’estudi en que es divideix el 

territori, s’ha recopilat una sèrie d’informació molt útil per a la realització d’aquest apartat, així 
com l’anterior, on es descriuen els element singulars de l’estat natural.  

Aquesta informació resulta important a l’hora de realitzar la planificació i seleccionar els 
itineraris a dissenyar, cartells interpretatius o infraestructures d’ús recreatiu.  

Per a la correcta descripció dels elements observats en el treball de camp i de recerca, 
que permeti que aquests siguin utilitzats a la planificació com a punts d’interès,  s’ha seguit el 
següent esquema:  

 
Taula 1. Recursos on hi ha elements d’interès a inventariar Font: ADF MigPallars 

Recursos a inventariar Elements 

1 Elements del patrimoni cultural • Històric-artístic-arquitectònic 

2 
Elements relacionats amb les activitats i 

els usos tradicionals 

• Els camins 
• Mètodes antics de producció de fusta 
• Ramaderia i agricultura 

 

A continuació es descriuen i inventarien tots aquests elements interessants per 
determinar posteriorment una correcta zonificació i aconseguir els objectius plantejats. 

De cadascun dels elements, s’ha realitzat una fitxa amb la descripció interpretativa, la 
fotografia, i un índex de referència que serveix per indicar l’element al mapa d’elements 
d’interès (mapa 4.1).  

 

1- Elements del patrimoni cultural. Les construccions populars 
 

La intensa història d’aquestes valls i el aïllament que fins fa trenta anys van patir, han 
deixat tot un seguit de testimonis que recorren els camins i els indrets de les seves terres. Són 
sobretot testimonis d’una vida quasi completament dedicada a la ramaderia i l’agricultura, junt 
algun testimoni de fets històrics com la guerra d’Espanya (guerra civil), o altres activitats com la 
religiosa o la fustanera. Tots aquests indrets són potencialment elements singulars, punts de gran 
interès per a la interpretació del paisatge i de la cultura i punt de motivació per a l’activitat 
excursionista.  

Les construccions motivades per la ramaderia estan sempre dintre o al costat dels 
pletius. Els pletius són els llocs apropiats pels pastors, des de temps immemorial, per fer-hi jeure a 
la nit el bestiar de llana, on fan vida en comú els pastors i els ramats, estan situats als serrats en 
llocs pendents, perquè si plou o fa alguna tempestat, el bestiar es pugui escapar de pressa, la 
qual cosa no podria fer si fos un lloc enclotat (Violant R, 2001). A continuació es descriuran 
breument cadascuna de les construccions que es poden trobar. 

 

Taula 2.  Construccions tradicionals presents al Pallars Sobirà. Font: Pròpia& Violant R, 2001  

Tipologia de 
construcció 

Descripció 

Les contruccions ramaderes: 

Els abrics o 
coves naturals 

Són molts els pletius, en què no hi ha cabana, on els pastors passen la nit arrecerats a 
sota d’algun marge, roc gros o, millor, en qualsevol caburtxòta en una balma o un 
forat de roca. Les caburtxotes o abrics naturals estan formats per unes quantes 
pedrotes grosses que formen una rudimentària cabana natural. 

Les bordes 

Són uns edificis molt rudimentaris que es troben escampats pels prats i els conreus de 
la comarca. A les bordes s’hi magatzena l’herba dallada a l’estiu i hi fan anar els 
animals a l’hivern a consumir-la, i amb els mateixos fems que hi deixen abonen els 
prats en venir la primavera. 
Són construccions generalment de dues plantes. La planta baixa, a la qual hi ha esl 
corràls o estables, on es refugiava al ramat els dies de molt de fred o s’estabulaven 
durant un temps, i la planta de sobre que fa de paller, i que servien als ramaders per a 
magatzemar tot el que es segava durant els últims mesos de primavera, els d’estiu i els 
primer de tardor. En totes les bordes, hi  ha un petit departament destinat a fer de foc, 
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per tal que el bordaler s’hi pugui fer el menjar i escalfar-ser. Igualment també eren 
emprats per a viure durant la temporada de dall.  

Tipologia de 
construcció 

Descripció 

Els orris 

Eren una mena de bordetes de planta quadrada, amb una petita porta set o vuit 
pams aixecada del sol. A Bosc Gran i Solana de St Joan no queda cap. Si que hi ha 
aprop de Tavascan i de Lladorre (Ribera de Cardós) i per tant es probable que a Bosc 
Gran i Solana de St Joan també hi hagués. 

Les cabanes 

Són petites construccions situades en llocs distanciats dels pobles, normalment en 
zones de prats alpins, que serveixen als ramaders per refugir-se del temps i per passar 
la nit. Son de planta circular, de vegades en forma de ferradura, d’una sola cambra i 
arredossades sempre en una roca o pigall gros, aprofitant una petita balma 

Els aixoplucs 

Són refugis molt senzills, noralment recolsats en alguna vessant o pedra gran, que 
serveixen per refugiar-se d’una tempesta pasatgera, o momentàneament del fred. A 
vegades és diferencien de les cabanes per ser més senzilles però generalment són 
sinònim i s’utilitzen per descriure la mateixa construcció. 

La cabaneta 
dels corderets 

En molts pletius dels conreus hi ha una cabaneta tancada amb una pedra grossa que 
serveix per deixar-hi  els corderets nascuts durant la nit a la pleta per tal de no haver-
los de traginar a coll tot el dia. 

Els corrals 

Fets amb una paret seca però sense tanca ni porta, on els pastors van deixant esl 
animals així que esl van trobant pels pasturatges per tal d’anar –los agrupant en 
treure’ls de la muntanya. A la nit aquests corrals són tancats, amb la cabana del 
vaquer en un costat de dins de la pleta. També serveixen per tancar els animals ferits, 
malalts, i les femelles prenyades. 

Els resguards del 
vent 

Són parets de pedra, realitzats per protegir-se del vent mentre es vigila el ramat. Solent 
estar en carenes i llocs molt exposats al vent.  

Els empedrats 
de camins 

El continu pas de grans ramats desfeien els camins, que acababen seent en molts 
casos torrenteres. Per tal motiu, els trams més freqüentats i els passos entre valls, eren 
empedrats, inclòs en llocs molt llunyans als pobles. 

Els murs 
Utilitzats com a marges per delimitar els prats, alhora, servien com a infraestructures 
per frenar l’erosió. 

Les faixes 
Era una de les maneres d’organitzar-se per dallar els prats, molts cops mitjançant murs 
es guanyava terreny a la vessant de la vall per evitar l’erosió. Aquests troços prenien 
forma de faixes.  

Les construccions religioses: 

Les capelles 
Són mostres de veneració en llocs sagrats, normalment llocs on es realitzen encara 
avui els aplecs dels pobles. 

Les ermites 
Igualment són construccions religioses de gran valor cultural. Al Mig Pallars, sovint són 
romàniques, a Bosc Gran i Solana de St Joan, hi ha l’ermita del mateix nom. 

Les construccions relacionades amb l’activitat agrícola 

Canalitzacions 
d’aigua 

Són derivacions que es fa des del riu cap als horts per regar-los, sempre aprop dels 
pobles, que és on estan els horts. Algunes són força ingenyioses. 

Els hortets 
Són faixes de bona terra en llocs planers al voltant del poble on la gent del país 
acostuma a fer les verdures que necesiten d’una cura major. Per motius del fred i 
l’aïllament es costum en aquestes terres que cada poble tingui els seus horts al voltant. 

Construccions històriques 

Restes mitjevals 
Restes del feudalisme mitjeval, es conserven a tot el Pallars. Una resta important, és el 
castell mitjeval de la Colomina, part d’aquesta forest, siutada entre a la part de baix 

de la forest, aprop del poble de Montenartró. 

Restes de la 
guerra civil 

La guerra civil espanyola va tenir un dels seus fronts més actius just en aquestes valls 
del Pallars. La forest de Bosc Gran i Solana de St Joan va ser l’indret elegit pels feixistes 
per ubicar un dels punts forts, ja que és un lloc privilegiat per controlar l’entrada a les 
Valls del Noguera Pallaresa. Posteriorment, la ofensiva republicana va viure aquí una 
de les seves batalles més dramàtiques. D’aquella època queden vestigis i històries. 

Àntics pobles 
El despoblament que ha sofrit el Pallars durant el segle XX, ha deixat més d’un poble 
abandonat. Al terme municipal de Montenartró, hi ha dos antics pobles abandonats. 
Un de recent, Sant Romà de Tavernoles (durant el s. XX) i un altre antic Aidí Sobirà. 

 
S’ha realitzat un petit inventari d’elements constructius de la zona d’estudi, ja que aquest 

punts passen a ser elements d’interès per a la planificació de la forest. Són elements constructius 
ramaderes d'interès i elements del patrimoni cultural antic i recent.  Per a cadascun dels 
elements inventariats, s’ha realitzat una fitxa indicant; el topònim, les particularitats de cada 
element interessants per a la posterior interpretació, la fotografia de l’element, i un índex que fa 
referència a la disposició de l’element al mapa 1.4.1.  
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Topònim:  Borda de Lo Bosc 1 

Elements d’interès: 

Borda    

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Dolent Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Es troba al 
costat de la 

pista al 
Puitabaca 

Baixa 

Observacions Vegetació:  

 

Es troba en un 
sector 

completament 
emboscat 

Bosc caducilofi 
mixte de bedoll, 
roure i avellaner  

 
 
 
 
 

Topònim:  Bordes dels Cortals de Lladrós  2 

Elements d’interès: 

Borda    

Estat de conservació:  Cromatisme:  

Regular, està en perill de 
caure 

Mig 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

A través de camí des del 
Poble o des de la pista 

que surt de Lleret 
Alta 

Observacions Vegetació:  

 

Es de propietat privada, i 
hi ha cert interès per part 

dels propietaris de 
restaurar-la. És la única 
en peu en tot el sector.  

Antics prats que 
estan essent 
envaïts per 

matoll i bàlec.   

Elements d’interès: 

Borda    

Estat de conservació:  Cromatisme:  

Dolent Mig 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

A través de camí des del 
Poble o des de la pista 

que surt de Lleret 
Alta 

Observacions Vegetació:  

 

Només en resta en peu 
un tram de les antigues 

parets 

Antics prats que 
estan essent 
envaïts per 

matoll i bàlec 
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Elements d’interès: 

Borda    

Estat de conservació:  Cromatisme:  

Dolent Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

A través de la pista que 
surt de Lleret o de l’antic 

camí des de Lladrós 
Alta 

Observacions Vegetació:  

  

Antics prats que 
estan essent 

envaïts per matoll 
i bàlec 

 

Topònim:  Bordes dels Ventaders 3 

Elements d’interès: 

Borda 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Dolent Mig 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

GR-11 Alt 

Observacions Vegetació:  

 

En aquest 
sector cap de 

les bordes 
resten en peu 

Antics prats 
envaïts per 

matollar  

Elements d’interès: 

Borda 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Dolent Mig 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

GR-11 Alt 

Observacions Vegetació:  

 

En aquest 
sector cap de 

les bordes 
resten en peu 

Antics prats 
envaïts per 

matollar 

Elements d’interès: 

Antiga cabana 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Dolent Mig 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

GR-11 Alt 

Observacions Vegetació:  

 

En aquest 
sector cap de 

les bordes 
resten en peu 

Antics prats 
envaïts per 

matollar 
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Elements d’interès: 

Antiga cabana 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Dolent Mig 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

GR-11 Alt 

Observacions Vegetació:  

 

En aquest 
sector cap de 

les bordes 
resten en peu 

Pastura 
envoltada de 

bosc  

 
 

Topònim:  Aixopluc de les Creus 4 

Elements d’interès: 

Aixopluc  de pastor natural 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Regular Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Des del 
càmping de 

Lladrós 
Mig 

Observacions Vegetació:  

 

 
Prats de dall i 
bosc caducifoli  

 
 

Topònim:  Aixopluc de l’Aubac 5 

Elements d’interès: 

Aixopluc de pastor 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Regular Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Des del camí 
d’Arròs a 
Lladrós 

Baix 

Observacions Vegetació:  

 

Està formant 
part d’un mur de 

pedra seca 

Bosc caduciofoli 
i prats de dall 
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Topònim:  Ermita de la Mare de Déu del Pont 6 

Elements d’interès: 

Ermita 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Bo Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Es troba al 
costat del pont 

medieval 
Mig 

Observacions Vegetació:  

 

La població 
local ha 

mantingut el 
culte a aquest 

verge 

Vegetació de 
ribera, matollar  

i pastura 

 

Topònim:  Pont romànic de Lladrós 7 

Elements d’interès: 

Pont medieval 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Bo, ha estat 
restaurat 

Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Des del poble 
de Lladrós 

Mig 

Observacions Vegetació:  

 

És un dels punt 
d’interès de 

l’itinerari dels 
ponts medievals 

de la Vall 
Cardós 

Vegetació de 
ribera 

 

Topònim:  Mirador del Cap de la Roca 8 

Elements d’interès: 

Punt d’observació panoràmica 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Regular, el 
cartell 

inerpretatiu no 
es llegeix 

Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Des d’Esterri de 
Cardós 

Alt 

Observacions Vegetació:  

 
 Prats i arbustiva 
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2-  Elements relacionats amb activitats i els usos tradicionals 

 
El patrimoni cultural, és el llegat que els avantpassats de Lladrós, van deixar com a record 

del seu pas per aquestes terres. Qualsevol indici d’aquest patrimoni, és d’un valor inestimable. El 
patrimoni cultural existent a la forest de Lladrós inclou elements arquitectònics de  tipus militar 
(defenses) i agrícola-ramader.   

 

Topònim:  “Serra Mitjana”. Construccions de la Guerra Civil 9 

Elements d’interés: 

Construccions de  vigilànica 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Dolent Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Itinerari Miravell Molt alt 

Observacions Vegetació:  

 

 Bàlec i 
avellaneda 

 

Topònim:  Trinxeres de les escaules 10 

Elements d’interés: 

Trinxera construïda en una tartera 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Bo Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre 
l’entorn:  

De devabt del 
càmping de 

Lladrós 
Mig 

Observacions Vegetació:  

 

Construida 
aprofitant la 

tartera 

Bedoll i 
carrasca 

 
 

Topònim:  Carboneres de Lo Bosc 11 

Elements d’interés: 

Sector de carboneres 

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Bo Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Pista Puitabaca  Baix 

Observacions Vegetació:  

 

Són de principis 
de segle i mai 

es van explotar  
Bosc caducifoli 
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Topònim:  Sèquia de Lladrós 12 

Elements d’interés: 

Sèquia de conducció d’aigua  

Estat de 
conservació:  

Cromatisme:  

Bo Alt 

Accessibilitat:  
Visualització 
 sobre l’entorn:  

Al costat del riu  Mig 

Observacions Vegetació:  

 

Segueix en ús 
en l’actualitat 

Vegetació de 
ribera 

 

Topònim:  Murs de camins i marges 13 

Elements d’interés: 

 

Construccions: Són murs de pedra 
seca, el que vol dir que no hi ha cap 
lligam entre les roques que formen la 
construcció. En alguns camins 
apareixen a banda i banda i en altres 
només a un costat. Els camins 
importants i de molt trànsit estaven 
delimitats d’aquesta manera, i algunes 
vegades es feia per separar el camí 
dels terrenys de prat i horta, per evitar 
que desapareguera el camí. Tanmateix 
en aquells sectors de cultiu amb forta 
pendent s’utilitzaven per aterrassar la 
vessant.  

Estat de conservació: Apareixen en molts dels camins inventariats en bon estat en general 

Observacions: S’han marcat en el mapa 8, alguns dels més destacats on potser es podria interpretar a partir 
d’ells, la construcció en pedra seca i el sentit que tenen aquests murs. 

 

Topònim:  Empedrats 14 

Elements d’interès: 

Construccions: Són construccions de 
molta feina, es tracta d’empedrar la 
bases del camí sobre la que caminen 
les persones i el ramat. Es feia sobre tot 
als camins que tenien molt de trànsit 
per evitar escorrenties quan plovia i per 
tant, evitar que es desfés el camí. 
També es feia als passos i trams delicats 
per on era complicat passar i on hi 
havia de cuidar molt el camí per que 
no es desfés 

 

Estat de conservació: En la majoria de 
casos es conserven en bon estat, llevat 
d’alguns llocs on les pedres s’han 
descol·locat i l’empedrat s’ha 
descompost 

Observacions: Indica aquest fet que el camí era força transitat i que per tant era important. Existeixen vertaderes 
obres d’art en alguns trams de camins 
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DIRECTRIUS D’ACTUACIÓ PER A L’ÚS RECREATIU DEL BOSC 

 
 
DIRECTRIUS D’ACTUACIÓ PER A LA GESTIÓ D’ÀREES RECREATIVES 
 

En el cas de les àrees recreatives, la silvicultura aplicada, és força diferent a la silvicultura 
aplicada en zones productores. S’hauran de seguir aquestes directrius: 
 

• Aplicar sempre el mètode d’entresaca per extraure peus dolents, malalts, sotmesos.... 
• Aplicar la rotació de parcel·les en relació a l’estacionament de la gent en cas d’un 

sobre ús d’aquestes. 
• Senyalitzar totes les àrees recreatives amb cartells de pautes de comportament 
• Practicar una silvicultura recreativa en els rodals del voltant de l’àrea en concret. 
• El torn dels arbres presents al rodal recreatiu, serà l’ecològic (quan deixin de viure).Si 

existeix algun arbre ja gran, amb perill de caiguda, serà tallat abans de generar 
desperfectes en les infrastructures o possibles accidents. 

• El manteniment d’aquestes àrees serà anual (sempre i quan es vegin desperfectes), de 
manera, que es faran els canvis a realitzar, abans de la temporada turística (primavera-
estiu) 

 
 
DIRECTRIUS D’ACTUACIÓ PER A LA GESTIÓ D’ITINERARIS INTERPRETATIUS 
 

a) Objectius. 
 

• Establir les condicions tècniques necessàries per garantir el manteniment i la millora dels 
senders destinats a l’ús públic de la forest de Lladrós “Costes i Calsius”.  

 
b) Tipologia de senders. 
 

Existeixen quatre tipus de senders, amb un tractament diferent en el camp: 
• Itineraris Pirineu Viu: Tenen una senyalització de pintura pròpia. Més una senyalització 

amb pals sobre el territori i una cartells interpretatius. Hi ha trams que són ramals nous o 
recuperats totalment. Actualment han passat a ser els itineraris del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, i depenen directament d’aquest organisme. La marca Pirineu Viu es farà servir 
durant aquest primer període del Parc, per a utilitzar els tríptics i la informació redactada 
ja existent, però en un futur inmediat, aquesta marca desapareixerà. 

• Itineraris Consell Comarcal: Tenen una senyalització de pintura pròpia. Tenen poca 
senyalització amb pals sobre el territori. Generalment segueixen antics camins prou 
marcats ja. 

• GR11: Tenen una senyalització de pintura pròpia. No hi ha pals indicatius i el camí està 
ben marcat. 

• Itineraris del Parc Natural de l’Alt Pirineu: Tenen la senyalització direccional del parc que 
és la que es regeix a tots els espais protegits de la Generalitat de Catalunya  

• Camins abandonats: No tenen cap senyalització i molts estan perduts. Alguns d’ells es 
preveu recuperar i senyalitzar en el Pla de Millores per tal d’incrementar l’oferta turística. 

 
D’entre aquestes tipologies, les feines de manteniment, són més costoses en els tres primers, i 

sobre tot en el primer, ja que encara no està del tot implantat sobre el territori. 
 

c) Tipus de tractaments en camp.  
 
Qualsevol tram serà sotmès a dos tipus de tractament: 

� Tractament de xoc. 
Feines: reobrir el camí i estassada. 
Època:        primavera-estiu. 

� Tractament constant o de manteniment. 
Feines:       refer els murs, manteniment de la senyalització, podar els arbres, etc. 
Època:        tot l’any. 

 
d) Criteris d’execució. 
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� Les actuacions relacionades afecten sempre al ferm del sender en tota la seva amplada, 

que va de talús a talús (tingui mur o no). Aquesta amplada pot ser variable, en funció de 
l’origen i la naturalesa constructiva. 

� A l’entrada i sortida dels nuclis habitats, carreteres i pistes, s’aplica una estassada completa 
de la vegetació, al llarg dels primers 150 m. 

� S’han de talar tots els arbres situats en el ferm del sender. 
� Per les branques d’arbres i arbusts resultants de l’estassada, s’aplicaran els següents criteris: 
- Diàmetre inferior a 10 cm, en terreny pla (pendent <20%), a menys de 50 m de la pista més 
propera: trituració amb estelladora. 
- Diàmetre superior a 10 cm, en terreny pla (pendent <20%), a menys de 50 m de la pista més 
propera: trosses d’un metre de llargada que s’apilaran a la vora de la pista, per a que els veïns 
ho puguin aprofitar com llenya. 
- Diàmetre inferior a 10 cm, en terreny inclinat (pendent >20%), a menys de 25 m de la pista més 
propera: trituració amb estelladora. 
- Diàmetre superior a 10 cm, en terreny inclinat (pendent >20%), a menys de 25 m de la pista més 
propera: trosses d’un metre de llargada que s’apilaran a la vora de la pista, per a que els veïns 
ho puguin aprofitar com llenya. 
� A la resta del recorregut, les branques i restes vegetals s’amuntegaran en munts sense 

superar els 3 m de diàmetre, ni 1 m d’alçada, amb la previsió de possibles cremes 
controlades, o trituracions. Dels troncs se’n faran trosses de 1 m. 

� Els arbres que estan situats al talús o a la part exterior del sender, s’han de podar fins una 
alçada de 1,8-2 m. 

� La poda de les branques s’ha de fer amb un tall net, i a una distància del tronc igual a la 
meitat del diàmetre de la branca. 

� A les zones amb vegetació herbàcia, nitròfila i/o ruderal (ortigues, barses, ...), s’aplicarà un 
tractament de xoc amb estassada, i posteriorment s’amuntegarà i es deixarà assecar. 

� Les parets de pedra seca es refaran, s’amuntegaran les pedres esllavissades al peu de la 
paret, amb el pendent de compensació més alt possible. En segons quins casos es fixaran 
amb morter per incrementar la seva resistència. 

� Es farà el seguiment i control de l’estat de la senyalització, amb la posterior reposició dels 
senyals i pintura. 

� Als senders o trams de senders que recorren sectors de bosc amb estructura madura, 
s’aplicarà un tractament diferent: 

� No s’apartarà la fusta morta (sense estat de putrefacció) del ferm del camí, a excepció dels 
casos en què impossibiliti el pas o posi en perill la seguretat dels usuaris. 

� Es triturarà tot el que es talli i s’escamparà de manera uniforme. 
 
 

DIRECTRIUS PER A LA SENYALITZACIÓ DE CAMINS, PISTES FORESTALS I D’ALTRES 

 
a) Objectius 

 
� Establir les condicions tècniques de la senyalització amb pintura i amb cartells, necessàries 

per garantir la senyalització dels Itineraris Forestals d’Interpretació. 
� Dictar les normes bàsiques per a homogeneïtzar totes les actuacions del personal que 

s’encarregui de senyalitzar. 
� Determinar els tipus de pintures, materials i mètodes a utilitzar en totes les tasques de 

senyalització amb pintura. 
 

b) Col·locació de senyalització 
 
Per a la col·locació de tots els suports i cartells dels itineraris les brigades seran de dos 

persones cadascuna i aniran acompanyats d'un tècnic que els indicarà la disposició exacta de 
cada cartell sobre el terreny. 
 

• Procés de col·locació 
 

� Es farà un forat al terra en el punt on va el suport, el forat haurà de ser entre 30-40 cm de 
profunditat.  
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� Es falcarà amb rocs grans i es reomplirà amb ciment o formigó què es prepararà al lloc de 
col·locació. 

� Es procedirà a la neteja silvícola (poda i estassada de matoll) del voltant de la senyal per 
assegurar la seva visibilitat. 

� Col·locació del cartell sobre el suport. Seguint les instruccions del fabricant. 
� Realització d'una fotografia digital de la senyal en el conjunt. 
 

• Tipologia de senyalització 
 

� Els suports de senyalització indicativa, podran ser de dos tipus; d’un metre (zones on no nevi 
amb excés) i/o de metre i mig (zones més altes on nevi més) 

� Els suports de la senyalització explicativa, seran de metre i mig per poder ser llegits pel turista 
i de dos metres si són cartells interpretatius. 

� La senyalització en pintura existent, és diferent, per als itineraris Pirineu Viu, són petjades. 
Aquest tipus de senyalització, anirà seent canviat progressivament per la senyalització del 
Parc Natural (homogènia per a tots els Parcs Naturals de Catalunya), i per tant, qualsevol 
nou itinerari haurà d’utilitzar aquesta nova senyalització. La senyalització dels itineraris del 
Consell Comarcal, és un punt negre sobre un fons groc.  

� La senyalització amb cartells, és diferent per cadascuna de les tipologies d’itineraris. Tot i que 
igual que la senyalització amb pintura, els colors dels cartells són semblants; lletres blanques 
sobre un verd fosc. Els pictogrames utilitzats són diferents però en els dos casos són blancs. 
Com s’ha dit, en el cas de Pirineu Viu, aquests logos aniran seent substituïts pels logos del 
PNAP. 

c) Senyalització amb pintura 

 
En tots els casos es farà servir un tipus de cercles de 12 cm de diàmetre. El tipus de 

pintura que hem previst utilitzar és esmalt sintètic de la marca Novasol Spray S.A., colors Groc 
1023 i Negre. 
 

d)  Directrius tècniques de senyalització 

 
A continuació s’explicaran la quantitat de senyals que s’han de fer en cada tipus 

d’itinerari, i els comentaris tècnics corresponents. 
 

• General 

Com a norma general s’intentarà que la senyalització amb pintura sigui la mínima 
imprescindible. És a dir, es posarà el mínim nombre possible de senyals, però garantint en tot 
moment l’orientació de l’usuari. Durant els tres primers anys, és convenient que aquesta 
senyalització sigui important i constant. 

• Itineraris Curts 

Són itineraris que estan recolzats per un important nombre de senyals de fusta i cartells, 
donat que el tipus d’usuari potencial coneix poc el bosc i necessita veure’s assistit. És on s’espera 
més quantitat de visitants, i són els recorreguts que més pressupost tenen en relació a la seva 
longitud. Per tant, seran els més equipats. Aquests itineraris, doncs, no requereixen d’un important 
recolzament amb pintures, i en tot cas hauran de ser les mínimes (per a evitar més impacte) i 
s’hauran de situar en llocs estratègics. Per determinar una xifra aproximada, entre 15-20 senyals. 

• Itineraris Mitjans 

Aquest tipus de camí representa una situació intermèdia entre el curt i el llarg. Normalment 
està suficientment senyalitzat amb senyals de fusta i cartells, de manera que la senyalització 
amb pintures ha de ser mínima, superior a la dels itineraris curts però, en qualsevol cas, en 
quantitats petites. Una xifra aproximada seria entre 20-25 senyals. 
 

• Itineraris Llargs 
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Aquest tipus d’itinerari no té pràcticament senyalització amb fusta i cartells, excepte en els 
trams on coincideix amb altres itineraris de tipologia curta o mitja,  en alguns llocs d’orientació 
molt problemàtica, i en punts d’elevat interès per al visitant. 

Per tant, aquest és el tipus d’itinerari que necessita més recolzament amb pintura, la qual 
esdevé la senyalització bàsica. També s’ha de tenir en compte que es tracta de l’itinerari més 
llarg. Tot i això, la xifra tampoc és molt superior a la de la resta d’itineraris perquè s’ha de pensar 
que sovint coincideix amb trams dels itineraris curt i/o mitjà. La xifra aproximada de senyals amb 
pintura seria de 30-40. 
 
e)  Material a utilitzar 
 
El material que s’utilitzarà per realitzar les senyals s’ha dividit en dos grups:  
 
� Material de pintura 
� Material d’instal·lació 
 
 
f) Criteris d’execució 
 
� Entre dues marques de pintura no s’estableix una distància específica, sinó que aquesta 

vindrà donada per les característiques del camí. Sempre que el recorregut estigui ben definit 
sobre el terreny, s’evitarà senyalitzar-lo, mentre que en cas de cruïlles o camins poc definits 
sobre el terreny s’intensificarà la senyalització, fins al punt, si fos convenient, de garantir la 
visibilitat entre senyals. 

� Els senyals es posaran en llocs molt visibles. Això vol dir, llocs que estiguin a l’altura dels ulls 
del caminant o que destaquin molt sobre la pista, tot i no estar a l’altura dels ulls, com és el 
cas d’una pedra molt gran o d’una construcció abandonada, un mur, un pal, un arbre 
característic...  

� Els senyals han de quedar pintats de manera que puguin ser vistos des de lluny, de manera 
que s’ha de buscar la col·locació amb menys obstruccions a la vista des del camí. A més a 
més el senyal no ha d’estar tort ni mirant cap baix ni cap dalt. 

� Els senyals es faran sempre a la dreta del sentit de marxa de l’usuari, ja que els itineraris tenen 
un sentit preferent de marxa. En el cas dels senders, cada tres senyals en el sentit preferent, 
es farà un senyal en el sentit contrari a la marxa; d’aquesta manera es senyala la tornada 
per si l’usuari té necessitat de tornar.  

� En cas que hi hagi altre tipus de senyalització pintada, convé que la nostra es faci al mateix 
lloc, per evitar major impacte sobre el camí. 

� En el cas de pistes forestals, el punt on es col·loqui el senyal ha de ser un lloc que garanteixi 
que els camions de fusta i els vehicles 4x4 que  freqüentin la zona no puguin trencar el senyal 
a l’hora de maniobrar. 

� Els senyals no es posaran a arbres on hi hagi nius d’ocells, per tal d’evitar l’aturada de 
l’usuari, i les possibles molèsties al niu. 

� Els senyals mai han de portar confusió: en les cruïlles els senyals han d’estar ben situats, 
deixant ben clar quin és el camí correcte; si cal fer una fletxa, es farà. En aquest sentit, s’ha 
de garantir que allà on es faci un senyal no surti cap corriol ni cap indici de camí que porti a 
confusió. 

� No es pintaran mai senyals en roques que no estiguin ben fixades al sòl. En cas que es faci 
un senyal a una pedra, aquesta haurà de ser de grans dimensions i haurà d’estar ben fixada 
al terra. D’aquesta manera s’evitarà que rodi voluntàriament o involuntàriament, produint 
una confusió en el camí, i facilitant la desorientació i/o pèrdua de l’usuari. 

� A ser possible, no es pintaran senyals a llocs de fàcil erosió corrosiva, és a dir, llocs molt 
exposats a la pluja i al Sol. Tampoc a llocs que puguin ser modificats per causa de la fauna 
(p.ex. indrets utilitzats com a caus, utilitzats per fer nius, etc.). No es faran senyals a escorces 
que puguin caure per pudrició, ni a llocs que al hivern quedin coberts per la neu o a la 
primavera per la augment de cabal dels rius i la formació de torrents. 

� No es faran senyals a arbres que tinguin una probabilitat elevada de ser talats aviat, ni a 
arbres molt joves que puguin morir o que encara no tinguin un tronc important per a fer el 
senyal. Tampoc es senyalitzarà sobre arbres molt secs que puguin caure en un breu període 
de temps, ni es faran senyals sobre arbres singulars perquè aquests senyals els resten 
naturalitat i singularitat. 
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MODEL DE FITXA PER AL CENS DE RAPINYAIRES FORESTALS 

 

 
CENS DE RAPINYAIRES FORESTALS

Dades personals Forest: Punt de cens

Nom: Num: Nº: Distància màxima:

Municipi: Coord:

Hàbitat dins de l'àrea observada (en porcentatges estimats)

Bosc Arbolat obert Arbustiu Herbaci Cultius Prats

Coníferes + Coníferes + + + + =

Frondoses Frondoses

1era visita Data: Hora inici:

Número d'individus REALMENT OBSERVATS a cada interval de 10 minuts: Territoris estimats

1era hora 2ona hora 3era hora 4rta hora S Pr Po

Aligot vesper

Marcenca

Astor

Esparver

Aligot 

Calçada

Altres sp.

Milà reial

Milà negre

Daurada

…

2ona visita Data: Hora inici:

Número d'individus REALMENT OBSERVATS a cada interval de 10 minuts: Territoris estimats

1era hora 2ona hora 3era hora 4rta hora S Pr Po

Aligot vesper

Marcenca

Astor

Esparver

Aligot 

Calçada

Altres sp.

Milà reial

Milà negre

Daurada

…

100%
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CENS DE PÍCIDS

Observador: Data: Visita 1: Climatologia: Visita 1:
Visita 2: Visita 2:

Forest: Zona: Total àrea prospectada: Has.

Visita 1 No d'ocells Comentaris Visita 2 No d'ocells Comentaris Num. màxim d'aus vistes

Punt n. <30 m > 30 m Punt n. <30 m > 30 m <30 m > 30 m
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

MODEL DE FITXA PER AL CENS DE PÍCIDS 
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FITXES DE RESULTATS DEL CENS DE RAPINYAIRES FORESTALS 
 

Dades personals Forest: Punt de cens

Nom: EMF Num: Nº: 1 Distància màxima: 1 km

Municipi: Vall Cardós Coord: 355602/4718111

Hàbitat dins de l'àrea observada (en porcentatges estimats)

Bosc Arbolat obert Arbustiu Herbaci Roques Prats

Coníferes 10 + Coníferes 0 + + + + =

Frondoses 25 Frondoses 20

1era visita Data:

Número d'individus REALMENT OBSERVATS a cada interval de 10 minuts: Territoris estimats

1era hora 2ona hora 3era hora 4rta hora S Pr Po

Aligot vesper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marcenca 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Astor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esparver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aligot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Calçada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres sp.

Milà reial 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Milà negre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Daurada 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Voltor 2 2 0 5 8 9 2 1 0 10 2 0 1 6 6 6 0 0

Trencalòs 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2ona visita Data:

Número d'individus REALMENT OBSERVATS a cada interval de 10 minuts: Territoris estimats

1era hora 2ona hora 3era hora 4rta hora S Pr Po

Aligot vesper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marcenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Astor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esparver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Aligot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calçada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altres sp.

Milà reial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Milà negre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Daurada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Voltor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trencalòs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/06/2009 Hora inici: 8:20

CENS DE RAPINYAIRES FORESTALS

35 20 35 0 0 10
100%

Costes i Calsius

20/04/2009 Hora inici: 9:00
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FITXA DE RESULTATS DEL CENS DE PÍCIDDS 

CENS DE PÍCIDS

Observador: EMF Data: Visita 1: Climatologia: Visita 1: Ennuvolat
Visita 2: Visita 2:

Zona: Roureda Total àrea prospectada: Has.

Visita 1 No d'ocells Comentaris Visita 2 No d'ocells Comentaris Num. màxim d'aus vistes

Punt n. <30 m > 30 m Punt n. <30 m > 30 m <30 m > 30 m
1 Picot verd 1 0 1
2 2 0 0
3 Picot verd 3 0 1
4 4 0 0
5 5 0 0
6 6 0 0
7 Picot garser 7 1 0
8 8 0 0
9 9 0 0

10 10 0 0
11 11 0 0
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

HORA INICI: 7:00      HORA FINAL: 8:15

04/05/2009

19

0 0
0 1

0 0
0 1

0 0
0 0

0 0
1 0

0 0
0 0

0 0
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