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TÍTOL 0: ANTECEDENTS I HISTÒRIA DASOCRÀTICA DEL BOSC 

 
 

1 Àmbit legal 

L’àmbit legal en torn al qual neix aquest projecte d’ordenació, està fonamentat 
en l'article 38 i 39 del Real Decret 1372/1986 del Reglament de Bens d’Entitats Locals i 
els articles 54 i 55 la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, pel qual les entitats locals 
assumeixen la gestió de les seves forests, actuant l’administració forestal existent com a 
supervisora d'aquesta gestió. 

Així doncs, l'Ajuntament de Vall de Cardós es compromet a fer-se càrrec 
d'aquesta tasca mitjançant la redacció d'aquest projecte d'ordenació de la forest 
sense catalogació de Lladrós, anomenada “Costes i Calsius”,  forest que és de la seva 
titularitat. Actualment aquesta forest rep el nom de “Costes i Calsius”, però és la unió 
de tres boscos que tradicionalment han estat tres unitats diferents; “Els Cortals”, al 
sector N i NW de l’actual forest, “La Solana” al sector W de l’actual forest i “Costes i 
Calsius” al sector E de l’actual forest, passant el riu Noguera Vall de Cardós. Per poder 
finançar aquest projecte, es va demanar la corresponent subvenció, del pla de 
desenvolupament rural (PDR) pel seu capítol 1, de planificació i foment de la gestió 
forestal conjunta, ordre d’ajuts a la gestió forestal sostenible de l’anualitat 2008, del 
Departament de Medi Ambient, que estableix les bases reguladores a l’Ordre 
MAH/105/2008 de 6 de març, i fa pública la convocatòria per a l’any 2008 a la 
Resolució MAH/666/2008 de 18 de març,.  

Atorgada aquesta demanda, i resolta aquesta subvenció per la directora general 
del Medi Natural en data del 4 de novembre de 2008, i a l’empara del que disposen 
els art. 88.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 279 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la disposició transitòria novena del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es va adjudicar la 
feina pel procediment negociat sense publicitat, juntament amb altres dos projectes 
d’ordenació forestal (les forests CUP 130 i 134). Per acord del ple de la Corporació en 
sessió de data 27 de novembre de 2008, s’aprovà el plec de clàusules administratives i 
tècniques per a l’adjudicació d’aquest projecte d’ordenació, que es van publicitar en 
data de l’11 de desembre de 2008 al BOP núm. 173. La mateixa Corporació, reunida 
en sessió extraordinària 1/2009 de data de 16 de gener, va adjudicar provisionalment 
el contracte de serveis per a la redacció dels projectes d’ordenació forestals de les 
CUP 134, 130 i sense catalogar de Lladrós, al Sr. Xavier Ródenas Mayor d’Aixortà Gestió 
Responsable del Territori. Aquesta adjudicació es va fer definitiva mitjançant decret 
d’alcaldia núm 8/2009 de 13 de febrer, per que així quedi registrat, s’adjunta tota 
aquesta documentació a l’annex 1. 
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2 Plec de clàusules tècniques 

Al plec de clàusules que l’Ajuntament de Vall de Cardós va incloure en el 
contracte com a part del mateix, s’ha d’afegir l’esborrany que a l’any 2002 va crear la 
Generalitat de Catalunya, amb els continguts mínims que han de contemplar aquestes 
ordenacions. Aquest guió, és molt extens, i per tant no serà presentat en aquest 
apartat, tot i haver sigut el principal document que ha marcat les pautes de realització 
d’aquest projecte juntament amb les clàusules de l’ajuntament i la experiència 
pràctica i els treballs que durant la etapa del LIFE Pirineu Viu, es van dur a terme. Tant 
l’esborrany de la Generalitat com els estudis i ordenacions fetes en la etapa LIFE, són 
part de la bibliografia consultada.  

D’igual forma, aquest projecte ha de complir amb les bases reguladores de l’ajut 
que ha rebut per ser realitzat. Aquestes bases reguladores estan detallades a l’Ordre 
MAH/42/2005 de 9 de febrer de 2005, ordre ampliada en la posterior  MAH/105/2008 de 
6 de març. 

A l’annex 1, s’adjunta el contracte signat amb la empresa Aixortà GRT, juntament 
amb el plec de clàusules que s’ha de complir. 

 

3 Ordenacions i revisions anteriors 

La forest sense catalogar de Lladrós, no ha estat ordenada anteriorment, i no 
consta que s’hagi fet cap pla dasocràtic, ni planificació forestal. Es tracta d’una forest 
que havia tingut un ús fortament ramader fins fa aproximadament 30-40 anys, des 
d’aleshores aquest ús ha anat minvant i actualment és un bosc principalment de 
caducifolis, amb una massa arbrada jove i algunes zones que tradicionalment han 
estat utilitzades per fer llenyes i encara conserven aquest ús. També hi ha una zona de 
grans pendents amb un ús principal de protecció del sol.  

Així doncs, es realitza aquesta ordenació sense cap referent anterior, més que els 
plans d’aprofitament ramader dels últims anys i el coneixement dels veïns en torn als 
usos anteriors del bosc. 

 

4 Administració forestal comarcal 

El departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb seu 
administrativa al poble de Sort, és el representant de l’administració forestal comarcal, 
des de que el govern central va fer la transferència d’aquesta competència a la 
Generalitat. Per a realitzar aquesta tasca, el departament de Medi Ambient, està 
representat per l’enginyer forestal comarcal. En aquesta demarcació, actualment 
l’enginyer comarcal que coordina l’administració forestal a la comarca del Pallars 
Sobirà, és en Carles Fañanas Aguilera. Aquesta administració, és la supervisora de tota 
la gestió forestal que realitzen els ajuntaments, i per tant d’aquest projecte. Igualment 
aquesta administració forestal, té la possibilitat de gestionar per si sola, tot tipus 
d’ajudes i de promoure tot tipus d’actuacions a nivell comarcal, sempre respectant els 
límits de competències amb altres organismes del territori (Ajuntaments,  Parc Nacional 
d’Aigues Tortes, Reserva Nacional de Caça, Parc Natural de l’Alt Pirineu...).  

A l’Arxiu Comarcal de Sort, es troben tot un seguit de carpetes cadascuna amb 
una referència, que expliquen part dels treballs i aprofitaments forestals realitzats 
durant el segle XX a les forests del Pallars Sobirà. Són aquests els informes que expliquen 
el camí fet per l’administració forestal a la comarca del Pallars Sobrià durant l’últim 
segle. Aquest arxiu documental, també inclou alguna referència a la forest de Lladrós, 
caldria actualitzar aquest arxiu i digitalitzar-ho perquè en ells s’amaga la història dels 
boscos del Pallars, i el rendiment i benefici que ha generat a la població. Actualment, 
estan ben ordenats per carpetes i per forests.  
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Figura 0.1. Logotip Departament de Medi Ambient. Font: Dep. Medi Ambient de Sort 

 

A més a més, d’aquests documents que permeten conèixer els tipus 
d’aprofitaments que es van realitzar, els adjudicataris, les quantitats, la referència 
arxivística,etc, durant diferents anys del segle passat, també des de l’administració 
forestal comarcal, s’han facilitat les dades referents als ingressos proporcionats per la 
part assignada al fons de millores. En relació a la forest de Lladrós, no hi ha referències 
concretes en torn a aquests temes, perquè ha sigut un bosc que no ha estat aprofitat 
fustanerament i per tant no ha generat ingressos proporcionats per la fusta, no em 
trobat cap referència al fons de millora d’aquesta forest. 

 

5 Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

El Consell Comarcal, ha dut a terme la recuperació d’una part de la xarxa de 
camins que recorren la comarca del Pallars Sobirà. Aquesta xarxa de camins, són una 
oferta ferma d’itineraris a seguir pels visitants, estan assenyalats amb senyalització 
indicativa (pintura i pals) i plànols de situació. Aquests itineraris estan recopilats a 
quatre edicions, dues antigues però encara vàlides (Piqué Jl, 1999), i dues editades els 
últims tres anys (Piqué JLl, Català X, Tutusaus J. 2003 i Piqué JLl, Català X,Tutusaus J. 
2004). Quatre d’aquests itineraris, creuen la forest de Lladrós. Es tracten d’itineraris llargs 
i assolits al territori, un la ruta dels ponts medievals de la Vall de Cardós, l’altre el camí 
d’Arrós a Lladrós i un altre el camí de Ginestarre a Lladrós i un quart el camí de les 
Bordes de Nibrós a Lladrós que també és un tram de la GR-11, tots tenen ja 
proximadament 10 anys d’existència i s’han fet els treballs de manteniment  pertinents. 
Tots els traçats es poden veure al mapa 4.1, i a la corresponent pàgina web  
(www.senders.pallarssobira.cat). 

Els itineraris compleixen la tipologia de senyalització adoptada per tots els Consells 
Comarcals de Catalunya, les marques de pintura són grogues amb un punt negre, les 
senyals indicatives verdes amb lletra blanca. El logotip dels itineraris és l’escut del 
Consell Comarcal i una figura de dues persones caminant (blanc sobre fons verd).  

Des del Consell Comarcal, a part del manteniment d’aquest itinerari, no hi ha cap 
altre projecte pendent en aquesta forest, tot i que estan oberts a col·laborar en la 
realització de qualsevol iniciativa que millori l’oferta ecoturística i cultural de la 
comarca. 

    
 
Figures 0.2. Escut Consell Comarcal Pallars Sobirà i logo Itineraris. Font: Consell Comarcal Pallars Sobirà 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Antecedents 

 

 4

 
 Foto 0.1.  Banderola de senyalització del camí del consell comarcal a sota del Coll de Jou que 
coincideix amb un tram de la GR 11 

 

6 Oficina forestal ADF Mig Pallars 

A l’any 1994, els municipis de Llavorsí, Alins, Tírvia, Farrera, Vall de Cardós, Esterri de 
Cardós i Lladorre, a causa de la situació econòmica cada cop més desfavorable de 
les seves forests comunals i de l’ús pastoral d’aquestes, van decidir portar a terme 
mitjançant l’àmbit de l’ADF Mig Pallars, un estudi de la viabilitat de l’activitat forestal i 
ramadera. L’aportació principal d'aquest estudi va remarcar la conveniència de crear 
una oficina tècnica forestal a través de l'ADF Mig Pallars que estigués al servei de les 
entitats locals propietàries dels boscos comunals.  

Aquesta oficina, mitjançant convenis de col·laboració amb cada entitat local, va 
prestar des de l’any 1996 fins a l’any 2002 els serveis tècnics de redacció i gestió dels 
plans de millores i aprofitaments, tramitació i direcció de subvencions d'actuacions en 
l'àmbit del medi natural, promoció i creació d'activitats ecoturístiques a totes les 
entitats que conformaven l’ADF.  

L’activitat d’aquesta oficina, va crear tot un seguit de condicions 
socioeconòmiques que va facilitar la creació i l’aprovació del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. Un cop es va crear aquest Parc Natural, l’activitat de l’ADF Mig Pallars, ha 
disminuït, degut a que els Ajuntaments que la formen, també formen part de la Junta 
Rectora del Parc Natural, i per tant, moltes de les coses que es plantejaven des 
d’aquesta oficina forestal, ara es demanen o gestionen mitjançant el Parc Natural. 
Alhora, moltes de les coses que feia l’oficina forestal de l’ADF (ús públic, recerca, 
ordenació...), són plantejades des de la Junta Rectora del Parc Natural o des dels 
propis ajuntaments per separat.  

 
Figura 0 .3. Logotip ADF Mig Pallars 
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7 Projecte LIFE “Pirineu viu” 

 
Des de l’any 1998 al 2001, el municipi de la Vall de Cardós, fou soci del projecte LIFE 

"Pirineu viu" impulsat per l'ADF Mig Pallars. A través d'aquest projecte es realitzaren una 
sèrie d'iniciatives dins de l'àmbit de la forest, amb l'objectiu d'impulsar una gestió 
forestal adaptada als temps actuals, en els que es potencia la multifuncinalitat del 
bosc. Entre aquestes iniciatives cal destacar:  

• Fer compatible l’aprofitament del bosc amb la preservació del patrimoni 
forestal singular, mitjançant el respecte dels sectors de bosc madur i dels arbres 
singulars presents en els aprofitaments fusters duts a terme al bosc.  

• La participació de les administracions en la dotació de recursos i de la societat 
en la compensació de costos generats per la preservació dels boscos, a través 
de l’esponsorització privada de reserves forestals de boscos madurs i 
l’apadrinament d’arbres singulars. 

• La integració  d’iniciatives locals en el projecte i la implicació dels agents 
socials (administració forestal, entitats locals..) i econòmics (empreses fusteres, 
turístiques, hostaleria i comerç) de la comarca en la valorització d’aquest 
patrimoni, en la dotació d’infrastructures i la creació d’oferta didàctico-turística 
conjunta. Entre aquestes iniciatives aquí cal destacar l’adequació del refugi de 
la Pega i de l’àrea recreativa que l’envolta. 

• L’aposta per part dels municipis gestors de certificar ecològicament la fusta, 
per a demostrar la gestió sostenible que d’ella se’n fa. Aquesta aposta inclou 
els dos tipus de certificació, tant la FSC com la PEFC. I l’aposta de recuperar les 
aclarides de millora amb les ajudes i la col·laboració de la Generalitat  així com 
la venda en carregador de la fusta classificada. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 0 .4. Logos projecte Pirineu viu i LIFE 
 

El projecte LIFE Pirineu Viu, va generar tot un seguit d’estudis i projectes més petits, 
que cal tenir en compte per a la redacció del projecte d’ordenació forestal d’aquesta 
forest, i per a la posterior gestió que es realitzi sobre el territori. Alguns d’aquests estudis i 
projectes queden recollits en la següent taula: 

 

Títol antecedent Any Autor Estat 

Estudi de viabilitat de les activitats forestals i 
ramaderes dins l'àmbit territorial de l'AdF Mig 
Pallars 

1996 
ECAFIR 
Generalitat de 
Catalunya 

Disponible (Oficina PNAP) 

Projecte Life- Medi ambient " Pirineu Viu". 
Projecte de demostració dels valors del 
patrimoni forestal singular per l'implicació dels 
agents social i econòmics en la gestió forestal, 
sostenible i plurifuncional. AdF Mig 

1997 
ADF Mig 
Pallars 

Disponible (Oficina PNAP) 

Bases per a la zonificació d'usos i l'inventari 
d'elements d'interès pel disseny del circuit 
forestal de demostració al Bosc de Virós (CUP 
115 i 116), al terme municipal d'Alins de 
Vallferrera 

2000 
Montané, F 
Universitat de Lleida 

Disponible (Oficina PNAP) 

Catàleg de patrocini projecte LIFE “Pirineu Viu” 2001 ADF Mig Pallars 
Editat per la Comisión 
Europea 

Disseny i Maquetació dels Itineraris Forestals 
d'Interpretació de la Vall d’Estaon 

2001 
Ródenas, X 
ADF Mig Pallars 

 
Disponible (Oficina PNAP) 
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Títol antecedent Any Autor Estat 

Arbres Singulars del Mig Pallars: Inventari, 
Valoració i Conservació 
 

2002 
Palau, J 
ADF Mig Pallars 

Disponible (Oficina PNAP) 

Boscos madurs del Pirineu, un patrimoni a 
conservar. Reptes de conservació i aportacions 
des del projecte LIFE “Pirineu Viu”. 

2002 
Garriga M,Palau, J. 
ADF MigPallars 

Editat per Fundació 
Territori i Paisatge 

Patologías Forestales en el Mig Pallars 2002 
Colinas, C 
Casamayor, MC 
CTF de Catalunya 

Disponible (Oficina PNAP) 

Projecte d’Ordenació Forestal Virós Araós 2002 
Ivars, A, Garriga, M, 
Palau, J, Pou, A 
Ródenas, X 

Disponible (Oficina PNAP) 

Projecte d’Ordenació Forestal Virós Ainet de 
Besan 

2002 
Ivars, A, Garriga, M, 
Palau, J, Pou, A 
Ródenas, X 

Disponible (Oficina PNAP) 

Plan de Conservación y Mejora de la 
Biodiversidad Forestal del Mig Pallars (Pirineo de 
Lleida) 

2002 

Palau, J 
Martínez, R 
Pou, A 
MUGA 

Disponible (Oficina PNAP) 

Itineraris Forestals “Pirineu Viu”, projecte- LIFE 
“Pirineu Viu”. 

2003 
Garriga M, Ródenas X. 
ADF MigPallars 

Editat per la Diputació de 
Lleida 

Taula 0.1.Estudis relacionats amb la gestió forestals fets des de l’ADF Mig Pallars. Font: ADF Mig Pallars 
 

8 Parc Natural de l’Alt Pirineu 

A l’any 2003 es va crear el parc natural de l’Alt Pirineu, que arreplega la herència  i 
el treball realitzat per tots aquests organismes descrits anteriorment, que han tingut una 
incidència molt important sobre el territori. Aquest parc, actualment, té un equip tècnic 
encarregat de la seva gestió, el seu director és En Jordi Palau Puigvert. El patronat del 
Parc està format pels ajuntaments i per representants dels sectors més actius sobre el 
territori. El president del patronat és En Martí Boada Junca. L’extensió del parc és de 
69.850 ha, és el parc natural més extens de tota Catalunya, i en les seves serralades, 
s’hi localitzen les alçades màximes del territori català i està format per un total de 15 
municipis de dos comarques diferents (Pallars Sobirà: Alins, Alt Àneu, Esterri d’Àneu, 
Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, 
Tírvia, Vall de Cardós. Alt Urgell: Montferrer i Castellbó, i les Valls de Valira). Actualment, 
està format per quatre àrees (patrimoni natural i cultural, millora rural, ús públic i 
administració) que tots plegats, s’encarreguen de portar endavant els objectius traçats 
pel projecte de creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu a l’espera d’un pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge i d’un pla rector d’ús i gestió. Cada any es 
concreten les actuacions a realitzar en un pla anual d’actuacions.  

El parc es va crear mitjançant el Decret 194/2003, d’1 d’agost, de declaració del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu (DOGC num. 3943 de 8/8/2003). L’organisme gestor 
d’aquest parc, és el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de  Catalunya, 
concretament, el Servei de Parcs de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat. 

La complexitat orogràfica, l’extensió, la diversitat paisatgística i l’amplitud 
altitudinal permeten l’existència de mostres molt variades i riques de les estructures 
geològiques, els ecosistemes, els hàbitats i les comunitats vegetals, les espècies i els 
paisatges del Pirineu axial català. 

La doble condició d’espai d’alt valor natural i alhora escenari d’uns aprofitaments 
que tradicionalment han contribuït a modelar el paisatge i a crear i conservar aquests 
valors ha fet que es consideri que la figura de parc natural és la que millor pot garantir 
la protecció dels valors naturals i culturals inclosos  en el seu àmbit i l’establiment d’un 
règim d’ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament sostenible d’aquest 
territori. 

La forest de Lladrós, inclou una part petita de territori dins de la demarcació del 
PNAP, que correspon al domini públic del riu Noguera Vall de Cardós i als seus boscos 
de ribera. És per això que el parc promou accions i les realitza dins d’aquesta part de 
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forest o en els espais immediats. Així doncs, aquesta ordenació haurà de ser revisada 
pels tècnics del PNAP per considerar totes les accions que en ella es plantegen i donar 
el seu vist i plau. 

Actualment, el PNAP ha dut a terme millores d’espais ramaders, millora i 
senyalització de camins i itineraris, entre ells el dels ponts romànics, accions de difusió i 
educació ambiental, publicació de guies i tríptics i accions de control i seguiment de la 
fauna protegida, entre altres coses. Anualment, la Generalitat publica una ordre 
d’ajuts per espais naturals, de la qual, la forest de Lladrós, es veu afavorida, ja que al 
trobar-se en part dins del PNAP pot demanar ajuts per la gestió ramadera i forestal tant 
per particulars com per a entitats locals. 

 
 

   Figura 0 .5. Logotip del PNAP 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 0.2.  La forest de Lladrós amb el poble al centre just al mig dels dos sectors que queden separats pel riu 
Noguera de Cardós. 
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TÍTOL I : INVENTARI 

 

1. ESTAT LEGAL. 

En aquest  apartat es realitza un anàlisis dels aspectes legals, ja que són molt 
importants no solament com a instrument per a la consolidació de la propietat forestal, 
sinó també per estudiar els possibles condicionants de la determinació dels usos, i per a 
dur a terme una correcta gestió de la forest, respectant els límits i els enclavats. 

1.1  Posició administrativa. 

La forest de “Costes i Calsius” de Lladrós, queda inclosa dins del municipi de Vall de 
Cardós i és propietat del comú de veïns del poble de Lladrós. Com s’ha dit ja en el títol 
0, aquesta forest integra tres unitats anteriors (els Cortals, el Solà i Costes i Calsius), sota 
el nom de la última unitat. És des de l’ajuntament de Vall de Cardós 
(www.valldecardos.org), des d’on es realitzen tots els tràmits administratius referits a 
aquesta propietat. 

El terme municipal de Vall de Cardós es troba dins la comarca del Pallars Sobirà, 
província de Lleida.  

Actualment una part de la forest de Lladrós, queda inclosa dins del Parc Natural de 
l'Alt Pirineu. No està inclosa a la Reserva Nacional de Caça d’Alt Pallars-Vall d’Aran 
(veure mapa 1.3. ) 

1.2 Pertinença. 

En total, la propietat es regeix per quatre tipologies diferents de registre: 

- Registre de la propietat 

- Catàleg d’utilitat pública 

- Cadastre 

- Inventari de Béns Municipals 

S’han consultat aquests quatre registres i en cadascun d’ells les dades registrals 
canvien: 

- Registre de la propietat 

La forest de Lladrós, està registrada al Registre de la Propietat de Sort, com a 
comunal, propietat dels veïns de Lladrós i gestionada per l’Ajuntament de Vall de 
Cardós.  

Està inscrita al tom 535, llibre 13, foli 59, finca 845, inscripció 1ª. El nom de la forest 
que apareix a aquest registre (identificació registral) és: “Costes i Calsius”. Es tracta 
d’una forest que no està al Catàleg d’Utilitat Públic. Com a titular apareix: Comú de 
veïns del poble de Lladrós. S’adjunta la fotocòpia del registre de la propietat a l’annex 
1. 
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- Cadastre de rústica 

Al cadastre de rústica anterior a l’actual, la identificació fiscal és: Comú de veïns de 
Lladrós. Partides de Vinye, Escalado, Aubach i R. Lleset. Aquestes finques es refereixen 
a diferents parcel·les cadastrals de diferents superfícies cadascuna i amb les següents 
referències: totes són del poligon 1 parcel·les cadastrals 195, 196, 199, 296, 357, 372, 
485, 566 i 567. A l’annex 1, s’adjunten les fotocòpies del cadastre antic amb totes les 
parcel·les que conformen la forest, les seves referències, superfícies i valors cadastrals 
en pesetes. 

Al Cadastre de rústica actualitzat al 2002, la forest apareix partida en quatre grans 
parcel·les cadastrals. La identificació fiscal de la forest, és la de l’Ajuntament de Vall de 
Cardós (AYTO),amb una referència cadastral per cadascuna de les parcel·les. Les 
quatre parcel·les que conformen la forest pertanyen al polígon 3 i són: 566,567, 372 i 
684 (s’adjunten totes amb la respectiva fitxa cadastral a l’annex 1). 

 

 

 
Mapes I.1 .i  I.2. Parcel·les cadastrals de la forest de Lladrós (fletxes roges), amb i sense foto aèria. Font: 
Castre digital. 
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- Inventari de Béns Municipals 

A l’Inventari de Béns Municipals antic, la forest apareix a l’epígraf 1 element núm. 12 
com a “Costas i Calsius”, la pertinença és del “Comú de veïns del poble de Lladrós” i 
se li assigna una qualificació jurídica de “Be patrimonial comunal”. A l’annex 1 
s’adjunten les fotocòpies de l’inventari de Béns Municipals antic. 

El cens poblacional del poble de  Lladrós és actualment d’una població de dret 36 
persones, i una població de fet també de 36 persones, que són les que hi viuen durant 
tot l’any. 

                     

 
Foto I.1. Vista del poble de  Lladrós al mig de la seva forest. 

1.3 Límits. 

Primerament s’indicaran els límits del terme municipal de Vall de Cardós per a situar 
el marc general del projecte. Aquest municipi limita amb els termes municipals de: 

- Al nord; amb Lladorre. 

- A l’est; amb Alins i Esterri de Cardós. 

- A l’oest: amb la Guingueta d’Àneu. 

- Al sud: amb Llavorsí i Tírvia. 

Posteriorment, s’indiquen els termes municipals en els quals llinda la forest en 
qüestió. Generalment, aquests límits sovint han estat motius de disputa o de 
problemes, però en el cas de la forest de Lladrós, actualment, els veïns de amb els 
que llinda la forest, coincideixen l’ús i l’acord d’aquests límits. Tot i així un cop s’han 
analitzat les fonts d’informació, que han estat vàries (cadastre, registre, veïns, 
enginyer comarcal...), s’han confrontat les diferents versions i en conseqüència han 
aparegut diferents cabudes . Així doncs, és importantíssim per la realització 
d’aquest estudi i per la gestió de la forest, aclarir aquestes versions i resoldre els 
possibles conflictes de forma que s’acorden els límits correctes i definitius. 
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Per tal efecte, es van realitzar quatre reunions amb diferents tipus de fonts, on es 
van tractar tots els temes relatius a la forest, sobretot els límits de la forest. Aquestes 
reunions es van realitzar els dies 21/01/09, 15/02/09 i 11/08/09 (s’adjunten actes de 
les reunions en l’annex 3). Les reunions van ser amb les següents fonts:, Alcalde i 
secretària de l’Ajuntament de Vall de Cardós, veïns de Lladrós, Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, i enginyer forestal comarcal, respectivament. 

 

Foto I.2. Cartell anunciant la reunió amb els veïns de Lladrós per a demanar assistència i col·laboració. 
 

Durant aquestes reunions,l’equip de treball va poder contrastar les diferents 
versions dels límits. Així mateix, es va repassar la història dasocràtica recent del bosc 
i es va indicar els noms de tots els indrets del bosc, molts d’ells no apareixen a la 
cartografia existent. Es va repassar els camins existents i els que han desaparegut.  

 La definició dels límits geogràfics és la següent: 

- Nord: Des del càmping “Les Contioles”, de Lladorre, pujant per el mig de la 
vessant fins a trobar el barranc de Caules, creuant la zona anomenada “Els 
Cortals”. Posteriorment remunta aquest barranc fins al punt on aquest es bifurca 
en dos i segueix el barranc de la dreta (sense nom conegut) creuant la zona 
d’enclavats que hi ha a aquest sector. Passat els enclavat hi ha una fita que en 
diuen la “Roca del Bedoll de Fonte” que marca el límit entre Lladrós i Lleret i des 
d’aquí va a buscar un altra fita, la “Punta de la Carena del Pui de Bago” que és 
una marca en una roca amb la inscripció següent: 

 

 

 

 Des d’aquesta fita, segueix la carena fins al “Planell del Bago”. 

- Oest: Des del “Planell del Bago” passant pel “Coll de Jou” segueix la carena de 
Miravall. Aquest límit es comentarà en conflictes, doncs hi ha una apreciació en 
torn a la diferència entre el límit marcat pel cadastre actual i el límit històric de la 
forest. 

- Sud: Des de la carena de Miravall, just abans del barranc de Calvera, baixa 
resseguint una carena secundària fins a la muntanyeta del cementeri, continua 
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baixant fins l’estret de Benante, per on creua el riu Noguera Vall de Cardós i des 
d’allí puja seguint una carena fins a les proximitats del Mirador de Cap de la 
Roca. Aquí es presenta un altre conflicte descrit al punt corresponent. 

- Est: Des de les proximitats del mirador del Cap de la Roca, puja suaument, fins 
just per sota de l’antic camí de Ginestarre a Boldís Jussà, punt on es troba una 
fita anomenada “ el Roc Bataller”, que marca el límit històric entre Esterri de 
Cardós (Ginestarre), Boldís Jussà i Lladorre. A partir d’aquest punt, el límit tomba 
cap a l’oest, i pren una carena anomenada “Serrat de St. Climent”, que serà el 
límit fins arribar novament al riu Noguera Vall de Cardós, fins al lloc on es troba la 
“font de Ventosa” al costat de la qual es troba una nova fita anomenada la 
“Pedra Clavada”, que indica el límit de la forest i del municipi.  

A continuació es mostren unes imatges dels límits del bosc: 
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 A l’esquerra una vista del 
pont romànic de Lladrós i 
una vista dels prats 
adjunts al riu Noguera  
Vall de Cardós on el 
domini públic és part de 
la forest. A la dreta una 
vista  d’un dels prats que 
marquen el límit pel sud. 

 

Foto I.3. Límit N, E, SE i S, de la forest de Lladrós 
Límit de la forest de Lladrós   

Dalt una vista de l’estret de Benante, el punt just on s’uneixen 
els dos sectors de la forest, el sector E i el sector W. A la foto de 
baix, el cementeri de Lladrós, per on passa el límit de la forest.  
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Foto I.4. Límit SW, W i N, de la forest de Lladrós 

A l’esquerra una vista de la carena de 
Miravall, per on passa el límit superior 
del sector W “Cortals- Solana”. A la 
dreta borda de Sastre, al sector “Els 
Cortals”, de propietat comunal. Sota a 
la dreta zona de tarteres que sobre les 
que passa el límit Sud d’aquest sector 
de forest. 

Límit de la forest de Lladrós   
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Els límits definitius es poden veure al mapa 1.2.  

Per altra banda els límits administratius  són: 

• Pel nord limita amb el terme municipal de Lladorre, amb la forest CUP 161 
“Lo Mall i Solà” (asterisc roig), i amb la forest CUP 164, del comú de veïns de 
Lleret, anomenada “Obaga de Renye i Font Robell” (asterisc blau). 

• Per l’est, limita amb el terme municipal de Lladorre amb la forest CUP 165 
“Plans de Riberals” (asterisc verd), i amb el terme municipal d’Esterri de 
Cardós amb la forest CUP 140 “Canal de Gallinera” (asterisc groc). 

• Pel sud, limita amb dues forests del mateix terme municipal (Vall de Cardós) 
que són del comú de veïns d’Ainet de Cardós, anomenades “Solanet i 
Obaga de Vinyes (asterisc violeta) i CUP 131 “Clots de Carbonera” (asterisc 
negre), i amb el municipi d’Esterri de Cardós, amb la forest CUP 141 “Sarredo 
Manyenero i Roca de la Garganta” (asterisc gris). 

• Per l’oest, limita amb la forest del seu propi municipi (Vall de Cardós) que és 
del comú de veïns d’Estaon CUP 132 i que s’anomena “Obaga de Peracals” 
(asterisc rosa).  

 
Mapa I.3. Forests que limiten amb la forest de Lladrós. En blanc les propietats privades o forest no 

catalogades com és el cas. S’ha marcat amb una malla roja la situació de la forest de Lladrós. Font: CUPCAT 

 

En relació als límits hi ha alguna consideració, que es farà en l’apartat de conflictes.  

En aquest projecte s’han marcat cartogràficament els límits més consensuats (mapa 
1.2) i després de plantejar els conflictes i resoldre’ls (punt 1.6), juntament amb 
l’enginyer forestal comarcal, l’ajuntament de Vall de Cardós i els veïns de Lladrós.  

1.4 Enclavats 

 Segons les fonts documentals del cadastre actualitzat a l’any 2002, hi ha 264 
enclavats repartits per la forest. D’aquesta quantitat, un total de 234 són de titularitat 
particular, 5 són de propietat estatal a nom de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

* 
* * 

* 
* 
* * * 
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(CHE) amb 1.44 has, 6 són de la Generalitat de Catalunya amb 1.3 has, 12 són 
d’ENDESA amb 2.92 has i 7 són del Bisbat d’Urgell amb 1.25 has. El sumatori total de les 
superfícies de tots els enclavats, és de 76,4 has.  

Entre totes les propietats, hi ha 2 propietats que no es coneix al propietari 
(desconeguts). 

 A continuació es mostra un mapa de la forest amb la distribució de les propietats 
privades, dels cantons i dels rodals (també es presenta en format gran al mapa 1.2): 

 

 

Mapa I.4.Situació de les parcel·les privades de la forest (colorets), en violeta la propietat comunal, els límits 
grossos negres són el límit de la forest i dels cantons i el prim els límits dels rodals. Font: Pròpia a partir cadastre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa I.5.Ampliació del enclavats existents al centre de la forest, al costat del poble, punt on s’ajunten les 
dues parts. Font: Cadastre digital 

Sector W de la forest 

Sector E de la forest 
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El llistat dels enclavats i dels seus propietaris segons el cadastre, és el següent 
(s’afegeix la informació cadastral que es pot fer servir per localitzar la propietat als 
mapes del cadastre, que té l’ajuntament de Vall de Cardós o públicament a la web 
del ministeri d’economia: http://ovc.catastro.meh.es): 

Pol Parc. Subparc Sup (has) Coord X Coord Y Codi Cadastral Nom propietari 

003 00306 0 0,276 355809,65 4718121,24 2522700300306   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00307 0 0,164 355875,28 4718122,09 2522700300307   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00577 0 0,142 355775,74 4718081,41 2522700300577   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00229 0 0,259 355348,77 4718318,97 2522700300229   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00228 0 0,113 355328,92 4718288,76 2522700300228   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00230 0 0,161 355378,39 4718300,79 2522700300230   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00231 0 0,448 355424,14 4718312,84 2522700300231   0 BORNIQUEL TICO RAYMONDE� 

003 00232 0 0,108 355422,38 4718370,84 2522700300232   0 BORDES FARRAS RAMIRO� 

003 00589 0 0,015 355455,23 4718322,62 2522700300589   0 BARO BABOT JAIME� 

003 00237 0 0,289 355472,98 4718280,16 2522700300237   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00591 0 0,007 355422,41 4718401,63 2522700300591   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00233 a 0,082 355430,21 4718434,30 2522700300233   a OBISPADO DE URGEL� 

003 00233 b 0,157 355412,18 4718484,30 2522700300233   b OBISPADO DE URGEL� 

003 00581 0 0,083 355440,32 4718395,09 2522700300581   0 OBISPADO DE URGEL� 

003 00234 0 0,366 355438,53 4718558,72 2522700300234   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00235 0 1,645 355502,31 4718527,65 2522700300235   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00236 0 0,237 355472,02 4718442,34 2522700300236   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00654 0 0,096 355395,73 4718571,09 2522700300654   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00253 0 0,187 355425,48 4718600,85 2522700300253   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00254 0 0,176 355497,41 4718600,17 2522700300254   0 BARO BABOT MANUEL� 

003 00254 0 0,176 355497,41 4718600,17 2522700300254   0 BARO BABOT ENRIC� 

003 00258 0 0,433 355494,39 4718627,20 2522700300258   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00258 0 0,433 355494,39 4718627,20 2522700300258   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00261 0 0,178 355581,47 4718618,84 2522700300261   0 BARO SERRA JOSE� 

003 00250 0 0,140 355617,95 4718596,37 2522700300250   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00249 0 0,216 355613,07 4718549,63 2522700300249   0 MONTANE COLOME ANTONIO� 

003 00246 0 0,709 355598,91 4718501,96 2522700300246   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00239 b 0,150 355538,79 4718479,21 2522700300239   b BARO BABOT ENRIC� 

003 00239 a 0,164 355514,84 4718427,08 2522700300239   a BARO BABOT ENRIC� 

003 00238 a 1,032 355482,00 4718368,98 2522700300238   a BARO BABOT ENRIC� 

003 00238 a 1,032 355482,00 4718368,98 2522700300238   a BARO BABOT MANUEL� 

003 00238 a 1,032 355482,00 4718368,98 2522700300238   a BARO BABOT JAIME� 

003 00694 0 0,049 355550,31 4718243,33 2522700300694   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00238 b 0,063 355580,65 4718446,06 2522700300238   b BARO BABOT ENRIC� 

003 00238 b 0,063 355580,65 4718446,06 2522700300238   b BARO BABOT MANUEL� 

003 00238 b 0,063 355580,65 4718446,06 2522700300238   b BARO BABOT JAIME� 

003 09019 0 0,803 356182,73 4719080,12 2522700309019   0 CA CATALUNYA GENERALITAT D DARP IRTA� 

003 00240 0 0,256 355538,22 4718305,18 2522700300240   0 OBISPADO DE URGEL� 

003 00588 0 0,143 355501,27 4718297,84 2522700300588   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00242 0 0,115 355572,37 4718289,28 2522700300242   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00590 0 0,144 355577,60 4718266,63 2522700300590   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00241 0 0,087 355559,43 4718347,38 2522700300241   0 OBISPADO DE URGEL� 

003 00245 0 0,079 355578,05 4718395,74 2522700300245   0 BARO BABOT JAIME� 

003 00245 0 0,079 355578,05 4718395,74 2522700300245   0 BARO BABOT MANUEL� 

003 00245 0 0,079 355578,05 4718395,74 2522700300245   0 BARO BABOT ENRIC� 

003 00243 0 1,478 355644,99 4718290,76 2522700300243   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00251 0 0,531 355628,20 4718404,45 2522700300251   0 BORDES FARRAS RAMIRO� 
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Pol Parc. Subparc Sup (has) Coord X Coord Y Codi Cadastral Nom propietari 

003 00262 0 0,484 355596,75 4718658,95 2522700300262   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00263 0 0,480 355667,71 4718648,49 2522700300263   0 OBISPADO DE URGEL� 

003 00270 0 0,313 355732,89 4718608,98 2522700300270   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00247 0 0,407 355646,14 4718477,70 2522700300247   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00272 0 0,362 355700,27 4718525,93 2522700300272   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00252 0 0,444 355336,31 4718632,68 2522700300252   0 GABARRA ARNALDICH JUANA� 

003 00252 0 0,444 355336,31 4718632,68 2522700300252   0 GABARRA ARNALDICH JUANA� 

003 00593 0 0,121 355393,10 4718659,85 2522700300593   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00594 0 0,093 355452,41 4718644,38 2522700300594   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00255 0 0,090 355409,13 4718638,64 2522700300255   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00257 0 0,308 355462,76 4718692,30 2522700300257   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00595 0 1,100 355589,62 4718745,67 2522700300595   0 SALA LOPEZ NURIA� 

003 00595 0 1,100 355589,62 4718745,67 2522700300595   0 SALA LOPEZ NURIA� 

003 00259 0 0,202 355507,20 4718689,48 2522700300259   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00260 0 0,316 355533,13 4718656,18 2522700300260   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00265 0 0,172 355615,31 4718698,60 2522700300265   0 LOPEZ PARDO ANA� 

003 00264 0 0,220 355685,04 4718714,73 2522700300264   0 VERDAGUER ANDREU JUDITH� 

003 00696 0 0,095 355738,00 4718733,47 2522700300696   0 LAMORA ROS JOSE� 

003 00696 0 0,095 355738,00 4718733,47 2522700300696   0 SEVILLA TOMAS M ISABEL� 

003 00701 0 0,040 355726,86 4718712,52 2522700300701   0 PICART ROS REGINA� 

003 00269 0 0,529 355918,21 4718754,24 2522700300269   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00681 0 0,313 355950,52 4718792,32 2522700300681   0 ROVIRAS GUARCH LORENZO� 

003 00682 0 0,110 355971,66 4718735,09 2522700300682   0 LAMORA ROS JOSE� 

003 00682 0 0,110 355971,66 4718735,09 2522700300682   0 SEVILLA TOMAS M ISABEL� 

003 00271 0 0,600 355755,18 4718547,46 2522700300271   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 09018 0 0,372 354524,68 4719585,15 2522700309018   0 CONF HIDROGRAFICA DEL EBRO 

003 00377 0 0,221 355156,13 4719330,01 2522700300377   0 TICO BABOT MANUEL� 

003 00378 0 0,385 355117,53 4719317,52 2522700300378   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00376 0 0,241 355199,23 4719342,40 2522700300376   0 ROS ALDOSA ISIDRO� 

003 09019 0 0,147 356182,73 4719080,12 2522700309019   0 CA CATALUNYA GENERALITAT D DARP IRTA� 

003 09019 0 0,165 356182,73 4719080,12 2522700309019   0 CA CATALUNYA GENERALITAT D DARP IRTA� 

003 00678 0 0,019 355244,07 4718637,25 2522700300678   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00587 0 0,091 355590,48 4718242,57 2522700300587   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 09019 0 0,133 356182,73 4719080,12 2522700309019   0 CA CATALUNYA GENERALITAT D DARP IRTA� 

003 09018 0 0,002 354524,68 4719585,15 2522700309018   0 CONF HIDROGRAFICA DEL EBRO 

003 00376 0 0,000 355199,23 4719342,40 2522700300376   0 ROS ALDOSA ISIDRO� 

003 00383 0 0,342 355215,79 4719418,91 2522700300383   0 BETRIU VAYO CONCEPCION� 

003 00320 b 0,200 356049,76 4718218,41 2522700300320   b BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00321 a 0,112 356004,73 4718240,34 2522700300321   a BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00321 b 0,043 355980,92 4718227,58 2522700300321   b BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00322 0 0,865 356024,31 4718300,89 2522700300322   0 TICO BABOT MANUEL� 

003 09020 0 0,819 356066,55 4718553,60 2522700309020   0 AMBIENTE CONF HIDROGRAFICA DEL EBRO 

003 00323 0 0,624 356056,79 4718369,15 2522700300323   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00328 0 0,167 356121,78 4718371,67 2522700300328   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00324 0 0,682 356071,35 4718427,41 2522700300324   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00325 0 0,766 356084,39 4718522,51 2522700300325   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00326 b 0,175 356125,00 4718465,52 2522700300326   b MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00327 0 0,210 356136,54 4718641,08 2522700300327   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00326 a 0,164 356121,36 4718573,52 2522700300326   a MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00348 0 1,063 356175,76 4718421,32 2522700300348   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00336 0 0,139 356157,89 4718381,27 2522700300336   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 
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Pol Parc. Subparc Sup (has) Coord X Coord Y Codi Cadastral Nom propietari 

003 00335 0 0,146 356154,16 4718351,71 2522700300335   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00331 0 0,120 356134,52 4718328,54 2522700300331   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00330 0 0,078 356108,80 4718312,69 2522700300330   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00329 0 0,121 356131,91 4718286,90 2522700300329   0 VERDAGUER COMA JOSEP� 

003 00337 0 0,511 356179,04 4718300,24 2522700300337   0 MONTANE COLOME ANTONIO� 

003 00332 a 0,449 356109,39 4718228,79 2522700300332   a BORNIQUEL TICO RAYMONDE� 

003 00332 b 0,202 356132,65 4718197,60 2522700300332   b BORNIQUEL TICO RAYMONDE� 

003 00333 0 0,071 356174,77 4718251,37 2522700300333   0 BORDES FARRAS RAMIRO� 

003 00334 0 0,303 356190,24 4718221,56 2522700300334   0 BABOT BARO JOSE� 

003 00339 0 0,138 356211,19 4718264,95 2522700300339   0 LAMORA ROS JOSE� 

003 00339 0 0,138 356211,19 4718264,95 2522700300339   0 SEVILLA TOMAS M ISABEL� 

003 00340 0 0,408 356239,37 4718346,88 2522700300340   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00341 0 0,530 356279,06 4718245,84 2522700300341   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00338 0 0,150 356225,30 4718309,98 2522700300338   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00346 a 0,684 356249,29 4718415,97 2522700300346   a LAMORA ROS JOSE� 

003 00346 a 0,684 356249,29 4718415,97 2522700300346   a SEVILLA TOMAS M ISABEL� 

003 00343 0 0,130 356283,38 4718351,66 2522700300343   0 BLASI FONS CONCEPCION� 

003 00342 a 0,518 356318,23 4718297,69 2522700300342   a BARO BABOT JAIME� 

003 00346 b 0,287 356271,73 4718382,48 2522700300346   b LAMORA ROS JOSE� 

003 00346 b 0,287 356271,73 4718382,48 2522700300346   b SEVILLA TOMAS M ISABEL� 

003 00344 0 0,136 356372,32 4718330,02 2522700300344   0 VERDAGUER COMA JOSEP� 

003 00342 b 0,072 356352,49 4718260,08 2522700300342   b BARO BABOT JAIME� 

003 00345 0 0,168 356334,78 4718362,05 2522700300345   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00345 0 0,168 356334,78 4718362,05 2522700300345   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00346 c 0,257 356253,77 4718474,64 2522700300346   c LAMORA ROS JOSE� 

003 00346 c 0,257 356253,77 4718474,64 2522700300346   c SEVILLA TOMAS M ISABEL� 

003 00347 0 0,102 356192,53 4718465,70 2522700300347   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00314 b 0,163 356108,71 4718848,83 2522700300314   b BABOT BARO JOSE� 

003 00482 0 0,094 355875,49 4718584,16 2522700300482   0 BORNIQUEL TICO RAYMONDE� 

003 00699 0 0,036 355834,71 4718583,01 2522700300699   0 GENERALITAT D DARP IRTA� 

003 09020 0 0,250 356066,55 4718553,60 2522700309020   0 AMBIENTE CONF HIDROGRAFICA DEL EBRO 

003 00592 0 0,110 355399,33 4718463,48 2522700300592   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00679 0 0,115 355698,55 4718681,32 2522700300679   0 OBISPADO DE URGEL� 

003 00680 0 0,102 355745,93 4718693,11 2522700300680   0 PICART ROS REGINA� 

003 00695 0 0,025 355759,41 4718714,49 2522700300695   0 LAMORA ROS JOSE� 

003 00695 0 0,025 355759,41 4718714,49 2522700300695   0 SEVILLA TOMAS M ISABEL� 

003 00700 0 0,006 355741,41 4718705,57 2522700300700   0 PICART ROS REGINA� 

003 09020 0 0,003 356066,55 4718553,60 2522700309020   0 CONF HIDROGRAFICA DEL EBRO 

003 09019 0 0,003 356182,73 4719080,12 2522700309019   0 GENERALITAT D DARP IRTA� 

003 00194 0 0,381 354928,17 4718422,37 2522700300194   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00198 b 0,138 354957,96 4718464,69 2522700300198   b LLESET TICO JOSE� 

003 00197 0 0,184 355036,73 4718399,09 2522700300197   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00197 0 0,184 355036,73 4718399,09 2522700300197   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00202 0 0,388 355064,86 4718448,13 2522700300202   0 GABARRA ARNALDICH JUANA� 

003 00198 a 0,233 355010,54 4718465,63 2522700300198   a LLESET TICO JOSE� 

003 00200 0 0,324 355020,22 4718498,57 2522700300200   0 BARO BABOT MANUEL� 

003 00200 0 0,324 355020,22 4718498,57 2522700300200   0 BARO BABOT MANUEL� 

003 00203 b 0,103 355089,80 4718420,21 2522700300203   b LLESET TICO JOSE� 

003 00201 0 0,466 355107,66 4718366,30 2522700300201   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00201 0 0,466 355107,66 4718366,30 2522700300201   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00207 b 0,114 355138,63 4718392,38 2522700300207   b LLESET TICO JOSE� 
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Pol Parc. Subparc Sup (has) Coord X Coord Y Codi Cadastral Nom propietari 

003 00206 0 0,517 355183,84 4718379,77 2522700300206   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00203 a 0,369 355118,20 4718499,13 2522700300203   a LLESET TICO JOSE� 

003 00203 c 0,227 355118,93 4718448,47 2522700300203   c LLESET TICO JOSE� 

003 00211 0 0,489 355187,27 4718506,98 2522700300211   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00207 a 0,391 355169,80 4718434,01 2522700300207   a LLESET TICO JOSE� 

003 00205 0 0,202 355157,66 4718325,53 2522700300205   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00213 0 0,467 355229,34 4718311,14 2522700300213   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00215 0 0,319 355239,68 4718449,11 2522700300215   0 MONTANE COLOME ANTONIO� 

003 00215 0 0,319 355239,68 4718449,11 2522700300215   0 MONTANE COLOME ANTONIO� 

003 00214 0 0,300 355231,39 4718352,21 2522700300214   0 FARRE SERRA ENRIQUE� 

003 00214 0 0,300 355231,39 4718352,21 2522700300214   0 FARRE SERRA ENRIQUE� 

003 00208 0 0,062 355122,91 4718584,61 2522700300208   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00209 0 0,115 355156,70 4718579,78 2522700300209   0 BARO BABOT ENRIC� 

003 00210 0 0,117 355171,11 4718563,70 2522700300210   0 BLASI FONS CONCEPCION� 

003 00212 0 0,258 355235,15 4718548,42 2522700300212   0 BARO BABOT MANUEL� 

003 00216 0 0,358 355250,50 4718516,21 2522700300216   0 GABARRA ARNALDICH JUANA� 

003 00220 0 0,563 355287,16 4718354,95 2522700300220   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00218 0 0,114 355269,35 4718403,07 2522700300218   0 BLASI FONS CONCEPCION� 

003 00217 0 0,318 355284,71 4718483,88 2522700300217   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00224 0 0,995 355338,85 4718551,57 2522700300224   0 GABARRA ARNALDICH JUANA� 

003 00224 0 0,995 355338,85 4718551,57 2522700300224   0 GABARRA ARNALDICH JUANA� 

003 00225 0 0,685 355346,68 4718457,11 2522700300225   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00219 0 0,157 355292,82 4718414,67 2522700300219   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00227 0 0,514 355353,95 4718373,70 2522700300227   0 BORDES FARRAS RAMIRO� 

003 00222 0 0,145 355235,29 4718660,68 2522700300222   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00223 0 0,165 355276,92 4718646,73 2522700300223   0 BLASI FONS CONCEPCION� 

003 00226 b 0,057 355394,89 4718428,73 2522700300226   b ESPAÑOL GALLART ROSENDO� 

003 00226 a 0,273 355384,17 4718406,85 2522700300226   a ESPAÑOL GALLART ROSENDO� 

003 00273 0 0,695 355699,26 4718429,81 2522700300273   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00276 0 0,324 355750,81 4718445,45 2522700300276   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00274 0 1,674 355770,21 4718332,27 2522700300274   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00275 0 0,241 355687,53 4718349,98 2522700300275   0 MONTANE COLOME ANTONIO� 

003 00277 0 0,305 355795,59 4718418,49 2522700300277   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00284 a 1,580 355900,50 4718426,16 2522700300284   a MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00281 a 0,229 355851,32 4718266,70 2522700300281   a ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00278 0 0,625 355810,01 4718526,39 2522700300278   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00283 0 0,349 355828,74 4718466,06 2522700300283   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00279 0 0,044 355802,86 4718582,80 2522700300279   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00280 0 0,067 355835,40 4718573,41 2522700300280   0 MONTANE COLOME ANTONIO� 

003 00285 0 0,877 355894,99 4718517,02 2522700300285   0 BORNIQUEL TICO RAYMONDE� 

003 00281 b 0,127 355913,94 4718243,47 2522700300281   b ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00282 a 0,460 355891,49 4718317,55 2522700300282   a BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00282 b 0,265 355948,23 4718302,57 2522700300282   b BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00284 b 1,111 355994,75 4718457,67 2522700300284   b MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00284 c 0,294 356034,59 4718498,25 2522700300284   c MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00282 c 0,152 355937,30 4718274,09 2522700300282   c BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00295 0 0,430 355976,89 4718537,43 2522700300295   0 BABOT BARO JOSE� 

003 00294 0 0,229 356030,87 4718614,05 2522700300294   0 BARO BABOT ENRIC� 

003 00294 0 0,229 356030,87 4718614,05 2522700300294   0 BARO BABOT MANUEL� 

003 00315 0 0,284 356044,54 4718680,31 2522700300315   0 GABARRA ARNALDICH JUANA� 

003 00288 0 0,414 355923,65 4718572,39 2522700300288   0 BLASI FONS CONCEPCION� 
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003 00289 0 0,089 355911,36 4718609,18 2522700300289   0 GASIA PEY JUAN� 

003 00292 0 0,112 355957,93 4718616,96 2522700300292   0 BABOT BARO JOSE� 

003 00293 0 0,184 355984,41 4718593,96 2522700300293   0 BORNIQUEL TICO RAYMONDE� 

003 00290 0 0,055 355934,45 4718636,11 2522700300290   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00313 a 0,979 356053,62 4718733,12 2522700300313   a BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00291 0 0,033 355958,20 4718635,90 2522700300291   0 BORNIQUEL TICO RAYMONDE� 

003 00698 0 0,043 356001,09 4718628,17 2522700300698   0 DESCONOCIDO� 

003 00316 0 0,049 356026,68 4718648,24 2522700300316   0 BORDES FARRAS RAMIRO� 

003 00313 b 0,085 356032,02 4718755,07 2522700300313   b BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00314 a 0,203 356102,38 4718810,58 2522700300314   a BABOT BARO JOSE� 

003 00317 a 0,659 356124,27 4718727,34 2522700300317   a RAMON BARO SOLETAT� 

003 00318 a 0,368 356139,79 4718797,02 2522700300318   a BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00355 0 0,056 356301,58 4718436,04 2522700300355   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00358 a 0,156 356186,67 4718654,95 2522700300358   a BORDES FARRAS RAMIRO� 

003 00358 b 0,072 356195,03 4718641,21 2522700300358   b BORDES FARRAS RAMIRO� 

003 00359 0 0,164 356171,49 4718602,76 2522700300359   0 ESPAÑOL GALLART ROSENDO� 

003 00360 0 0,120 356294,05 4718715,39 2522700300360   0 VERDAGUER COMA JOSEP� 

003 00361 0 0,095 356282,50 4718748,20 2522700300361   0 ESPAÑOL GALLART ROSENDO� 

003 00362 0 0,143 356256,66 4718737,40 2522700300362   0 BLASI FONS CONCEPCION� 

003 00364 0 0,189 356219,14 4718717,72 2522700300364   0 MONTANE COLOME ANTONIO� 

003 00363 0 0,243 356222,70 4718761,78 2522700300363   0 VERDAGUER COMA JOSEP� 

003 00368 0 0,226 356178,84 4718868,80 2522700300368   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00366 0 0,341 356243,27 4718816,38 2522700300366   0 LLESET TICO JOSE� 

003 00365 0 0,108 356281,92 4718816,88 2522700300365   0 VERDAGUER COMA JOSEP� 

003 00367 a 0,204 356205,07 4718852,41 2522700300367   a ROS BARO GERMANA� 

003 00367 b 0,064 356221,02 4718835,13 2522700300367   b ROS BARO GERMANA� 

003 00368 0 0,005 356178,84 4718868,80 2522700300368   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00379 0 0,223 355050,40 4719526,48 2522700300379   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00382 0 0,075 355171,86 4719436,13 2522700300382   0 TICO CASETA JOSE� 

003 00317 b 0,184 356085,32 4718663,23 2522700300317   b RAMON BARO SOLETAT� 

003 00318 b 0,054 356138,77 4718870,23 2522700300318   b BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00320 a 0,280 356080,29 4718280,77 2522700300320   a BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00380 0 0,140 355089,43 4719388,34 2522700300380   0 RAMON SERVILLA FELIX� 

003 00381 0 0,563 355112,06 4719478,45 2522700300381   0 MILLARES COCA ENRIQUE� 

003 00484 0 0,163 354963,89 4719467,56 2522700300484   0 BARO SEVILLA MANUEL� 

003 00375 0 0,100 355251,45 4719357,26 2522700300375   0 GABARRA ARNALDICH JUANA� 

003 00374 0 0,102 355284,12 4719341,67 2522700300374   0 MILLARES COCA ENRIQUE� 

003 00373 0 0,185 355325,00 4719347,59 2522700300373   0 MORLANS BALLESTER MARIA PILAR� 

003 00373 0 0,185 355325,00 4719347,59 2522700300373   0 PUÑAL BAYONA JOSE MARIA� 

003 00268 0 0,254 355928,61 4718854,04 2522700300268   0 RAMON BARO SOLETAT� 

003 00266 0 0,095 355713,41 4718790,67 2522700300266   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00697 0 0,649 355808,63 4718830,47 2522700300697   0  

003 00267 0 0,313 355810,04 4718875,61 2522700300267   0 BARO BABOT ENRIC� 

003 00267 0 0,313 355810,04 4718875,61 2522700300267   0 BARO BABOT JAIME� 

003 00256 0 0,854 355411,61 4718779,91 2522700300256   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 00256 0 0,854 355411,61 4718779,91 2522700300256   0 ENDESA GENERACION SA� 

003 09003 0 0,008 355643,18 4718694,83 2522700309003   0 LOPEZ PARDO ANA� 

003 00221 0 0,040 355199,43 4718683,83 2522700300221   0 BARO BABOT ENRIC� 

003 00351 0 0,221 356271,37 4718535,63 2522700300351   0 PIJOAN JAQUES JUAN� 

003 00352 a 0,274 356274,75 4718624,36 2522700300352   a LLESET TICO JOSE� 

003 00352 b 0,223 356263,58 4718599,04 2522700300352   b LLESET TICO JOSE� 
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003 00353 0 0,107 356290,57 4718501,63 2522700300353   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00354 0 0,091 356297,27 4718472,13 2522700300354   0 MONTANE CASTELLA ANTONIO� 

003 00356 0 0,109 356325,99 4718478,48 2522700300356   0 ESPAÑOL GALLART ROSENDO� 

003 00350 0 0,067 356232,07 4718554,98 2522700300350   0 LAMORA ROS JOSE� 

003 00350 0 0,067 356232,07 4718554,98 2522700300350   0 SEVILLA TOMAS M ISABEL� 

003 00349 0 0,222 356201,88 4718532,66 2522700300349   0 BLASI FONS CONCEPCION� 

003 09002 0 0,037 355520,56 4718461,35 2522700309002   0 BARO BABOT ENRIC� 

003 00204 0 0,052 355047,76 4718301,38 2522700300204   0 ROS BARO GERMANA� 

003 00311 0 0,172 355819,30 4718202,85 2522700300311   0 MONTANE COLOME ANTONIO� 

003 00308 0 0,039 355843,93 4718045,83 2522700300308   0 BLASI FONS CONCEPCION� 

003 00309 0 0,128 355885,63 4718071,96 2522700300309   0 ANDORRA MONTANE JOSEFA� 

003 00310 0 0,138 355877,42 4718045,01 2522700300310   0 TICO BABOT MANUEL� 

003 00305 0 0,132 355797,51 4718026,42 2522700300305   0 BLASI FONS CONCEPCION� 

TOTAL 76,34  

Taula I .2.Dades dels enclavats privats per propietari, existents a la forest de Lladrós. Font: Cadastre 

 

1.4.1- Conflictes cadastrals 

La recerca feta fins aquest punt de l’estudi, el seu plantejament i la seu 
confrontació, han generat alguns conflictes, que s’han resolt, per poder continuar amb 
l’estudi, de la forma que a continuació es descriu. Algunes d’aquestes situacions s’hi 
poden entendre millor observant els fotomuntatges de les pàgines anteriors (foto I.3 i 
foto I.4 ). S’analitzaran els conflictes un a un: 

 

 
 

MapaI .1.6.Situació dels conflictes que s’han trobat.. Font: Pròpia a partir de cadastre 
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• Conflicte 1. El límit E, en el seu punt més alt al nord, té una fita anomenada “Roc 
Bataller”, des d’aquí baixa cap al sud suament fins a les proximitats del Cap de la 
Roc. Aquest és el límit conegut pels veïns. Així ho arreplega també el cadastre. Tot i 
això tant l’enginyer forestal comarcal, ha mostrat reticències, doncs no respon a un 
límit físic i és en alguns punts poc clars i evidents. Per tals motius, l’equip 
d’ordenació es va tornar a reunir amb els veïns Pedro Lleset i Josep Lleset, germans 
de Casa Gabriel de Lladrós i novament van confirmar aquesta versió, que a més a 
més, queda demostrada amb la existència de dos fites antigues, el Roc Bataller i el 
Cap de la Roca. Així doncs, es pren la decisió de mantenir aquest límit, per haver 
consens entre els veïns i no suposar conflicte d’interessos amb municipis o pobles 
veïns. Per altra banda el mateix límit quan ja ha passat el Cap de la Roca, segons 
el cadastre, va pel sud,  sota la carena mentre que els veïns confirmen al versió de 
l’enginyer comarcal que suposa el límit per la mateix carena fins arribar al riu. Així 
doncs, queda resolt el conflicte amb la determinació de que va resseguint la 
carena i la gestió corresponent al propietari (ajuntament) per resoldre-ho. 

 
Mapa I.7.Ubicació del conflicte 1 en relació a la situació del límit E del comunal, que té dos parts, la del 
sector nord per tractar-se d’un límit que no segueix cap fita geogràfica, però com se’ns ha indicat si històrica 
i marcada en el territori, i la part del sud del límit on el límit consensuat va seguint la pròpia carena en lloc de 
anar per sota. En blau el límit del comunal segons el cadastre, amb una fletxa roja la zona del conflicte en la 
part del sud del límit, i indicat amb un polígon roig, la zona del conflicte en la part del nord del límit. Font: 
Cadastre  digital 
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• Conflicte 2. La Sra. Marta Sala i López, presentà amb data de 9 de maig una 
proposta de millora de la pista que arriba a la seva propietat (parc. 379), existent a 
la zona de la forest de Lladrós, anomenada “els Cortals”, un sector en el límit N, on 
hi ha un conjunt de privats amb antics aprofitaments i algunes restes de murs i 
bordes. Una vegada transmesa per part de la propietària aquesta proposta, es 
conclou en integrar-la a la ordenació per tenir-la en compte a la fase de 
planificació. Així doncs, al revisar la zona en qüestió, s’hi veu que el cadastre 
desplaça aquesta propietat a un altra zona més al nord de la que correspon al 
territori on hi ha una borda caiguda, no s’han comprovat més propietats però és 
possible que part de les propietats privades del sector “els Cortals” hagin estat 
desplaçades a un altra zona diferent a la que es correspon sobre el territori, o no 
s’hagin digitalitzat correctament i s’hagin canviat els propietaris de parcel·la. 
S’acorda amb l’enginyer comarcal i la secretària de l’ajuntament, continuar els 
treballs d’ordenació, explicant el cas en el present apartat i informant a la 
propietària d’aquesta situació per a que la exposi i proposi els corresponents canvis 
a la oficina del cadastre. Igualment, s’aconsella enviar una carta als propietaris de 
les respectives finques comunicant l’error trobat i demanant als propietaris que 
revisin la situació de les seves propietats en el sector “Els Cortals”. 

• Conflicte 3. L’enginyer forestal comarcal i l’equip de redacció, ressalten la 
estranyesa del límit N en el sector “Els Cortals”, just en el punt on fa un pico 
sobrepassant el barranc que té un sentit més lògic i clar com a límit natural de la 
forest (indicat al mapa I.1.4 amb una fletxa roja). 

 
Mapa I.8.Ubicació dels conflicte 2 i 3 en relació a la situació dels privats dins del comunal. En blau la 
parcel·la assignada a la propietària i en roig, la borda caiguda que és de la seva propietat i apareix com a 
comunal. Igualment s’assenyala la punta que deixa el que venia sent límit pel barranc. Font: Cadastre  digital 
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o Conflicte 4. Hi ha dos rodals (el 1b i el 3f) que són comunals i que estan envoltats de 
privats. Les plantacions de clops dels privats entren dins del comunal. Això suposa 
un conflicte doncs, la propietat privada està envaint la pública. D’igual forma en 
aquest sector també es produeixen irregularitats entre el domini públic hidràulic i les 
propietats privades, que en molts casos envaeixen aquest domini. S’adjunten fotos. 

 
Mapa I.9.Ubicació del conflicte 4. Privats que envaeixen el comunal amb plantacions de clops. Font: 
Cadastre  digital 

 

  

  

Foto I.5 i I.6. Dos rodals, el 1b i el 3f, 
on els privats han entrat al terreny 
comunal i no s’han respectat els 
límits. Com s’hi pot veure a les dues 
fotos, hi ha plantacions de clops, 
dins dels rodals, és a dir, en terreny 
comunal 
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o Conflicte 5. El límit W de la forest, segons el cadastre va per sota de la carena de 
Miravall, mentre els veïns estan segurs que segueix la mateixa carena i des del cos 
tècnic juntament amb l’enginyer comarcal, creiem que el límit té més sentit si és 
físic. Segons els veïns de Lladrós, aquest límit podria haver estat marcat així pel 
cadastre, degut a que durant la guerra civil els republicans van fer un camí per 
sota la carena de forma que no poguessin ser divisats pels feixistes de l’altra banda 
de la Vall d’Estaon (zona del Caubó) i és possible que llavors, marcaren el límit per 
sobre aquest camí que encara existeix. 

 
Mapa I .10.Ubicació del conflicte 5. Carena de Miravall. Font: Cadastre  digital 

 

1.5 Cabudes. 

Per a la realització del projecte d’ordenació forestal de la forest “Costes i Calsius”, 
es va demanar un ajut a la Generalitat de Catalunya, del pla de desenvolupament 
rural (PDR), amb part del finançament europeu i part català. Per tal efecte, es van 
demanar les superfícies en base a la cartografia del cadastre digital actualitzat, de 
forma que es va demanar l’ajut per una superfície de 346,132 ha, la mateixa quantitat 
per la qual es va atorgar l’ajut. 

Posteriorment s’han trobat diferències entre les fonts existents que determinen o han 
determinat anteriorment aquesta superfície. Per posar en comú totes les superfícies i 
solucionar les diferències, es van acudir a totes les fonts existents i es van concretar 
acords amb l’ajuntament i l’enginyer forestal comarcal, per definir la cabuda 
definitiva. El conjunt de les fonts consultades durant el procés, han sigut: 

1- Informació cadastral, actualitzada a l’any 2002 (superfícies, perímetres...). 
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2- La cartografia digital del nou cadastre a escala 1: 5.000, actualitzat a l’any 2003. 

3- La cartografia de la Generalitat de Catalunya, relacionada amb les forests del 
catàleg d’utilitat pública (CUPCAT), a una escala 1:250.000. 

4- El cadastre antic, anterior al digital. 

5- El coneixement de la gent del poble de  Lladrós. 

6- Els treballs de camp i el coneixement del territori. 

Les diferents escales de les diferents fonts, han motivat, que durant els treballs 
d’ordenació, s’hagin digitalitzat més correctament els límits, ajustant carenes i 
barrancs, així com els límits privats, que generalment, en la cartografia inicial, no 
encertaven en l’ajust.  

 

Foto I.7. El treball de camp dels tècnics ha servit per repassar els límits i actualitzar-los correctament. 

Finalment, s’han fet servir totes les fonts, i  s’han marcat sobre topografia digital, tots 
els canvis que, junt amb l’ajuntament, s’han acordat. 

Per determinar la cabuda definitiva, es repassaran  les cabudes que determinen 
cadascun dels registres existents, en relació a la forest estudiada.  

• Segons el Registre de la Propietat, la cabuda total de la forest “Costes i Calsius” és 
de 39 ha. S’ha de tenir en compte la consideració que hem detallat en el primer 
punt del capítol 1, fins fa relativament poc, la forest que avui anomenem “Costes i 
Calsius”, estava formada per tres unitats, “La Solana”, “Els Cortals” i “Costes i 
Calsius”, per tant, s’entén que aquesta superfície és la que correspon a la unitat 
anterior de “Costes i Calsius”. A més a més, la descripció que es presenta al 
document del registre de la propietat, coincideix amb la descripció de tan sols una 
part de l’actual forest, la que es correspon en l’anterior unitat “Costes i Calsius”. 

• A l’Inventari de Béns Municipal, es fa constar que la superfície de la forests de 
Costes i Calsius, és de 40 ha. 

• Segons les dades del Cadastre anterior al 2002, la cabuda total de la forest és de, 
231,92 ha. 

• Segons el cadastre actualitzat (2002), que es troba disponible a l’Ajuntament de 
Vall de Cardós i a internet, la superfície total de la forest del comú de veïns de 
Lladrós , és de 346,132 ha. 

• La digitalització ha permès filar millor els límits el que ha generat una superfície de 
347,28 has 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Legal 

 

 28 

Polígon Parc. Sup (ha) 

3 195 0,52 

3 196 0,17 

3 199 0,42 

3 296 0,14 

3 357 0,19 

3 372 248,62 

3 485 5,12 

3 566 33,18 

3 567 56,07 

3 683 0,31 

3 684 0,93 

  3 685 0,34 

TOTAL 346,132 

Taula I .3 Parcel·les cadastrals comunals de la forest amb la superfície. Font: Cadastre Vall de Cardós 
 

• Segons les dades que s’han donat en aquest apartat, en base a la resolució de 
conflictes, en base als enclavats i a la digitalització acurada dels límits a una escala 
1:2000, la cabuda total de la forest de Lladrós “Costes i Calsius”  és de  347,28 ha. 

 

Finalment, la cabuda pública acordada amb el propietari (Comú de veïns de Lladrós i 
Ajuntament Vall de Cardós) i definitiva per a la gestió futura de la forest és de 347,28.  

 

Donada l’exactitud d’aquest mètode enfront dels anteriors per la seva modernitat, 
es dona com a vàlida aquesta darrera superfície 

1.6 Servituds 

Les servituds que hi ha registrades com a tals són les de pas pels camins de la forest, 
en benefici dels propietaris dels enclavats. Al registre de la propietat, apareix en 
l’apartat de “emprius” (el que equival a servituds): “No consta”  

A l’inventari de bens municipals, no  consta cap empriu. 

Consultats els veïns no es coneix cap empriu o servitud. 

1.7 Ocupacions  

Aquesta forest presenta diferents ocupacions: 

- Ocupació 1. Dipòsit d’aigua potable a les proximitats del poble de Lladrós, 
exactament al rodal forestal 2e. És el dipòsit que abasteix als veïns del poble. 

- Ocupació 2. Sèquies a banda i banda del riu Noguera Vall de Cardós, al seu 
pas per la forest de Lladrós. Aquestes sèquies serveixen per regar els prats de 
banda i banda del riu. 

- Ocupació 3. Pressa d’aigua potable al sector alt de “Els Cortals”. És tracta de la 
pressa d’aigua que posteriorment serà transportada amb un tub fins al dipòsit 
del rodal 2e (ocupació 1). 

- Ocupació 4. Tub de conducció d’aigües que creua la forest de dalt a baix des 
dels Cortals al dipòsit del poble de Lladrós. Aquest tub va soterrat i no causa cap 
impacte visual sobre el territori. 
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- Ocupació 5. Línia elèctrica d’alta tensió, que va direcció N-S i que creua tota la 
forest pel cantó 3. És de gran impacte visual i suposa un ocupació de sol i 
també de vol de la forest.  

- Ocupació 6. Línia elèctrica de mitja tensió, que va direcció N-S per l’altra banda 
del riu i que creua el cantó 1, passant per la proximitat del cementeri.  

- Ocupació 7.  A dins de la forest, està el cementeri de Lladrós, que si es considera 
una infraestructura és doncs, una ocupació tot i que es regeix pel règim 
urbanístic del municipi. 

- Ocupació 8. De la mateixa forma, està dins de la forest la ermita de la Mare de 
Deu del Pont, que si es tracta com infraestructura és deu considerar ocupació 
tot i regir-se pel règim urbanístic municipal. 

- Ocupació 9. Pista forestal de Lleret, que entra fins a les proximitats de Miravall. 

 Hi ha una antena que queda fora dels límits de la forest, però que cal citar. Es 
tracta d’una antena de televisió, que està al poc de sortir de la forest de Lladrós pel 
seu límit E al final d’una pista forestal que arriba des de Cassibrós. 

 
Foto I.8. Ocupació 1, dipòsit d’aigües potables del poble de Lladrós (rodal 2e). 

 
Foto I.9. Ocupacions 5 i 6, línees d’alta i mitja tensió que creuen els cantons 1 i 3 respectivament. 
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1.8 Usos i costums veïnals. 

D’entre els més importants hi ha la recollida de bolets a la tardor (setembre, 
octubre), o bé també en menor volum a la primavera, l’excursionisme a peu, sobretot 
durant els mesos d’estiu i a la ruta transpirinenca corresponent a la GR-11 que entra a 
la forest pel Coll de Jou i també a la tardor, i els passejos en vehicles tot terreny, ja 
siguin motocicletes o cotxes 4x4, ja que la pista de Lleret entra a la forest de Lladrós, i 
es transitada per aquests vehicles. Aquesta activitat, subjecte a la Llei 9/ 1995, de 27 de 
juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural; i el Decret 166/ 1998, de 8 de 
juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, no s’ha vist controlada de 
moment.  

Durant l’any 2006 el PNAP va realitzar un pla d’ordenament de l’accés motoritzat 
(es pot consultar a internet www.parcsdecatalunya.net) que divideix les pistes forestals 
que hi ha dins del territori del parc, en diferents nivells d’ús i de restriccions. Aquesta 
metodologia s’utilitzarà més endavant en relació a la gestió de les pistes forestals. Així 
doncs, es pren com el document base per gestionar l’accés a la forest en qüestió. 
D’altre banda, l’activitat és més pròpia de públics no autòctons de la zona, molts d’ells 
francesos i andorrans. 

 

Foto I.10. Ermita de la Mare de Deu del Pont amb una de les línies elèctriques al darrere. 

Als documents que s’han citat anteriorment en aquest capítol, no s’ha trobat cap 
referència a la realització d’aprofitaments de tipus veïnal, , tot i que en el passat s’han 
realitzat molts tant de llenyes, fusta, bolets, plantes, com de ramat. 

També cal contemplar com a activitat pròpia dins les costums de la gent; l’activitat 
de la caça. Aquesta forest, és part de la Reserva Nacional de Caça, i per tant la gestió 
d’aquest aprofitament, depèn de l’administració d’aquesta Reserva.  Des d’ella es fa 
la planificació de l’aprofitament i les actuacions de protecció que calen fer. 

 Es contempla en aquest punt, com un ús veïnal important, l’aplec de Lladrós, que 
anualment es celebra a la Mare de Deu del Pont, dins de la forest de “Costes i Calsius” 
el tercer diumenge de maig. 
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1.9 Figures legals presents a l’àmbit geogràfic del projecte. Legislació i 
situació geogràfica 

Totes les figures legals que a continuació es presenten tenen una relació, be 
directa, perquè la forest queda inclosa dins del seus límit, o be indirecta, per ser figures 
veïnes que poden tenir una influència sobre el projecte d’ordenació, amb la zona 
d’estudi. 

1.9.1- Prevenció d’incendis forestals 

� Àmbit territorial de l'ADF Mig Pallars: Alins, Esterri de 
Cardós, Farrera, Lladorre,  Llavorsí, Tírvia i Vall de Cardós 

 

� Forests al Catàleg d’Utilitat Pública: 48 

� Espècies principals: Pi negre, Pi roig, Avet, Bedoll, 
Trèmol, Roure, Alzina, Freixe 

� Base legal: Llei de creació d’ADF’s 

� Més informació: www.gencat.net/mediamb/pn.htm 

Llegenda 

Verd: Comunal 

Taronja: Generalitat de Catalunya 

Violeta: Societat privada de veïns 

Groc: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

Blanc: Sense catalogar 

Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 

1.9.2- Caça 

� Nom: Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-

Aran 

 

� Superfície: 107.761 ha 

� Any de creació: 1966 

� Base legal: Llei 37/66, de 21 de maig de 1966, de 

Caça, i Ordre de 22 de juliol de 1996 

� Espècies d’interès cinegètic: Isard (Rupicapra 

pyrenaica), Cabirol (Capreolus capreolus) i Porc 

fer (Sus scrofa) i caça menor (Llebre, Perdiu roja, 

Perdiu xerra) 

� Municipis inclosos a la RNC: Naut Aran, Vall de 

Boí, Alins, Alt Àneu, Esterri d’Àneu, Esterri de 

Cardós, la Guingueta, Lladorre, Vall de Cardós i 

Valls de Valira 

� Òrgans de gestió: Junta Consultiva, Direcció 

tècnica, Guardes de fauna (14) 

� Més informació: 
www.gencat.net/mediamb/pn/caza/ccaza05.htm 
 
Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 
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1.9.3- Pesca 

• Aigües lliures: les que no tenen altra regulació, 

només cal tenir llicència 

• Aigües lliures de pesca sense mort: Barrancs de 

Noarre i del Port de Tavascan.  

• Zones de pesca controlada: poden ser normals, 

sense mort de salmònids o intensives 

• Espècies d'interès pesquer: Truita de riu (Salmo 

trutta fario) 

• Base legal: Llei de 20 de febrer de 1942, de Pesca, i 

Ordre de vedes de cada any 

� Més informació: 

www.gencat.net/mediamb/pn/pesca/cpesca04.ht

m 

1.9.4- Espais d’interès natural 

� Noms:  

- Espai d’Interès Natural de les Capçaleres de la 

Noguera de Vallferrera, Noguera de Cardós i de 

la Vall de Santa Magdalena. 

 

� Any de creació: 1992 

� Base legal: Llei 12/85, de 13 de juny de 1985, 

d’Espais naturals, i Decret 328/92, de 14 de desembre 

de 1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 

natural. 

� Límits modificats amb el decret de creació del 

PN de l’Alt Pirineu, 194/2003 d’1 d’agost. Incorporats 

al PN de l’Alt Pirineu 

� Més infomació: 

www.gencat.net/mediamb/pn/cpein.htm  

Llegenda 

Verd i Groc: EIN’s Capçaleres Noguera Vallferrea i 

Noguera de Cardós i Vall de Sta Magdalena 

Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 

 

 

 

 

 

  

 

 

Llavorsí

 

  

 

Ribera de Cardós

 

 

Tírvia

 

Lladorre

 

Tavascan

Esterri de Cardós

 

 

 

 
Burg

 

 

Alins

Àreu

 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Legal 

 

 33 

1.9.5-Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i zona perifèrica 

� Nom: 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici 

 

� Any de creació: 1955 

� Superfície: 40.852 ha (14.119 ha de Parc 

Nacional i 26.733 ha de Zona Perifèrica) 

� Municipis implicats: Vall de Boí, Vilaller, 

Espot, Alt Àneu, Esterri d'Àneu, La Guingueta 

d'Àneu, Sort, La Torre de Cabdella, Naut 

Aran, Vielha e Mijaran. 

� Base legal: Llei 7/88, de 30 de març de 

1988, de reclassificació del Parc Nacional 

d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

� Informació:  

� Roig: Parc Nacional d’Aigüestortes 

www.parcsdecatalunya.net 

1.9.6-  Parc Natural de l’Alt Pirineu 

� Nom: 

Parc Natural de l’Alt Pirineu 

� Data presentació: juny 2003 

� Superfície proposada: 69.850 ha 

� Municipis implicats:  Alt Àneu, Esterri 

d’Àneu, La Guingueta d’Àneu, Lladorre, Vall 

de Cardós, Esterri de Cardós, Alins,  Llavorsí, 

Tírvia, Farrera, Rialp, Soriguera, Sort, Valls de 

Valira i Montferrer i Castellbó. 

� Base legal: Llei 12/85, de 13 de juny de 

1985, d’Espais naturals 

� Decret 194/2003 d’1 d’Agost, de 

declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu 

Més informació: 

 www.parcsdecatalunya.net 

Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 
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1.9.7- Xarxa Natura 2000 

� Nom: 

� Xarxa Natura 2000-Alt Pallars (codi ES5130003) 

(LIC més ZEPA) 

LIC: Llocs d’interés comunitari 

ZEPA: Zones especials protecció pels ocells 

 

� Superfície de la xarxa Alt- Pallars: 43.313 ha  

� Superfície en el Mig Pallars: 23.233 ha  

� Base legal: Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril 

de 1979, relativa a la conservació de les aus 

silvestres; Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, 

relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

la fauna i la flora silvestres; Reial decret 1997/1995, 

de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures 

per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant 

la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 

flora silvestres; i normes de modificació de les 

anteriors. 

� Més informació: 

www.gencat.es/mediamb/pn/3xnatura.htm  

Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 

1.9.8- Reserves Forestals Pirineu Viu 

� Número de reserves proposades:  

� 14 al Mig Pallars 

� Cap a la forest de Lladrós 

 

� Superfície: 112,75 ha (2003) 

� Any de creació: 1998 a 2003 

� Base legal: Acord de custòdia l’Entitat 

Municipal corresponent, l’entitat patrocinadora i 

l’ADF Mig Pallars relatiu a la compensació per la 

no tala del sector de bosc a protegir. De color 

vermell al mapa 

� Entitats impulsores: ADF Mig Pallars (Projecte 

LIFE “Pirineu viu”), Fundació Territori i Paisatge o 

Departament de Medi Ambient (patrocinador), 

Entitats municipals implicades 

� Més informació: 

www.pirineuviu.com/municipios.php 

� La foto adjunta mostra la reserva forestal de 

la Selva de Nibrós, a la forest veïna de Selva i 

Cerqueda. 
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Nom Reserva Forestal Municipi Superfície Tipus de bosc 

Puiador de la Pica Araós 2,6 ha Pineda pi roig i faig 

Obaga de Buscallado Ainet de Besan 10,7 ha Pineda de pi negre 

Bosc de Costiseca Alins 4,3 ha Pineda de pi negre 

Bosc de Font-Tallada Àreu 27,5 ha Avetosa 

Mata dels Mollassos Esterri de Cardós 7,7 ha Pineda de pi negre 

Bosc de Tufello Esterri de Cardós 4,7 ha Pineda de pi negre 

Bosc d’Aurera Esterri de Cardós 3 ha Pineda de pi negre 

Barranc de Balsirroi Farrera 3 ha Pineda de pi negre 

Obaga de Castellarnau Farrera i Tírvia 19 ha Pineda de pi roig 

La Poleda Baiasca 11,2 ha Avetosa 

Bosc Gran Baiasca 4 ha Pineda de pi negre 

Clot de l’Óssa Arestui 6,5 ha Pineda de pi negre 

Barranc de la Pega Montenatró 3 ha Pineda de pi roig 

Selva de Nibrós Vall de Cardós 4 ha Avetosa 

Taula I.1.6. Reserves forestals del Mig Pallarsd. En verd la única reserva existent al municipi de Vall de Cardós, 
a la forest de Selva i Cerqueda, amb un acord de custòdia del territori i una compensació per la no tala de 
l’Obra Social de Caixa Catalunya.  Font: www.pirineuviu.com 

 

Foto I.4. Fita de la reserva forestal de la Selva de Nibrós (Vall de Cardós). L’acord de custòdia va estar 
signat per l’Obra Social de Caixa de Catalunya i l’ajuntament de Vall de Cardós per 25 anys, amb una 
compensació econòmica corresponent per la no tala. 
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1.10 Altres aspectes legals 

Des d’altres ajuntaments del Mig Pallars, s’han generat iniciatives, en torn a la creació 
d’un vedat de bolets i de fruits silvestres (són els casos dels ajuntaments d’Araós, d’Ainet de 
Besan i d’Esterri de Cardós). Alguns d’aquests vedats ja estan funcionant, i s’han dut a 
terme a través d’una ordenança municipal, i que apareix al BOP (Butlletí Oficial Provincial). 
En relació a aquest fenomen, en aquesta ordenació es presenta una proposta 
d’ordenança relacionada amb aquests aspectes. 

L’objectiu és el de poder regular l’execució d’aprofitaments de fongs comestibles no 
hipogeus i de fruits silvestres, a la forest. Aquest fixa que tota persona que no sigui veí de  
Lladrós i que vulgui recollir bolets a la forest, haurà de pagar una quota diària de 6 € amb la 
que podrà recollir un màxim de 15 kg de bolets diaris. A part d’això, haurà de complir unes 
normes que s’explicaran a l’apartat corresponent. El funcionament d’aquesta ordenança 
dependrà de la voluntat del municipi de  Vall de Cardós per instaurar-la. 
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2 ESTAT NATURAL 

2.1 Posició orogràfica i configuració del terreny 

- Cota màxima: 1859 m. 

- Cota mínima: 971 m. 

- Pendent màxim: 95,22% (situada al rodal 3b). 

- Pendent mínima: 6,l65 % (en el rodal 1a) 

- Orientació: La forest es divideix en dos parts molt definides, el sector W, i el sector E. 
El sector W, l’hem anomenat “Cortals- Solana” i a la vegada es pot partir en dos 
sectors “Cortals” i “Solana”, el primer d’orientació marcadament S i el segon 
d’orientació E. Aquest sector és més solà que el sector E i la vegetació està 
condicionada per aquest factor principalment. Així doncs, al sector “Cortals”, es 
troba una vegetació molt xeròfita en general, tot i que als barrancs i a algunes 
obagues degudes a l’orografia més local, hi es pot trobar alguna clapa arbrada. 
Pel que fa al sector “Solana”, també és tracta d’una vegetació més xeròfita però 
ja apareixen bosquetons de frondoses. Pel que fa al sector E, anomenat “Calsius”, 
es tracta d’una orientació N i W principalment, el que fa que es tracte d’un territori 
més ombrívol amb una massa pràcticament contínua d’un bosc de caducifolis 
singular per tractar-se dels pocs boscos d’aquesta tipologia i dimensions del Pallars 
Sobirà. Tot i així dins d’aquestes dos unitats geogràfiques, hi ha tot un tramat de 
barrancs que generen vessants laterals importants de diferents orientacions (E, W, 
SE, SW, NE I NW). Cal destacar en el sector W, el barranc de Caules i el barranc de 
Sensedo i en el sector E, el barranc de l’Aubac, barrancs importants, que parteixen 
els diferents sectors en dos i que per tant, generen alhora vessants amb diferents 
tipologies d’orientació. 

 
Foto I.2.1.Sector E “Calsius”, es pot veure la diferència entre el sector N (dreta foto) i sector W (esquerra foto) 
on ja s’hi veuen tarteres. 

 

Sector E (Obaga) 
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Foto I.2.2.Sector W “Cortals- Solana”, es pot veure la diferència entre el sector S (dreta foto) i sector NE 
(esquerra foto) on ja s’aprecia un bosc de frondoses front a la escobeda del sector sud. 

 

Aquesta informació es pot apreciar millor al mapa 2.2 i 2.3 on es mostren els models 
digitals de pendents i d’orientacions respectivament per a la forest en questió. Tots 
aquests valors s’han calculat directament amb la cartografia digital, utilitzant el 
programa MiraMon. 

2.2 Aigua 

 La forest està formada per dos conques principals la de Caules al sector W i la 
de l’Aubac al sector E, alhora aquestes petites conques estan dins de la conca 
hidrogràfica del Noguera de Cardós, el principal riu arreplega totes les aigües de les 
subconques petites, com les de l’Aubac i Caules. Aquest riu és un dels principals 
afluents del Noguera Pallaresa, que a la vegada és un dels principals afluents del Segre 
i aquest de l’Ebre. Així doncs la conca principal a la quer pertany aquesta forest és a la 
de la Noguera Pallaresa, que a la vegada està dins de la conca hidrogràfica de l’Ebre 
i que gestiona la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.1. Distribució hidrològica de la forest de Lladrós. 

Sector W (Solana) 

 

Riu Noguera 

de Cardós 

Barranc de l’Aubac 

Barranc de Crues 

Barranc de Caules 

Barranc de Vinyes 

Barranc de Sensedo 

Lladrós 
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 Les dos subconques que conformen la forest, aboquen tota l’aigua 
d’escorrentia i que recullen de la neu, mitjançant un tramat de barrancs i barranquets 
al riu Noguera Vall de Cardós. Aquesta xarxa de barrancs està formada principalment 
per 5 barrancs, tres al sector W, el barranc de Caules, el barranc de Vinyes i el barranc 
de Sensedo i dos al sector E, el barranc de l’Aubac i el barranc de Crues. a la obaga i 
principalment per 8 barrancs a la solana. Es diferenciaran dos tipus de barrancs, 
primaris, els que ja s’han citat i secundaris, els que aporten aigua als primaris però 
sovint són tant petits que la gent no recorda les seus noms. 

 
Foto I.2.3. Riu Noguera de Cardós des de la Ermita de la Mare de Deu del Pont 

Hi ha una font important i constant a la forest, la font dels camps. Es tracta d’una 
surgència d’aigua que ha estat aprofitada per fer un com i abreujar al ramat des 
d’antic. 

 El fet més remarcable de la hidrografia d’aquesta àrea és la regulació hídrica que 
protagonitza la neu, molt abundant a gran altitud, on pot estar-hi fins a set o vuit mesos 
l’any. 

No s’ha detectat cap indici de contaminació dels cursos d’aigua, degut a 
l’absència d’activitats potencialment contaminants. Tot i això, els aqüífers podrien ser 
contaminats per l’abocament al sòl d’olis procedents de la maquinària agrícola o 
forestal a les proximitats del riu Noguera Vall de Cardós i s’ha de prestar atenció i 
prevenció a aquest possible fet. 

El règim fluvial és nivo-pluvial. Aquests règims es caracteritzen per les fortes 
variacions estacionals dels cabals mitjans mensuals. 

La Noguera Vall de Cardós és un dels rius més regulars de tot Catalunya, amb una 
precipitació nívica que cavalca entre els dos anys, i així regularitza els cabals de cada 
any. El valor d’irregularitat màxima és del 2,7, o sigui que en els anys de més cabal no 
s’arriba a triplicar el valor mitjà anual dels anys mínims. 
 
Veure mapes 1.1, 2.1, 2.2 i 2.3 
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Hi ha dos fonts importants i constants a la forest; la font de Fontifreda, en el rodal 2p, 
aquesta és la font que abasteix al poble d’aigua potable i que alhora ha estat 
aprofitada per fer un com pel ramat des d’antic. i la font de la Ventosa, sitada al rodal 
3q, a les rodalies de la ermita de la Mare de Deu del Pont.  

 

Foto I.2.4. Font de Fontfreda al capdamunt de la forest. 

2.3  Característiques del clima 

2.3.1 Caracterització de les dades 

Les dades climàtiques s’han obtingut de la tesi doctoral “Estudio estadístico de las 
variables precipitación y temperatura diaria en Cataluña”, feta per Mª Àngels Colomer 
l’any 1996. En ella, s’ha obtingut un model que permet realitzar simulacions per un punt 
qualsevol de la superfície estudiada. Només cal saber la ubicació del punt on es vol 
aplicar. S’introdueixen les dades de longitud, latitud i altitud de la zona d’estudi i el 
programa realitza una elecció dels observatoris que utilitzarà per a fer les simulacions 
de les dades climàtiques. L’elecció dels observatoris es fa ponderant-los en funció de 
la distància i altitud d’aquests en relació a la zona d’estudi. Posteriorment, s’assigna un 
pes total en funció dels valors obtinguts, i el programa  escull els observatoris de major 
pes total. Amb les dades d’aquests observatoris es farà la simulació per tal d’obtenir els 
resultats climàtics per la zona a estudiar. Per al càlcul de les precipitacions s’utilitza el 
model de Markov (ocurrencias + multinomial, gamma). Calcula la precipitació 
mensual i l’anual per una sèrie de 30 anys. Els observatoris que s’han triat per fer el 
càlcul de les precipitacions i el pes total d’aquests es mostra a la taula adjunta: 

Observatori Pes distància Pes altitud Pes total 

Montenartró 0,215729 0,095272 0,179593 
Tavascan 0,149619 0,126012 0,142537 
Esterri 0,106815 0,104448 0,106105 

La Seu d’Urgell 0,095973 0,082552 0,091947 
Adrall 0,090694 0,079204 0.087247 
Escos 0,076651 0,090008 0,080658 

Cabdella 0,075287 0,161420 0,101127 
Mont-R 0,066743 0,114221 0,080986 

La Pobla de Segur 0,062413 0,073705 0,065800 
Organyà 0,060076 0,073153 0,063949 

Taula I.2.1. Observatoris escollits per al càlcul de les precipitacions, i pes de cadascun. 
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Per al càlcul de la temperatura s’utilitza el model de Markov (ocurrencias + normal). 
Calcula les temperatures màximes, mínimes i mitjanes mensuals i anuals per una sèrie de 
30 anys. 

Observatori Pes distància Pes altitud Pes total 

Montenartró 0,223943 0,091588 0,184236 
Tavascan 0,155154 0,121132 0,145061 
Esterri 0,110082 0,100404 0,107739 

La Seu d’Urgell 0,099627 0,079355 0,093546 
Adrall 0,094140 0,076137 0,088745 

Cabdella 0,078154 0,155169 0,101259 
La Pobla de Segur 0,064789 0,070851 0,066608 

Organyà 0,062364 0,070320 0,064751 
Senterada 0,056124 0,077265 0,062467 

Caldes de Boi 0,054654 0,157777 0,085591 

Taula I.2.2. Observatoris escollits pel càlcul de les temperatures i pes d’aquests. 

 

Pel que fa a les dades d’ETP, de neu i de gelades, s’han extret de la 
“Caracterización agroclimática de la provincia de Lérida” (1989), redactada pel 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que recull les dades de l’estació més 
propera que és Tavascan. S’ha fet així per manca de dades de la zona d’estudi a 
nivell climàtic. 

2.3.2 Dades climàtiques 

El clima de la zona està condicionat per dos factors: la diferència altitudinal dins la 
mateixa àrea i la influència del relleu. 

A la forest de Lladrós, li correspon un clima d’alta muntanya suavitzat, ja que la gran 
majoria de la forest es troba per sota de 1.500 metres. Es caracteritza per tenir un règim 
pluviomètric definit per pluges abundants, amb una precipitació mitjana anual de 
719,71 mm (Taula I.2.3), repartides uniformement al llarg de l’any. Amb les dades de la 
Taula I.2.3, percentatge de precipitació caiguda, es pot obtenir la precipitació 
caiguda per estacions. Els resultats són: 

� Hivern: 22,86% de la pluja cau en aquesta estació. 

� Primavera: 26,74% de la pluja cau en aquesta estació. 

� Estiu: 27,51% de la pluja cau en aquesta estació. 

� Tardor: 22,89% de la pluja cau en aquesta estació. 

Hi ha un petit increment durant els mesos d’estiu respecte la resta de l’any, a causa 
de les tempestes localitzades. 

Les temperatures mitjanes mensuals són molt fredes, de 2-3ºC als mesos d’hivern i de 
15-20ºC als mesos d’estiu (oscil·lant força en funció dels anys). Es pot comprovar com 
s’accentua el contrast entre estiu i hivern, i gairebé deixen d’existir les estacions de 
primavera i tardor. La  temperatura mitjana anual és de 10,47ºC (Taula I.2.3). No hi ha 
període àrid. 

 Altres dades d’interès són: 

- Tª mitjana del mes més fred : 2,15ºC al mes de gener. 

- Tª mitjana del mes més càlid: 20,65ºC al mes de juliol. 

- Tª mitjana de les mínimes del mes més fred: -2,88ºC al mes de gener. 

- Tª mitjana de les màximes del mes més càlid: 27,84ºC al mes de juliol. 

- Tª màxima absoluta: 41,93ºC al mes de juliol. 
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- Tª mínima absoluta: -14,09ºC al mes de gener. 

Mes 
Temp. mitjana 
mensual (ºC) 

Precipitació mensual 
(mm) 

% Precipitació 
caiguda 

Gener 2,15 56,93 7,9 

Febrer 3,66 40,54 5,6 

Març  5,99 42,50 5,90 

Abril 8,2 65,79 9,14 

Maig 12,15 84,06 11,7 

Juny 16,91 78,01 10,83 

Juliol 20,65 51,69 7,18 

Agost 19,84 68,11 9,5 

Setembre 16,35 66,12 9,2 

Octubre 11,15 52,99 7,36 

Novembre 5,72 45,60 6,33 

Desembre 2,88 67,37 9,36 

Mitja anual 10,47 719,71 - 

Taula I.2.3. Aproximacions a les dades climàtiques de la forest  
Font: Tesi doctoral de M.À. Colomer: 
 “Estudio estadístico de las variables precipitación y temperatura diaria en Cataluña" 

 

Cal aclarir que en els mesos més freds gran part de les precipitacions són en forma 
de neu. A la part més alta del bosc s’hi pot comptabilitzar fins a 20 i 30 dies de nevada 
a l’any i on la neu pot restar-hi fins a sis mesos, essent, doncs, un factor a tenir en 
compte, ja que condiciona l’accés al bosc. 

El període de gelades és un altre factor important a tenir en compte. Si analitzem el 
diagrama de Walter-Lieth (Figura I.2.2) es pot veure que hi ha quatre mesos de gelades 
segures i 4 mesos de gelades probables. Les gelades segures es donen del mes de 
desembre al mes de març, i les probables es donen als mesos d’abril, maig, octubre i 
novembre. 

Les dades de gelades de què disposem són del llibre: “Caracterización 
agroclimática de la província de Lérida” (1989), corresponents a l’observatori de 
Montenartró. Segons aquest, la primera gelada té lloc el 18 de setembre i l’última pot 
tenir lloc el 6 de juny. 

De totes maneres, es tindran en compte els resultats obtinguts en el diagrama de 
Walter-Lieth, ja que partim d’uns valors més fiables que els obtinguts per l’estació de 
Montenartró, que està situada en un fons de vall. 

Pel que fa a l’ETP, tan sols es donen les dades de Montenartró, la Seu d’Urgell, Adrall, 
Cabdella i la Pobla de Segur. A la Taula I.2.4, es pot comprovar que les dades d’ETP 
total són de 600 a 700 mm en totes les estacions.  

Observatori Hivern Primavera Estiu Tardor Total 

Montenartró 28,4 137,9 323,8 144,6 634,7 

La Seu d’Urgell 28,4 162,9 365,3 153,4 710 

Adrall 13,3 140,5 320 138,2 612,1 

Cabdella 27,9 131 307,3 138,6 604,8 

Pobla de Segur 25,6 160,9 380,3 161,3 728,1 

Taula I.2.4 Dades d’evapotranspiració potencial (mm). 

 

Pel que fa als vents, no hi ha cap vent dominant que pugui condicionar la 
planificació forestal. Tan sols cal citar les brises de  muntanya, caracteritzades per què 
durant el dia es produeixen a les zones de muntanya brises de vessant anabàtiques 
(pugen cap al vessant) acompanyades de vents de vall. I per la nit la situació 
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s’inverteix produint-se brises catabàtiques (baixen al fons de vall) acompanyades de 
vents de muntanya. 

Es cita, com a curiositat, un vent anomenat fogony, molt ocasional i procedent del 
nord, que quan topa amb els Pirineus puja fins que la humitat que transporta es 
condensa i precipita al voltant dels cims. En baixar pel vessant sud s’escalfa 
adiabàticament i de forma considerable perquè ja ha perdut tota la humitat. Llavors 
sol produir la fosa de les neus, i la població local assegura que afecta als éssers vius, 
provocant-los fenòmens d’excitació. 

2.3.3  Climodiagrama de Walter-Lieth 

El climodiagrama de Walter-Lieth permet definir el clima de l’estació, mitjançant 
l’elaboració del diagrama ombrotèrmic que relaciona les precipitacions i les 
temperatures mitjanes mensuals. Aquestes es presenten en ordenades, mentre que en 
abcises es presenten els mesos. La relació que existeix entre l’escala de les 
temperatures i les precipitacions és que 1ºC equival a 2 mm de precipitació. D’aquesta 
manera s’obté una relació directa entre la sequera i la humitat, en un interval de 
temps. El diagrama climàtic representa la tendència mitjana de l’any. El 
climodiagrama que representa el clima de la forest de Lladrós és el de la Figura.2. 

 

Diagrama de Walter-Lieth
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Figura I .2.2 Climodiagrama de Walter – Lieth. 

 

Del climodiagrama es pot deduir que: 

� No hi ha cap període de sequera. 

� El interval de gelada segura, número de mesos en què la mitjana de les mínimes 
és inferior o igual a 0ºC, és de 4 mesos, corresponents als mesos de desembre, 
gener, febrer i març. 

� El interval de gelada probable, número de mesos en què la mitjana de les mínimes 
és superior a 0ºC però la mínima absoluta és inferior a 0ºC, és de 4 mesos, 
corresponents a l’abril, maig, octubre i novembre. 

2.3.4 Índexs fitoclimàtics 

Només s’han calculat els índexs que es consideren convenients per a la forest.  
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2.3.4.1 Índex d’aridesa de Martonn 

I= PA / (TA+10) sent PA, la precipitació anual i la TA la temperatura mitjana 
anual. 
 
I= 35,15  que correspon a un clima molt humit. 

2.3.4.2 Índex de termicitat 

S’ha calculat perquè posteriorment s’utilitza per definir els pisos bioclimàtics segons 
Rivas – Martínez. 

It= (T+ m + M)* 10        on  
 

T: la temperatura mitjana anual  
m: la temperatura mitjana de les mínimes del mes més fred. 
M: la temperatura mitjana de les màximes del mes més fred. 
 

It= (10,47-2,88+7,17)*10 = 147,6 

2.3.4.3 Pisos bioclimàtics de Rivas-Martínez 

Segons el Mapa de Sèries de Vegetació d’Espanya fet per RIVAS-MARTÍNEZ (1987), la 
forest Lladrós, s’inclou a la Regió Eurosiberiana, dins el pis bioclimàtic montà (indica el 
pis que és dominant en la forest). 

En el pis bioclimàtic és possible reconèixer horitzons o subpisos, que poden posar de 
manifest canvis en la distribució de sèries de vegetació o comunitats. A la forest, es pot 
diferenciar un horitzó Mesomontà (montà mitjà) amb un índex de termicitat comprès 
entre els valors 111 i 180. 

RIVAS-MARTÍNEZ (1987) també va realitzar una classificació per caracteritzar el tipus 
d’hivern a partir de la temperatura mitjana de les mínimes del mes més fred i la 
precipitació mitjana anual. D’acord amb aquesta classificació, a aquesta forest li 
correspon un hivern fred amb un ombroclima subhumit. L’activitat vegetativa de la 
vegetació es dóna de set a deu mesos a l’any. 

Pel que fa a les sèries de vegetació que presenta la forest, es citen en l'apartat 2.6.1, 
corresponent a la descripció de la vegetació. 

2.3.4.4 Classificació fitoclimàtica d’Allué Andrade 

La classificació fitoclimàtica d’Allué Andrade (1990) permet establir 
correspondències entre certs paràmetres climàtics i les agrupacions vegetals, i permet 
saber quina és l’agrupació vegetal que hi hauria d’haver a la zona en funció del clima 
existent. 

Les dades climàtiques de la forest permeten enquadrar-les dins del subtipus 
fitoclimàtic VI(VII)13 que correspon als boscos planicaducifolis nemorals, amb el nom 
de Transicionals Nemoroesteparis  planicaducifolis obligada marcescent. L’agrupació 
vegetal que té una major presència són els roures martinencs (Quercus humilis) i una 
petita presència de Quercus faginea. Mínima presència d’alzinars (Quercus ilex ilex) i 
de Quercus pyrenaica. 
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2.4 Característiques geològiques i aspectes relacionats amb el sòl 

2.4.1 El sòls 

Diversos factors edafogènics han contribuït a la formació del sòl de la forest: el 
relleu, el clima, la vegetació i els fenòmens glacials. 

El relleu ha tingut, i encara té, un paper molt important en l’edafogènesi, en 
determinar una zonació edafològica altitudinal. A causa de la gran inclinació dels 
vessants, en molts indrets els processos d’erosió són més importants que els 
edafogènics, motiu pel qual predominen els sòls poc evolucionats o litosòls, sense que 
arribin a la seva maduresa a causa dels processos destructius. Tot i que cal dir que, a 
nivell de la forest, l’erosió no és massa important. 

 El clima és d’alta muntanya, i és per això que els sols, per l’acció del clima fred, 
tendeixen a rentar-se en excés, a acidificar-se o inclòs a enriquir-se en humus molt 
àcid, aturant així els processos edafogènics. La presència d’acícules de pi i de 
fullaraca generada pel bosc i sotabosc típic subalpí, afavoreix la formació d’humus 
àcid del tipus moder o mor. 

Els principals tipus de sòl presents a l’àrea d’estudi es descriuen a continuació. 

2.4.1.1 Litosòls 

Es troben en indrets pedregosos, pics, crestes i cons de dejecció, preferentment a 
les parts altes de la forest. Es mostren poc alterats i es poden mantenir sense canvis 
importants durant llargs períodes de temps. Són bàsicament sòls silicis. 

 

Foto I.2.5. Vessant sud de la forest, sector “Cortals” , un clar exemple de litosòl. 

2.4.1.2 Sòls subalpins 

El caràcter edafogènic més important d’aquests sòls existents generalment en 
sotabosc de pi negre i avet, és la intensa activitat química que presenten, a causa de 
la matèria acidificant, en la mobilització del ferro que dóna lloc a processos de 
podzolització. Presenten un humus evolucionat tipus mull en les zones de 
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calcoesquistos i calcàries, i un humus acidificant del tipus mull forestal o moder, molt 
poc present al bosc de “Costes i Calsius”. 

En indrets com rierols o fonts, per exemple la zona dels prats del Raset i rodalies, on 
s’acumula l’aigua, a vegades s’hi formen sòls torbosos de coloració fosca, saturats 
totalment d’aigua, molt compactes i de reacció fortament àcida. 

2.4.1.3 Sòls montans 

A les rouredes i a la zona de pi roig, es presenta un humus tipus moder, més àcid i 
amb una relació C/N més gran de 15, que indica la presència de compostos húmics 
poc evolucionats. La forta acidificació (amb valors de pH igual a 6 o fins i tot de 4) de 
la matèria orgànica provoca la destrucció dels complexes argilo-húmics i la 
conseqüent lixiviació. 

2.4.2 Litologia 

La zona està formada per una varietat de materials paleozoics metamorfitzats. 
Aquests materials foren sotmesos a les forces endògenes hercinianes i posteriorment 
alpines, motiu pel qual es troben en clapes petites i trencades sense presentar una 
gran massa contínua. La presència de masses ígnies és deguda a la injecció 
magmàtica ocorreguda durant el cicle hercinià. 

Segons el Mapa Geològic 1:250.000 de l’ICC, les roques cambro-ordovicianes 
formen el gruix de l’anticlinori de la Pallaresa i són la mostra de les roques més antigues 
de la zona. Aquestes són: fil.lites de color gris fosc, quarsites, llicorel.les quarcítiques 
associades a petits nivells de calcàries, i microconglomerats. 

La zona propera al curs fluvial es caracteritza per ser una plana al·luvial deltaica 
constituïda per graves, sorres i llims, on també s’hi troben còdols i dipòsits fluvoglacials. 

2.4.3 Geomorfologia 

2.4.3.1 Disposició estructural 

La estructura general de l’àrea és fruit de l’orogènia herciniana, que va establir 
l’estructura bàsica, i de l’orogènia alpina, que va modificar l’anterior, manifestant-se 
predominantment en forma de falles. 

Dins l’orogènia herciniana es distingeixen dues grans unitats. La primera i la més 
extensa és l’anticlinori de la Pallaresa, estructura anticlinal formada per roques 
paleozoiques metamorfitzades, caracteritzada per l’alineació general dels eixos en 
direcció E-W i una disposició de capes verticalitzades de bussament nord. Al seu 
interior apareix el petit sinclinal de Tor, clarament diferenciat de l’anticlinal. La segona 
gran unitat és el batòlit granodiorític de Bassiers, que de forma allargada ocupa una 
petita part de la capçalera de la Noguera de Cardós. 

Pel que fa als factors estructurals, i com a conseqüència dels processos hercinians i 
alpins, cal destacar la disposició de les capes amb fort bussament nord, fet que esdevé 
característic en l’aspecte del relleu, i la presència d’abundants fractures de diversa 
magnitud i direcció que es palesen en ambdues estructures i en molts casos han 
actuat com a línies directores del modelatge del relleu. 

Aquesta relació entre els trets estructurals i el modelatge del relleu també es posa 
de manifest en l’aspecte de trinxat que ofereix el rocam a conseqüència de la 
intersecció de línies de fractura, contactes litològics, plans d’esquistositat i plans de 
sedimentació. En general, el trinxat afavoreix els processos de meteorització i d’erosió. 
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2.4.3.2  Les formes del relleu 

Les diferents formes de relleu que es poden veure són: 

 

2.4.3.2.1  La xarxa de drenatge 

S’observa una disconformitat del traçat de la xarxa amb la disposició de 
l’estructura. Aquest fet es creu que és degut a que l’encaix de la xarxa es produí 
simultàniament i com a conseqüència de l’aixecament de la serralada pirinenca, 
durant les darreres fases de l’orogènesi alpina. 

 

2.4.3.2.2 El modelatge glacial 

Durant el Pleistocè (Quaternari antic) les dues valls principals del Pallars Sobirà, 
varen ésser ocupades per sengles llengües glacials, que cap a la meitat del seu 
recorregut assoliren potències d’entre 400 i 500 m. A partir dels criteris més actuals en 
l’estudi del glaciarisme quaternari, cal dir que només es troben evidències d'un únic 
període glacial, amb distinció de diverses oscil·lacions en els nivells de les glaceres. 

El modelatge lligat a l’existència de les glaceres es manifesta en la zona en un 
seguit de formes d’erosió i en la gènesi d’unes acumulacions definibles en criteris 
sedimentològics, però que no tenen un gran protagonisme en el paisatge. 

La forest es troba massa lluny de la capçalera de la Vall de Cardós, com per haver 
pogut patir processos de modelatge causats pel gel. 

 

2.4.3.2.3 El modelatge de les valls 

Les valls principals presenten eixamplaments longitudinals característics, 
corresponents a cubetes de sobreexcavació glacial i colgades de sediments. Aquestes 
cubetes poden aparèixer limitades per trams de vall relativament engorjats. La gènesi 
d’aquestes sobreexcavacions és deguda a dos paràmetres  fonamentals: el gruix de la 
llengua glacial i la velocitat a què es desplaçava. 

En secció transversal, és freqüent que els trams engorjats de les valls, es 
corresponguin amb perfils amb forma de “V”, mentre que les zones sobreexcavades 
s’apropen al perfil en artesa que tradicionalment s’ha considerat com un dels trets més 
típics de les valls glacials. 

 

2.4.3.2.4 El modelatge no glacial 

Pel que fa a la dinàmica postglacial, amb la retirada definitiva de les glaceres a la 
conca de la Noguera Pallaresa, es pot observar com el relleu continua evolucionant 
sota l’efecte de nous processos modeladors. 

En l’actualitat, a les zones més altes actuen agents modeladors del rocam. Així, la 
repetició dels cicles glaç/desglaç, en l’aigua continguda en les fissures de les roques, 
induïda per les oscil·lacions de la temperatura ambiental a l’entorn dels 0ºC, provoca 
la facturació i acumulació d’esbaldregalls al peu de les parets de roca nua. Aquest 
fenomen és molt comú als diversos afloraments de roca presents a la forest. Un altre 
fenomen molt semblant a l’anterior el constitueixen els despreniments de roca que, de 
forma puntual i amb dimensions reduïdes, es donen en algunes vessants. 

Durant l’època de pluges o de fusió de neus, en indrets on la vegetació facilita la 
retenció i penetració d’aigua a l’interior de la formació superficial, es poden produir 
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fenòmens de desenganxament de la mateixa formació superficial i el conseqüent 
moviment en massa del vessant o de part d’ell. 

2.4.4 Paleontologia 

Ja que tot el territori està constituït per materials que van patir una profunda 
metamorfització, no es troben fòssils en els materials cambro-ordovicians, que són el 
gruix de l’anticlinori de la Pallaresa. 

2.4.5 Riscos geològics 

En algunes parts de la forest, hi ha perill de despreniments de blocs o roques, degut 
a l’elevat pendent del vessant i als fenòmens de meteorització de gel-desgel entre les 
fissures de les roques que afloren. Per tals motius, en aquest projecte d’ordenació es 
diferencia un quarter d’inventari protector del sòl, on s’utilitza una fitxa de camp 
diferent a la del quarter d’inventari productor. En aquesta fitxa, entre altres 
paràmetres, es calcula un índex d’erosió, que ajudarà en gran mesura a determinar els 
rodals perillosos i on calen accions contra la erosió o per prevenir-la. El quarter 
d’intenvari protector del sòl, es va completar amb les parts de la forest que a priori són 
candidates a tenir problemes d’erosió (zones de més de 35% de pendent, tarteres...). 
Veure mapa 3.3. 

 

 

Foto I.2.6. El cantó 2 de la forest, té algunes zones de tarteres estabilitzades envoltades de bosc, però 
també compta amb algunes zones de molta pendent i despreniments continus de rocs. 

 

 

 

 

 

 

 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Natural 

 

 49 

2.5 Vegetació i flora 

2.5.1-  Vegetació potencial 

Per vegetació potencial s’entén la vegetació que es pot esperar que dominaria de 
forma òptima a la zona d’estudi per condicions de substrat, orientació, altitud i 
climatologia; aquesta coincidiria amb la vegetació primitiva de l’indret, sempre i quan 
qualsevol alteració produïda al llarg del temps no hagués malmès el sòl ni 
l’estratificació i composició de les espècies vegetals. 

En funció dels criteris florístics, fisionòmics i geogràfics, l’àrea objecte d’estudi es 
troba immersa dins el domini de les dues regions biogeogràfiques presents a 
Catalunya. Així, s’hi troben la regió eurosiberiana i la mediterrània. 

Per a definir les diferents unitats s’ha seguit el criteri d’Oriol de Bolós, Josep Vigo, 
Ramon Maria Massalles (1990) i la cartografia de Vegetació Potencial de Catalunya 
1:250.000 (Bolós, Vigo i Carreres, 2004) 

2.5.1.1 La regió eurosiberiana 

Aquesta regió es situa entremig de les pinedes i avetoses subalpines i de la 
vegetació mediterrània de la baixa muntanya, sol comprendre un nivell superior de 
pinedes de pi roig (Deschampsio-Pinon), i un nivell més baix de rouredes (Quercion 
pubescenti-petraeae). En funció dels trets florístics i la vegetació particular, aquesta 
àrea es situa a l’estatge montà (entre els 1.200 – 1.700 m.). A les valls interiors on el 
clima té un caire més o menys continental apareixen les pinedes de pi roig al límit 
de l’estatge inferior de l’alta muntanya; en estatges inferiors apareixen els boscos 
mixtos de caducifolis, bedollars i freixenedes. El conjunt, és un estatge forestal que 
coincideix bàsicament amb les següents unitats: 

• Pineda acidòfila de pi roig dels solells montans secs, pirinenca (Veronico officinalis-
Pinetum sylvestris). Normalment es situa entre les pinedes de pi negre i els boscos 
de caducifolis, tot i que en els terrenys més secs pot limitar, inferiorment, amb el 
carrascar muntanyenc. Les condicions de l'indret on es fa, ben il·luminats, amb forts 
contrastos de temperatures i amb sequeres esporàdiques, expliquen l'aspecte més 
aviat eixarreït d'aquesta pineda i la poc diversitat específica. L'arbre dominant és el 
pi roig (Pinus sylvestris). L'estrat arbustiu generalment molt clar, porta sobretot 
ginebre (Juniperus communis) i, de vegades boix. A l'estrat inferior no hi solen faltar 
les mates de bruguerola (Calluna vulgaris), el te de muntanya (Veronica officinallis) 
i, com a espècies més típiques dels boscos de caràcter boreal, algunes molses i 
píroles (sobretot Pyrola clorantha). 

• Bedollars frescals i rouredes acidòfiles afins (Veronico urticifoliae-Betuletum). Es 
tracta de comunitats silícicoles que viuen en vessants molt obacs i, en general, molt 
pendents. Són boscos frescals en què es combinen plantes de l’ordre Fagetalia i 
espècies nemorals fortament acidòfiles. Entre les primeres té especial significació 
Veronica urticifolia; entre les acidòfiles més freqüents figuren la lúzula nívia (Luzula 
nivea) i la nabinera (Vaccinium myrtillus), que abunden també a les fagedes 
acidòfiles. Els arbres dominants solen ser els bedolls (Betula pendula) o els roures 
(Quercus petraea i, més rarament, Q. Robur).  

• Roureda acidòfila de roure sessiliflor (Lathyro montani-Quercetum petraea). Bosc 
de roure sessiliflor (Quercus petraea). Prospera bé en vessants d’orientació diversa, 
inclosos alguns solells. Necessita sòls molt àcids, que troba damunt substrats 
granítics o esquistosos. Sota el dosser de roures hi ha un estrat herbaci força ric i 
ben desenvolupat, amb plantes característiques com el xuclador (Melampyrum 
pratense) o la serratula (Serratula tinctoria). Els arbusts hi són més aviat rars, però 
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sovint la falguera comuna (Pteridium aquilinum) hi fa un estrat d’un metre o més. A 
l’estrat superior no és estrany que abundi el bedoll (Betula pendula).  

2.5.1.2 La regió mediterrània 

Es troba a tot l’estatge basal i muntà de la unitat d’estudi, però únicament on el 
terreny té una orientació solella i un sòl menys profund. En funció dels trets florístics i la 
vegetació particular, aquesta àrea es situa l’estatge basal (entre els 900 – 1.400 m.), en 
funció de l’orientació i els afloraments rocosos existents. És un estatge forestal que 
coincideix bàsicament amb la següent unitat: 

• Carrascars muntanyencs (Quercetum rotundifoliae subass. Buxetosum i subass. 
Asplenietosum adiantinigri), colonitza els solells més rocosos i calents. És un bosc 
generalment baix i poc ufanós, que ha perdut la majoria de les plantes 
mediterrànies sensibles al fred; la rogeta (Rubia peregrina), l’aladern (Rhamnus 
alaternus) o el galzeran (Ruscus aculeatus) són de les poques espècies dels 
boscos escleròfils que encara hi viuen bé. Aquest carrascar acull alguns dels 
elements de les rouredes submediterrànies més resistents a la sequera. En 
terreny calcari trobem la subassociació buxetosum del Quercetum 

rotundifoliae, on sol tenir una gran importància el boix (Buxus sempervirens). 
Sobre esquists i altres roques poc o molt àcides, apareix la subassociació 
Asplenietosum adianti-nigri, especialment pobra.  

2.5.2 Comunitats vegetals actuals: descripció dels hàbitats 

Enfront la vegetació potencial es troba la vegetació actual, fruit de les 
transformacions originades principalment per l’home. Així doncs, degut a la proximitat 
de nuclis rurals habitats i a l’activitat antròpica que sempre hi ha hagut a la forest de 
“Costes i Calsius” la vegetació actual difereix lleugerament de la potencial.  

2.5.2.1 Regió eurosiberiana 

Es troba a tota la part de mitja i baixa altitud de la forest comunal en l’estatge 
muntà (entre els 1.000 – 1.700 m.). Tota l’àrea correspon a les comunitats de roureda, 
bosc mixt de bedoll i avellaner, balegar i els prats silicícoles de l’estatge muntà.  

2.5.2.1.1 Bosc mixt de frondoses 

Constitueix la unitat de vegetació arbòrea de la forest, juntament amb l’alzinar. 

Aquesta formació apareix a la forest com una formació mixta de roure (Quercus 
humilis i Quercus petraea) amb bedoll i avellaner, i en alguns casos també amb una 
densitat molt elevada de Fraxinus excelsior. Quan l’espècie dominant és el roure, en 
quasi tots els rodals trobem a Quercus humilis com a espècie dominant, excepte en els 
rodals 1h i 1l, on hi domina Quercus petraea. Es descriu un bosc amb un estrat arbori 
alt, amb una aparença no gaire densa, on domina el roure sessiliflor (Quercus petraea) 
o Quercus humilis, i en alguns casos el bedoll (Betula pendula) o el freix (Fraxinus 
excelsior).  En alguns rodals també hi trobem peus de Quercus ilex. A l’estrat arbustiu hi 
domina l’avellaner, i també hi són presents espècies pròpies del matollar, el bàlec 
(Genista balansae), el ginebró (Juniperus communis) i la bruguerola (Calluna vulgaris). 
L’estrat herbaci és força divers i abundant, integrat sobretot per plantes de boscos 
higròfils, però també amb algunes espècies de rouredes seques. Les plantes de l’estrat 
herbaci que trobem són Deschampsia flexuosa, Luzula nivea, Stellaria holostea, 
Cardamine impatiens, Festuca heterophylla, etc.   
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Aquest bosc a la forest és jove i apareix com a regeneració dels prats abandonats. 
En alguns casos apareix com un bosc esclarissat, amb poca densitat arbòrea, i amb 
uns peus molt joves. 

Els rodals on està més present aquesta formació són el 1c, 1g, 1r, 1s, 2s, 3b, 3c, 3d, 
3i, 3e, 3j, 3n, 3p, 3r, 1a, 1e, 1f, 1h, 1i, 1j, 1l, 1m, 1q, 2r, 3h, 3g, 3f, 3k i 3l.   

 

 

 

Foto I.2.7 Bosc mixt de frondoses, corresponent al cantó 3. 
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2.5.2.1.2 Balegars 

A la forest trobem una elevada superfície de matollars de bàlec, d’aspecte dens i 
uniforme, tot i que en afloraments més rocosos la cobertura arbustiva és menor i 
domina l’estrat herbaci. Aquesta formació la trobem a la cota alta de la forest, i sovint 
en zones pedregoses i assolellades. Tot sovint també hi és present l’alzina (Quercus ilex), 
amb petits peus esparsos. Les espècies de l’estrat arbustiu que s’hi poden trobar són el 
bàlec (Genista balansae), el ginebró (Juniperus communis) i la bruguerola (Calluna 
vulgaris). Espècies de l’estrat herbaci són Deschampsia flexuosa, Agrostis capillaris, 
Senecio adonidifolius, Thymus serpyllum, Linaria repens i Viola canina.  

Aquesta formació s’integra com a Hàbitat d’Interès Comunitari, sota la comunitat 
de Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. Europaea = Cytisus 

purgans) Codi 5120.   

 

Foto I.2.8 Comunitat de balegar, on s’observa la dominància de Genista balansae.  Autor: Sergi Ricart 

 

2.5.2.1.3  Prats silicícoles i xeròfils 

Fruit del pastoreig i de la forta orientació solella, es troben zones de prats amb 
roquissars en forta pendent  amb la presència d’algunes espècies pròpies dels prats 
silicícoles d’Agrostis capillaris, alguns d’ells ja mig abandonats; hi són presents la 
sajolida (Satureja montana), l’orenga (Origanum vulgare), la carlina (Carlina 
acanthifolia), el pericó (Hypericum maculatum), el milfulles (Achillea millefolium), el lot 
(Lotus corniculatus), el panical (Eryngium campestre), l’espunyidera groga (Gallium 
verum), Silene vulgaris, el roser de bosc (Rosa canina), .... 

 

2.5.2.1.4 Prats dalladors 

Els prats dalladors amb fromental, Tragopogo-Lolietum multiflori, actualment encara 
s’exploten  bàsicament per al pastoreig de bestiar boví. El fet d’haver passat de ésser 
dallats i utilitzats com a prats ha modificat lleugerament la seva composició florística 
típica. D’aquesta manera s’hi ha introduït espècies nitròfiles degut al continuat aport 
de nutrients per part del bestiar: la carlina (Carlina acanthifolia), el panical (Eryngium 
campestre), l’ortiga major (Urtica dioica), ...    

La superfície dels prats dalladors es troba representada a les proximitats del poble 
de Lladrós, als plans adjacents a la Noguera de Cardós.  
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Foto I.2.9 Prat dallador de la forest. Adjacent al riu Noguera de Cardós.  Autor: Elisenda Montserrat 

2.5.2.2.6   El sargar 

Seguint el curs de la Noguera de Cardós, es troba un bosc de ribera de poca 
amplada degut a l’explotació del territori adjacent. Aquest bosc està ben constituït 
amb una gran diversitat d’arbres propis d’aquests ambients: el salze blanc (Salix alba), 
la sarga (Salix elaegnos), el sàlic (Salix purpurea), el freixe de fulla gran (Fraxinus 

excelsior) i alguns peus de pollancre (Populus nigra) i trèmol (Populus tremula). L’estrat 
herbaci està dominat per la sabonera (Saponaria officinalis). Juntament amb el llit del 
riu, la superfície d’aquesta formació està integrada dins els límits del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. 

Aquesta unitat també està integrada a dins d’un Hàbitat d’Interès Comunitari, el 
3240: Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya. 

 
Foto I.2.10 Sargar en un tram del riu Noguera de Cardós. Autor: Elisenda Montserrat 
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2.5.2.2 Regió mediterrània 

Es troba representada únicament per l’alzinar, esparsa per la forest.  

2.5.2.2.1 Alzinar 

Es un bosc dens i no gaire alt, dominat per l’alzina (Quercus ilex), tot i que en els 
afloraments rocosos forma un bosc molt esclarissat. Aquest unitat apareix esporàdicament 
a dins la forest, sobretot en els indrets més escarpats, formant petits bosquets. També poden 
aparèixer peus de roure (Quercus humilis) o de bedoll (Betula pendula). En alguns casos, els 
peus de regenerat de l’alzina són superiors als peus de l’espècie dominant de la unitat, 
sobretot en el cas del bedoll. Les espècies de l’estrat arbustiu son el bàlec (Genista 
balansae), el ginebró (Juniperus communis) i la bruguerola (Calluna vulgaris). L’estrat 
herbaci està format per plantes xeròfiles, pròpies de les comunitats de degradació de 
l’alzinar.  

Aquest alzinar constitueix un Hàbitat d’Interès Comunitari: 9340 Alzinars i Carrascars. 

La superfície de l’alzinar la trobem als rodals 1d, 1p, 2c i 2k.  

 
Foto I.2.11 Carrascar de la forest de Lladrós, rodal 2k. Autor: Sergi Ricart 

 

2.5.2.2.2 Roquissars silícics. 

Els roquissars silícics són comunitats típiques dels ambients rupícoles de l’estatge 
muntà, on s’hi desenvolupen unes comunitats plenament adaptades a aquest medi 
tant rocós. Degut a que aquest es tracta d’un medi pràcticament no alterat per 
l’home, la vegetació actual es molt similar a la potencial. Hi podem trobar els conillets 
(Antirrhinum asarine) i algunes espècies de crespinells com Sedum album, S. 
brevifolium, i S.hirsutum.  

També s’hi troben força peus de bàlec (Genista balansae) i altres peus més 
esparsos de ginebre (Juniperus communis), d’arç blanc (Crataegus monogynia), 
l’argelaga (Genista scorpius), el roser de bosc (Rosa canina) i bedoll (Betula pendula). 
Degut a la duresa i aridesa del medi, es tracta de comunitats més aviat pobres, on 
també hi trobem sovint peus esparsos d’alzina (Quercus ilex) 

 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Natural 

 

 55 

Aquesta unitat es troba repartida per tota la forest, a les zones més escarpades de 
les vessants, alternant-se amb petits bosquets d’alzina i balegar.  

 

 

Foto I.2.12 Tarteres silicícoles al cantó 2. Autor: Sergi Ricart 

2.5.3 Vegetació dels indrets especials 

És remarcable  la vegetació de ribera del curs de la Noguera de Cardós, constituint 
l’Hàbitat d’Interès Comunitari 3240: Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya. És 
un bosc de ribera ben estructurat, tot i que de poca amplada degut a l’explotació 
dels terrenys adjacents. Està format bàsicament per un sargar molt divers amb 
nombrosos prats al costat i petites masses mixtes de caducifolis que esdevenen un 
immillorable refugi per tres espècies de mamífers molt sensibles: la llúdriga (Lutra lutra), 
la rata almesquera (Galemys pyrenaicus) i la musaranya d’aigua (Neomys fodiens). 

Com a vegetació remarcable són de destacar també els bosquets d’alzina entre 
els roquissars i el matollar. Aquests bosquets ofereixen refugi per la fauna i diversitat al 
paisatge. A més, formen part d’un Hàbitat d’interès Comunitari (9340).  

També tenen certa importància les espècies forestals productores de baies, fruits 
silvestres i flors. Entre les primeres, les maduixes (Fragaria vesca), les mores (Rubus sp.), 
els gerds (Rubus idaeus), la moixera de guilla (Sorbus aucuparia)...que són la base de 
l’alimentació de moltes espècies animals. 

2.5.4 Bolets, líquens i molses 

La forest de Costes i Calsius, compta amb una bona diversitat de fongs, que es 
concentren sobretot per les zones boscoses de l’estatge muntà. Hi ha algunes espècies 
que no són comestibles, però que són força comunes com Psilocibes montana, 
P.lancealta. i els pets de llop (Lycoperdon perlatum).  

Els bolets més comuns, tan comestibles com no, que es poden trobar a la forest són: 

� Bedollars: Russula gracillina, Russula aeruginea, Lactarius torminosus i Leccinum 
scabrum. 
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� Alzinar i zones d’influència mediterrània: Hygrophorus russula, Boletus aereus i 

Boletus aestivalis, Amanita phaloides, Amanita caesarea, Amanita rubescens i 
Cantharellus cibarius. 

2.6 Estat de conservació de la coberta vegetal i elements clau per a la  
planificació 

2.6.1 Hàbitats clau 

Els hàbitats clau existents a l’àrea d’estudi es descriuen a la taula 1.2.5. Com 
hàbitats clau s’han considerat tant els Hàbitats d’Interès Comunitari identificats per la 
Directiva d’Hàbitats, com els hàbitats d’interès local identificats pel PCMBD, inclosos 
aquells seleccionats en el Criteri 1 de delimitació de Zones Prioritàries per Biodiversitat 
(PALAU et al. 2002). 

Hàbitat Interès (codi) P 

Formacions muntanyenques de Bàlec (Genista 
balansae subsp. Europaea= Cytisus purgans) 

Comunitari 
(5120) 

No 

Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia 
Comunitari 

(9340) 
No 

Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana 
(Arrhenatherion) 

Comunitari 
(6510) 

No 

Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 
Comunitari 

(4030) 
No 

Rius de tipu alpí amb bosquines de muntanya 
Comunitari 

(3240) 
No 

Boscos de caducifolis mixtos amb abundància de 
freix (Fraxinus excelsior) i elevada diversitat d'altres 

espècies 
Local (PCMBD) No 

Taula I.2.5 Hàbitats clau de la forest de Costes i Calsius (veure la cartografia al mapa 2.5). 

Notes: HIC: Hàbitat d’Interès Comunitari / P: Indica si l’HIC és prioritari o no (segons 
Directiva Hàbitats) / Font: Cartografia d’Hàbitats de Catalunya (Institut 
Cartogràfic de Catalunya, web del departament de Medi Ambient i Habitatge) 

2.6.2- Naturalitat i grau de maduresa 

Per avaluar la naturalitat de l’àrea d’estudi, en l’inventari dels rodals de la forest, 
s’està aplicant l’Índex de Maduresa Forestal o també dit de Naturalitat proposat en el 
PCMBD i generat pel projecte LIFE Pirineu Viu amb la intenció d’aplicar-lo a les 
ordenacions i estudis del Pallars Sobirà. Aquest índex, és senzillament un test sobre els 
signes que demostren la maduresa d’un bosc. Per determinar aquesta maduresa, 
s’utilitza 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.... (s’adjunta fitxa a l’annex 7. Aquest test, servirà per a la posterior 
localització dels rodals de major biodiversitat, i que interessa conservar per assegurar el 
bon futur del bosc i dels diferents hàbitats faunístics i florístics. S’aplica durant el treball 
de camp juntament amb la fitxa d’inventari forestal o d’inventari de protecció del sol, i 
d’aquesta forma cada rodal té el seu índex de naturalitat. 
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Rodal Ind. Nat Rodal Ind. Nat 

1a 104 2i 34 

1b 61 2j 34 

1c 71 2k 34 

1d 70 2l 34 

1e 95 2m 34 

1f 87 2n 34 

1g 61 2o 34 

1h 100 2p 96 

1i 137 2q 34 

1j 88 2r 97 

1k 43 2s 115 

1l 99 2t 34 

1m 101 2u 34 

1n 120 3a 34 

1o 34 3b 117 

1p 92 3c 34 

1q 79 3d 34 

1r 85 3e 96 

1s 34 3f 100 

1t 35 3g 116 

1u 34 3h 111 

1v 34 3i 99 

2a 93 3j 90 

2b 34 3k 87 

2c 104 3l 101 

2d 34 3m 96 

2e 34 3n 115 

2f 34 3o 34 

2g 34 3p 90 

2h 34 3q 130 

    3r 34 

Taula I.2.6 Índex de naturalitat per a cadascun dels rodals que conformen la forest. En verd els rodals que 
superen la línia de naturalitat de la forest. 

Una vegada es tenen tots els índexs de naturalitat de la forest, es pren el més alt i a 
partir d’ell, es calculen els tercis de naturalitat, així es fixarà la línia de naturalitat del 
bosc en concret, en el valor que farà un terç per sota del màxim valor de naturalitat. A 
la gràfica que s’adjunta, s’hi veu com ha quedat establerta la línia de naturalitat en 
91,33. A partir d’aquesta línia es considera que la naturalitat d’aquest rodal és 
important dins del marc de la forest. Per tals motius, a l’espera de l’anàlisi de la fauna i 
de l’anàlisi forestal, aquests rodals que superen la línia de naturalitat, seran els elegits 
per formar el quarter de planificació anomenat “quarter de conservació de la 
biodiversitat”.  

La meitat dels rodals per dalt (valors alts),  que superin la línia de naturalitat, 
formaran el conjunt de rodals que es destinaran a “zones refugi” o també dits “nínxols 
ecològics”, anomenats AIEN, Àrees Interés a Evolució Natural. La meitat de rodals per 
sota que superin la línia de naturalitat, formaran el conjunt de rodal anomenats AGD, 
Àrees de Gestió Dirigida, on es podran plantejar treballs forestals però destinats 
únicament a la millora de la biodiversitat o a l’acceleració del camí cap a la 
maduresa. 

 

 

 
Foto I.2.13. Els boscos heterogenis en edat i espècie són molt valorats  
per l’index de naturalitat que els hi atorga puntuacions elevades. 
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A aquests rodals d’elevada naturalitat se’ls afegirà l’informació de les espècies 
sensibles de fauna, en el següent apartat i finalment, en l’apartat 2.11 es presenta una 
proposta dels rodals que hauran d’estar al quarter de conservació de la biodiversitat 
(AEIN i AGD).  
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Figura I .2.3 Índex de naturalitat per rodal 
 

Tal com es pot observar a la taula i més clarament a la gràfica, la majoria de rodals 
tenen un índex de naturalitat entre 40 i 80, el que indica un nivell baix d’evolució, 
naturalitat i maduresa. És el resultat de la gestió productivista que s’ha dut a terme i 
que només deixa que es desenvolupi el bosc de forma natural a rodals de molt difícil 
accés o que han quedat oblidats per la gestió forestal des de fa anys. Més de tres 
quartes parts de la forest, està per sota de l’índex de naturalitat 90 que és l’índex a 
partir del qual es considera que una massa té un nivell de naturalitat elevat, en aquest 
bosc. Per sota d’aquest índex es considera un nivell de naturalitat baix i per tant un 
bosc molt modificat naturalment i transformat. S’ha d’indicar que l’index es calcula per 
a cadascuna de les forest on s’aplica i per tant, cada forest marca la seva línia de 
naturalitat i a cada forest el límit on es considera que la massa està més naturalitzada 
que la resta, canvia. El motiu és, poder assegurar al menys 1/3 part dels rodals com a 
nínxol ecològic, destinat únicament a la conservació de la biodiversitat i del paisatge 
(refugi de fauna, variabilitat d’espècies, tampó contra plagues, barrera ecològica...). 
Aquesta tercera part, serà la que més ha progressat en el camí cap a la climacitat, i 
això en cada forest canvia, dons a una forest molt intervinguda pot ser que aquest 
conjunt de rodals tinguin una naturalitat baixa i a un altre tipus de bosc menys 
gestionat aquest grup de rodals (als que direm AGD i AIEN), tinguin una naturalitat alta. 
 El cas de Lladrós, tot i ser un bosc relativament jove, ja que es fruit 
principalment, del fort abandó que ha experimentat la ramaderia i a la vegada el 
bosc i els prats, té rodals amb naturalitat molt alta. Això és perquè es tracta d’un bosc 
molt heterogeni en espècies, degut a que era una forest principalment ramadera i 
està molt pròxima al riu Noguera de Cardós, motiu que ha fet que amb l’abandó de la 
pressió ramadera, l’entrada de llum i la existència de terrenys fèrtils i d’obagues 
bondadoses, hagi aparegut un bosc principalment de caducifolis de gran biodiversitat 
(Ródenas X. Et al). 
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2.7- Fauna 

2.7.1- Comunitat de vertebrats: inventari faunístic 

Degut a la petita superfície de la forest es fa difícil estimar exactament la població 
faunística que hi és present. En aquest sentit, es presenten les espècies que per la seva 
distribució geogràfica i la disponibilitat de l’hàbitat de la forest segons els requeriments 
de l’espècie tenen més probabilitat d’estar presents al territori. Per a cada grup 
faunístic es fa una petita descripció de les seves característiques generals i es presenta 
una taula amb la llista de les espècies que tenen probabilitat d’aparèixer, amb les 
entrades següents: 

 

• Nom científic. 
• Nom comú. 
• Situació dins Espanya. Segons els llibres vermells. Les categories per la UICN a 

l’any 2001 són les següents: 
o Taxons no avaluats. NE 
o Taxons avaluats.  

� Dades insuficients. DD 
� Dades adequades: 

• Extingit. EX 
• Extingit en estat silvestre. EW 
• En Perill Crític. CR 
• En Perill. EN 
• Vulnerable. VU 
• Quasi Amenaçat. NT 
• Preocupació Menor. LC 

• Reial Decret 439/1990 i ordres posteriors. Catálogo Nacional de Especies 
Protegidas en el que identifiquem les següents categories: 

o En Perill d’Extinció (EN). 

o Vulnerable (V). 
o D’Interès Especial (IE). 

• Reial Decret 1095/1989. Annex I (Espècies objecte de Caça) i Annex II (Espècies 
objecte de Pesca). (C y P).  

• Reial Decret 1118/1989. Annex I. Espècies comercialitzables. (C). 
• Directiva Aus. Indicant la presència en els diferents annexes: 

o Annex I. Espècies que han de ser objecte de mesures de conservació 
dels seus hàbitats. 

o Annex II. Espècies caçables. 
o Annex III. Espècies comercialitzables. 

• Directiva Hàbitats. Indicant la presència als diferents annexes: 
o Annex II. Espècies que han de ser objecte de mesures especials de 

conservació del seu hàbitat.  
o Annex IV. Espècies estrictament protegides. 

• Presència de l’espècie. Determina el grau de probabilitat de trobar a la zona 
d’estudi a cada una de les espècies. Poden estar incloses dins tres categories: 
Presència Segura (S), Probable (Pr) i Possible (Po). 

• Abundància. Referida a l’abundància de l’espècie a l’àrea d’estudi. També 
determina tres categories; Abundant (A), Comú (C) i Escassa (E). 

• Reproducció. Fa referència a la probabilitat que una determinada espècie es 
reprodueixi a l’interior de l’àrea d’estudi. Les categories d’aquesta variable 
coincideixen amb les de l’entrada Presència de l’Espècie (S, Pr i Po). N es 
reserva per aquelles espècies que amb seguretat no es reprodueixen a l’àrea 
d’estudi. 

• Període reproductor. Expressat en rang de mesos. 
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• Estatus local. En el que s’han determinat quatre categories: Presència 

Permanent (P), Estival (E), Hivernant (I) i en Migració (M). 
• Les últimes set columnes fan referència a la presència de cada espècie a 

cada una de les unitats considerades. La inclusió d’una espècie en una o altra 
unitat s’ha realitzat únicament en funció de la unitat més característica per a 
l’espècie. 

 

2.7.1.1- Peixos 

Aquest grup faunístic estarà present al riu de la Noguera de Cardós.  A la resta de 
barrancs de la forest, barranc de Sensedo i barranc de l’Aubac, no és considera la 
possibilitat de la presència de peixos degut al poc cabal que presenten tot l’any. 

NOM CIENTÍFIC 
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Salmo trutta fario Truita comú VU   P C   S C S XI-I P X   
Phoxinus phoxinus Barb roig VU         Po C Po IV-VI P X   
Taula 1.2.7 Espècies de peixos amb possibilitat de ser detectades a la forest. 

  

 
Foto 1.2.14 Vista de la Noguera de Cardós al seu pas per l’àrea d’estudi. 

 

2.7.1.2- Amfibis 

Es poden trobar als diferents barrancs i torrents que creuen l’àrea d’estudi, així com 
als prats i zones obertes inundades. Segons la bibliografia consultada, hi ha almenys 
tres espècies amb presència segura a l’àrea d’estudi que ocupen ambients com tolls 
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d’aigua discontinus i irregulars, aquests són la salamandra (Salamandra salamandra), 
la granota roja (Rana temporaria) i el gripau comú (Bufo bufo). Hi ha altres espècies de 
les quals no s’ha pogut confirmar la seva presència segura dins l’àrea d’estudi, però 
que és molt probable que hi siguin presents; aquestes són el tritó pirinenc (Calotriton 
asper) i el tòtil (Alytes obstetricans).  

Tot seguit es presenta la taula resum de presència d’aquestes espècies: 
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Salamandra 
salamandra 

Salamandra NT         S C S X-II P X X       X X X 
Calotriton asper Tritó pirinenc NT IE       Po E Po VI-IX P X X         X   
Alytes obstetricans Tòtil  NT         Pr E Pr TOT P X X       X X   

Bufo bufo 
Gripau 
Comú 

LC         S E S III-VI P X X       X X   
Rana temporaria Granota roja LC IE     V S A S X-II P X X         X   
Taula 1.2.8 Espècies d’amfibis amb possibilitat de ser detectades a la forest 

 

Foto I.2.15 Exemplar de gripau comú (Bufo bufo). Autor: Juan Fernández 

 

Foto I.2.16 Exemplar de tritó pirinenc (Euproctus asper). Autor: Juan Fernández 
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2.7.1.3- Rèptils 

Segons els hàbitats disponibles a l’àrea d’estudi i la bibliografia consultada, són 8 les 
espècies que poden ser detectades dins la forest. Dels ofidis terrestres es pot esperar la 
presència de l’escurçó pirinenc (Vipera aspis), la serp verd groga (Hierophus 
viridiflavus) i la serp llisa septentrional (Coronella austriaca). Als ambients més rocallosos 
i de vegetació oberta i termòfila, és on es poden trobar la majoria d’espècies d’aquest 
grup. Dins la família Lacertidae, segons la bibliografia consultada, és segura la 
presència de la sargantana de paret (Podarcis muralis) i la sargantana ibèrica 
(Podarcis hispanica), freqüent en els roquissars, i el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). 
També és probable la presència del llangardaix verd (Lacerta bilineata), present 
probablement en indrets humits amb bona cobertura herbàcia i arbustiva. Lligada a 
ambients més aquàtics es pot observar la serp d’aigua (Natrix maura). 
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Lacerta bilineata Lluert LC IE     IV S E Pr IV-VII P X X X X X X     

Podarcis muralis 
Sargantana 
roquera 

LC IE     IV S C Pr III-VI P     X X X X   
X 

Podarcis 
hispanica 

Sargantana ibèrica LC IE       Pr E Pr II-V P     X   X     
  

Timon lepidus Llangardaix ocel·lat LC         Pr E Pr IV-VIII P     X X X X     
Coronella 
austriaca 

Serp llisa  LC IE     IV Pr E Pr IV-VII P         X     
  

Hierophus 
viridiflavus 

Serp verd i groga LC IE     IV S C Pr X-V P X X X   X X     

Natrix maura Serp d'aigua LC IE       S C Pr IV-X P X X         X   

Vipera aspis Escurçó pirinenc LC         S E Pr IV-X P X X   X X        

Taula 1.2.9 Espècies de rèptils amb possibilitat de ser detectades a la forest 

 

  

Foto I.2.17 Exemplar de sargantana roquera (Podarcis muralis). Autor: Juan Fernández 
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Foto I.2.18 Exemplar de serp llisa septentrional (Coronella austriaca). Autor: Juan Fernández 

 

2.7.1.4- Ocells 

A continuació s’ofereix una descripció general de la comunitat ornítica de la forest 
de “Costes i Calsius”:  

Les espècies més característiques que s’han detectat al bosc mixt de caducifolis, 
roureda, bedollar i avellaneda són la merla (Turdus merula), la mallerenga carbonera 
(Parus major), el picot garser gros (Dendrocopos major), el picot verd (Picus viridis), el 
raspinell comú (Certhia brachydactyla), el tord (Turdus philomelus), la griva (Turdus 
viscivorus), la piula dels arbres (Anthus trivialis), la mallerenga emplomallada (Parus 
cristatus), el bruel (Regulus ignicapillus), el gaig (Garrulus glandarius) i el cucut (Cuculus 
canorus). 

Les espècies més característiques que s’han detectat als ambients més humits dels 
diferents torrents i barrancs de l’àrea d’estudi són el cargolet (Troglodytes troglodytes), 
la mallerenga blava (Parus caeruleus), la merla (Turdus merula), la griva (Turdus 
viscivorus), el rossinyol comú (Luscinia megarhynchos), la cuereta blanca (Motacilla 
alba) i el rossinyol bord (Cettia cetti). 

Als dominis dels roquissars silícics i matollar, les espècies més característiques són la 
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el bitxac (Saxicola torquata), l’escorxador 
(Lanius collurio), el sit negre (Emberiza cia), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), la 
cornella (Corvus corone), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), la tallareta cuallarga 
(Sylvia undata), la tallareta vulgar (Sylvia communis)...  

Pel que fa als rapinyaires diürns, trobem una comunitat important. Per una banda 
existeix un gran número d’espècies que sobrevolen la forest en busca d’aliment sense 
nidificar-hi, sobretot per la comunitat de matollar que ofereix un bon medi per a 
l’alimentació. Un exemple d’aquestes espècies són el voltor comú (Gyps fulvus), el 
trencalòs (Gypaetus barbatus), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’àliga daurada 
(Aquila chrysaetos), l’aufrany (Neophron percnopterus), el xoriguer comú (Falco 
tinnunculus), el milà negre (Milvus migrans) i el milà reial (Milvus milvus). No s’ha pogut 
confirmar la nidificació de cap espècie de rapinyaire, tot i que es considera possible la 
nidificació de l’aligot (Buteo buteo). Existeix un territori proper de trencalòs i àguila 
daurada, fet que condiciona que la forest de “Costes i Calsius” sigui territori de 
campeig i alimentació d’aquestes espècies, sobretot el tram de cota superior de 
roquissar i matollar.    

Dels rapinyaires nocturns es considera probable la presència de gamarús (Strix 
aluco) xot (Otus scops) i enganyapastors (Caprimulgus europaeus). En l’apartat 
d’espècies sensibles s’explica més detalladament la situació d’aquestes espècies a la 
forest.   



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Natural 

 

 64 

    

 

Foto I.2.19 Passeriforme insectívor. Mallerenga carbonera (Parus major) Autor: Juan Fernández 
 

 

Foto I.2.20 Niu de mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) Autor: Juan Fernández 
 

 
Foto I.2.21 Exemplar d’àguila marcenca (Circaetus gallicus) sobrevolant la forest. Autor: Juan 
Fernández 
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Gypaetus barbatus Trencalòs EN E     I S E N XII-VIII P       X X X   X 
Gyps fulvus Voltor comú NE IE     I S C N II - VII P       X X X   X 
Neophron 
percnopterus 

Aufrany 
EN IE     I S E N IV - VIII E 

      X X X   
X 

Aquila chrysaetos Àguila daurada NT IE      I S E N II-IV P       X X X   X 
Circaetus gallicus Marcenca LC IE     I S E N III - VII E     X  X X X   X 
Hieraetus pennatus Àguila Calçada NE IE     I S E N IV - VIII E       X X X     
Milvus milvus Milà Reial EN VU     I S E N IV - VII P       X X X   X 
Milvus migrans Milà Negre NT IE     I S E N IV - VII E       X X X   X 
Buteo buteo Aligot comú NE IE       S C Po IV - VII P X X X     X   X 
Pernis apivorus Aligot vesper LC IE     I Pr E N IV- VIII E X               
Accipiter nisus Esparver NE IE       S C N IV - VII P X X           X 
Accipiter gentilis Astor NE IE       Pr E N IV - VII P X X           X 
Falco tinnunculus Xoriguer NE IE       S A N IV- VIII P       X X X   X 
Alectoris rufa Perdiu  DD   C C II,III S C S III - VII P       X   X     
Coturnix coturnix Guatlla DD   C C   Pr E Pr IV- VIII P       X   X     
Columba palumbus Tudó NE   C C II,III S A Pr III - VII P X X X     X   X 
Streptopelia turtur Tórtora Comú VU   C   II S C Po V - VII P X X X     X     
Cuculus canorus Cucut NE IE       S A S V - VII E X X X     X   X 
Strix aluco Gamarús NE IE       Pr C Pr III - VIII P X         X     
Asio otus Mussol banyut NE IE       Pr E N IV - VI M         X X     
Otus scops Xot NE IE       S C Pr V - VII E           X     
Caprimulgus 
europaeus 

Enganyapastors 
NE IE     I S C Pr V - VII E 

X X     X X   
  

Apus apus Falciot NE IE       S A N V - VII E X   X X   X   X 
Upupa epops Puput NE IE       Pr E N IV - VII E           X   X 
Picus viridis Picot verd NE IE       S C S IV - VII P X X       X  X X 
Dendrocopos major Picot garser gros NE IE       S C S IV - VII P X X        X   X 
Jynx torquilla Colltort DD IE       Pr E Pr IV - VII P X X       X     
Alauda arvensis Alosa vulgar NE         Pr E N III-VII P           X     
Lullula arborea Cotoliu NE IE     I Pr E Pr III-VI P       X  X X     
Ptyonoprogne 
rupestris 

Roquerol 
NE IE       S C N IV - VII P 

    X     X   
X 

Hirundo rustica Oreneta vulgar NE IE       S C N IV - VII E           X   X 

Delichon urbica 
Oreneta 
cuablanca NE IE       S C N IV - IX E 

          X   
X 

Motacilla alba Cuereta blanca NE IE       S C S IV - VII P           X X X 

Motacilla cinerea 
Cuereta 
torrentera NE IE       Pr E Pr IV - VIII P 

            X 
  

Anthus trivialis Piula dels arbres NE IE       Pr E Po IV - VIII E X X       X     
Anthus spinoletta Grasset  NE IE       S C Pr V-VII E       X   X     
Troglodytes 
troglodytes 

Cargolet 
NE IE       S A S III - VII P 

X X X     X X 
X 

Prunella modularis 
Pardal de 
bardissa NE IE       S E Pr IV - VII P 

    X X   X X 
X 

Erithacus rubecula Pit-roig NE IE       S A S III - VII P X X X X X X   X 
Luscinia 
megarhynchos 

Rossinyol comú 
NE IE       Po C S V - VIII E 

X X X     X X 
X 

Phoenicurus ochruros Cotxa fumada NE IE       S C S IV - VIII P X X X X X X   X 
Oenanthe oenanthe Còlit gris NE IE       S C Pr IV - VII P         X X     
Saxicola torquata Bitxac comú NE IE       S E Po III - VII P     X X X X     
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Saxicola rubetra Bitxac rogenc NE IE       Pr E Pr III-VII P           X     
Monticola saxatilis Merla roquera NE IE       Pr E Pr V-VII P       X X       
Turdus philomelos Tord comú NE   C   II S A S IV - IX P X X           X 
Turdus viscivorus Griva NE   C   II S A S IV - VIII P X X       X   X 
Turdus pilaris Griva cerdana NE   C   II Po E N IV-VII I X X             

Turdus torquatus 
Merla de pit 
blanc NE IE       Pr E Po V-VIII P 

          X   
  

Turdus merula Merla NE       II S A S III - VII P X X X X X X X X 
Sylvia borin Tallarol gros NE IE       S C S IV-VII P       X     X   

Sylvia atricapilla 
Tallarol de 
casquet NE IE       S A S III - VIII P 

X X X     X   
X 

Sylvia communis Tallareta vulgar NE IE       Pr E Po IV - VIII E     X X   X     

Sylvia undata 
Tallareta 
cuallarga NE IE     I Pr E Po IV-VIII P 

      X X     
  

Cettia cetti Rossinyol bord NE IE       S A S III - VIII P           X X   
Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar NE IE       Pr E Pr V - VIII E       X   X     
Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid NE IE       S C S V - VII E X X X         X 
Phylloscopus 
collybita 

Mosquiter comú 
NE IE       S A S IV - VIII P 

X X X     X   
X 

Regulus regulus Reietó NE IE       S C S IV - VIII P                 
Regulus ignicapilla Bruel NE IE       S A S IV - VIII P X X X         X 

Parus major 
Mallerenga 
comuna NE IE       S A S V - VIII P 

X X X     X   
X 

Parus ater 
Mallerenga 
petita NE IE       S A S V - VIII P 

X X X         
X 

Parus caeruleus 
Mallerenga 
blava NE IE       S A S V - VIII P 

X X X     X   
X 

Parus cristatus M. encaputxada NE IE       S A S IV - VII P X X X         X 
Aegithalos caudatus M. cuallarga NE IE       S A S IV - VIII P X X X     X   X 

Sitta europaea 
Pica-soques 
blau NE IE       S A S III - VI P 

X X X          
X 

Certhia 
brachydactyla 

Raspinell comú 
NE IE       S C S IV - VIII P 

X X  X          
X 

Lanius collurio Escorxador NE IE     I S E Po V - VIII E X X X X X X     
Pica pica Garsa NE   C   II S E S IV - VII P           X     
Garrulus glandarius Gaig NE       II S A S IV - VII P X X X     X   X 
Corvus corone Cornella NE   C   II S A Po IV - VII P X   X     X   X 
Corvus corax Corb NE         S A Pr III - VI P           X   X 
Sturnus vulgaris Estornell vulgar NE       II S A S IV - VII P           X   X 
Oriolus oriolus Oriol NE IE       S C S IV - VIII E X X X     X   X 
Passer domesticus Pardal comú NE         S A S IV - VIII P     X     X   X 
Fringilla coelebs Pinsà NE IE       S A S III - VII P X X X     X   X 
Carduelis cannabina Passarell comú NE         S E Pr IV - VII P     X X X X     
Carduelis carduelis Cadernera NE         S C Pr IV - VII P     X X X X   X 
Carduelis chloris Verdum NE         S C Pr IV - VII P       X X X     
Serinus serinus Gafarró NE         S C S III - VII P   X X   X X     
Serinus citrinella Llucareta NE IE       S C Pr IV - VII P X X X     X     
Pyrrhula pyrrhula Pinsà borroner NE IE       S C S IV - VII P X X X   X X   X 
Emberiza cirlus Gratapalles NE IE       S C Pr IV - VIII P       X   X     
Emberiza cia Sit Negre NE IE       S C S IV - VIII P X X X     X   X 

Taula 1.2.10 Relació de les espècies d’aus amb possibilitat de ser detectades a l’àrea d’estudi. 
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2.7.1.5- Mamífers 

Els micromamífers presents a l’àrea d’estudi són mal coneguts, per manca 
d’informació bibliogràfica. Tanmateix, dels treballs de GOSÀLBEZ (1987) i RASPALL et al. 
(1995) fets en hàbitats similars i les dades del Banc de Dades de Biodiversitat de 
Catalunya (FERRER, X. 2009), podem suposar com a molt probable la presència de les 
espècies següents: al bosc caducifoli s’hi poden detectar 13 de les 27 espècies 
presents a Catalunya (GOSÀLBEZ, 1987): s’observa la presència com espècies habituals 
de la musaranya menuda (Sorex minutus), musaranya cua-quadrada (Sorex araneus) i 
el talpó roig (Clethrionomys glareolus). També habiten dins aquest bosc, però en 
densitats menors, el talp (Talpa europaea) i la rata cellarda (Elyomis quercinus).  
L’esquirol (Sciurus vulgaris), la musaranya comuna (Crocidura russula) i el ratolí de bosc 
(Apodemus sylvaticus) presenten unes densitats superiors. També es pot observar la 
presència del liró gris (Glis glis). S’ha de tenir en compte, però, que les clarianes i els 
llindars del bosc aglutinen més espècies de micromamífers, així com les zones amb 
acumulacions de pedra o presència de murs de pedra (GOSÀLBEZ, 1987). Les landes i els 
matollars presenten un component faunístic ric a les zones de contacte amb el bosc, i 
a mesura que ens allunyem d’aquest van quedant com a representants les espècies 
amb més capacitat d’adaptació com són A. sylvticus, C. glareolus i M. agrestis. Als 
petits barrancs de la forest es possible la presència de la musaranya pirinenca d’aigua 
(Neomys fodiens) i l’almesquera (Galemys pyrenaicus), espècie que amb major 
probabilitat estarà present a la Noguera de Cardós. 

Pel que fa als lagomorfs, la llebre europea (Lepus europaeus) és comuna a la 
majoria dels ambients oberts, sobretot en els prats abandonats i a les vorades de bosc.  

L’ordre dels carnívors està representat per espècies que apareixen per tota l’àrea, 
com la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), la marta (Martes martes) el gat 
fer (Felis sylvestris) i la geneta (Genetta genetta). A la Noguera de Cardós, és molt 
probable la presència de la llúdriga (Lutra lutra), espècie que també pot sortir de 
l’hàbitat aquàtic en els seus desplaçaments i trobar-se als medis adjacents del riu, com 
els prats i les vorades de bosc. 

Degut a la poca entitat de l’hàbitat forestal de la forest, els ungulats estaran poc 
representats, sent els més comuns el senglar (Sus scrofa) i el cabirol (Capreolus 
capreolus) al bosc mixt de frondoses i l’isard (Rupicapra pyrenaica) a la cota més alta.  

Pel que fa als rat-penats (ordre Chiroptera), els estudis d’aquest grup són molt 
limitats, i segons la bibliografia consultada són fins a 10 les espècies que poden ser 
detectades a l’àrea d’estudi en funció de la seva distribució i disponibilitat d’hàbitat. 
Cal tenir present que no s’ha fet cap estudi específic sobre els quiròpters de l’àrea 
d’estudi, de manera que la següent llista s’ha de prendre com a merament orientativa. 
Totes aquestes espècies utilitzen el bosc com a hàbitat de caça, tot i que algunes són 
estrictament forestals, com Plecotus auritus, Barbastella barbastellus i Myotis mistacinus, 
altres espècies són més conspícues, i poden utilitzar altres tipus d’ambients, com 
Rhinolophus hipposiderus i Myotis nattereri, i altres que són més antropòfiles, com 
Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii i Epstesicus serotinus. Les espècies estrictament 
forestals utilitzen les cavitats dels arbres, cavitats sota l’escorça i troncs buits com a 
refugis, i són les que han de tenir més incidència en la planificació forestal. En l’apartat 
d’espècies sensibles es fa una descripció detallada d’aquest grup animal.  
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Foto 1.2.22 Petjada de senglar (Sus scrofa) sobre la neu. Autor: Elisenda Montserrat 
 

 

Foto 1.2.23 Excrements de llebre (Lepus europaeus). Autor: Elisenda Montserrat 

 

Foto 1.2.24 Excrements de cabirol (Capreolus capreolus). Autor: Elisenda Montserrat 
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Talpa europaea Talp LC     S C S XII-VI P X  X   X  X 
Galemys 
pyrenaicus 

Almesquera VU IE   II,IV Pr E Po IX-V P       X  

Sorex minutus 
Musaranya 
menuda 

LC     Pr C Pr IV-IX P X     X   

Sorex araneus 
M. cua-
quadrada 

LC     Pr E Pr III-IX P X        

Crocidura 
russula 

Musaranya 
comuna 

LC     S C S II-XI P    X  X   

R. ferrum-
equinum 

R. gran de 
ferradura 

NT VU   II,IV Po E N VI-VIII P X        

R. hipposideros 
R. petit de 
ferradura 

NT IE   II,IV Po C N VI-VIII P X      X  

Myotis 
mystacinus 

R. de bigotis NT VU   IV Pr E Pr V-VIII P X        

Myotis nattereri R. de natterer NT IE    S C Pr V-VIII P X        

P. pipistrellus Ratpenat comú LC IE   IV S C Pr VI-VIII P X     X   

Pipistrellus kuhlii R. pipistrel·la  LC IE   IV Po E Po VI-VIII P X        

Hypsugo savii R. muntanyenc NT IE   II,IV Po E Po VI-VIII P X    X    
Eptesicus 
serotinus 

R. dels graners LC IE   II,IV Po E Po VI-VIII P X     X   

B. barbastellus 
Ratpenat de 
bosc 

NT IE   II,IV S C Pr VI-VIII P X        

Plecotus auritus R. orellut NT IE    S C Pr V-VII P X        

Vulpes vulpes Guineu LC  C C  S C S I-VII P X X  X  X  X 

Martes martes Marta LC    V S E Pr IV-VIII P X X X X  X   

Martes foina Fagina LC     Pr E Po III-VII P X  X X  X   

Meles meles Toixó LC     S E Pr II-VIII P X X X   X   

Lutra lutra Llúdriga LC IE   II,IV S E Pr II-VIII P       X  
Genetta 
genetta 

Gat mesquer LC    V S E Pr II-VIII P X X X X X    

Felis sylvestris Gat fer NT IE   IV S E Po II-IX P X X X X  X   

Sus scrofa Senglar LC  C C  S C Pr IX-VII P X  X   X  X 

C. capreolus Cabirol LC  C C  S A Pr V-VIII P X X  X  X  X 

R. pyrenaica Isard LC  C C V S C Pr II-VI P X       X 

Sciurus vulgaris Esquirol LC     S E S III-VII P X X X     X 

Glis glis Liró LC     Po E Po VII-IX P X X       
Eliomys 
quercinus 

Rata cellarda LC     Pr E Pr III-VII P X X    X   

Neomys fodiens 
Musaranya 
pirinenca  

LC    II,IV Po E Po III-VII P       X  

C.  glareolus Talpó roig LC     Po E Po TODO P X X  X     

Arvicola 
terrestris 

Rata talpera LC     Po E Po III-X P      X   

Microtus arvalis Talpó dels prats LC     S C S I-IX P      X  X 

A. sylvaticus Ratolí de bosc LC     Pr C Pr IV-X P X  X X X X   
Lepus 
europaeus 

Llebre europea LC  C C  S A S TODO P X X  X X X  X 

Taula 1.2.11 Espècies de mamífers amb possibilitat de ser detectades a la forest 
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2.7.2. Invertebrats 

En general, la informació existent sobre els invertebrats és molt escassa, la qual cosa 
fa difícil tant la confecció d’una descripció general de les espècies presents a l’àrea 
d’estudi, com la seva posterior presa en consideració en la planificació forestal. Tot i 
així, s’ha obtingut un llistat d’espècies possibles a ser presents dins l’àrea d’estudi a 
partir de la informació continguda en el Banc de Dades de la Biodiversitat de 
Catalunya, en funció de la seva distribució i dels hàbitats on viuen. Aquest llistat 
agrupa un nombre molt elevat d’espècies (482 espècies), que aquí es presenta resumit 
per espècies d’interès.  

Espècie Ordre Directiva hàbitats 

Maculinea arion Lepidoptera   

Parnassius apollo Lepidoptera   
Taula 1.2.12 Espècies d’invertebrats d’interès presents a la forest. 

 

 

Foto 1.2.25. La presència de macroinvertebrats aquàtics (efemeròpters) indiquen aigües de qualitat i 
bona salut del riu. És una curiositat la forma de construir els seus habitatges amb pedretes petites de la bora 

del riu o del seu llit. 

A part d’aquestes espècies, durant els inventaris s’han detectat algunes espècies 
que poden ser interessants per l’ordenació de la forest. S’ha confirmat la presència 
d’un coleòpter típic dels ambients oberts i assolellats: Cicindella campestris. És 
probable, també, la presència de diverses espècies de papallones nocturnes dels 
gèneres Euxoa i Hadena.  

2.7.3- Espècies d’interès per a la conservació i aspectes a considerar 
en la planificació 

 

2.7.3.1- Metodologia emprada en la recerca de les espècies d’interés 

2.7.3.1.1- Rapinyaires forestals 

Per a l’estudi d’aquest grup faunístic s’ha utilitzat la metodologia proposada per la 
Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO) per al cens nacional d’aquestes espècies. 
Aquesta metodologia contempla el cens a partir de punts d’observació. En aquest 
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sentit, s’ha realitzat un punt d’observació en una zona determinada de la forest de tal 
manera que es pogués prospectar tota la superfície forestal de l’àrea d’estudi. Per a la 
detecció i identificació dels individus des del punt d’observació s’han utilitzat binocles i 
telescopi terrestre. El cens es realitza durant un mínim de dues hores, anotant tots els 
individus detectats i identificats en fraccions de 10 minuts. Al final del cens s’estableix el 
nombre de territoris estimats Segurs, Probables i Possibles per a cada espècie. Les 
espècies censades corresponen a les espècies forestals, és a dir, que crien a dins del 
bosc, tot i que també s’anoten les altres espècies sense estimar el número de territoris. 
Per anotar els resultats s’utilitza una fitxa concreta, on també s’anota el percentatge 
de la superfície de cada hàbitat que s’observa des del punt de cens, així com la 
distància màxima d’observació i la coordenada del punt de cens.      

L’inici del cens s’ha de fer a partir de les 9:00 i les 10:00 del matí, per evitar les hores 
de més fred i més calor durant el dia, hores en que l’activitat dels rapinyaires és menor. 

 
Foto 1.2.26. Realització dels censos a partir de punts d’observació. Autor: Elisenda Montserrat 

2.7.3.1.2- Pícids 

Per a l’estudi d’aquest grup s’ha realitzat un transsecte amb punts d’escolta per 
detectar les densitats a l’hàbitat de bosc mixt de frondoses -l’únic que es considera 
adeqüat per aquestes espècies a la forest-, per a la detecció de picot garser gros 
(Dendrocopus major) i picot verd (Picus viridis). S’ha utilitzat la metodologia proposada 
per Gilbert et al. (1998).  

Els transsectes es realitzen en línea recta sempre que sigui possible, amb punts de 
cens d’escolta separats 150 metres entre ells. A cada punt d’escolta es fa una parada 
d’uns 10 minuts aproximadament i s’anoten tots els individus detectats visual i 
auditivament, anotant l’espècie i classificats en dos grups: detectats a menys de 30 
metres i a més de 30 metres. Si la superfície del bosc ho permet, s’han de realitzar un 
mínim de 20 punts d’escolta. Per cada transsecte es calcula l’àrea prospectada total 
tenint en compte la longitud del transsecte i una amplada de 50 metres a banda i 
banda de la línea de progressió. L’hora d’inici del cens s’ha de realitzar dins la primera 
hora posterior a la sortida del cens, aprofitant la franja horària amb major activitat dels 
picots. 
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Foto 1.2.27 Punt d’escolta durant la realització del transsecte al bosc mixt de frondoses. Autor: 
Elisenda Montserrat 

Per anotar els resultats s’utilitza una fitxa concreta, on també s’anota la 
climatologia, la data d’inici del cens, la data final i el total de l’àrea prospectada.  

Per a l’anàlisi de les dades, i seguint la metodologia de Gilbert et al. (1998) es fa 
servir una fórmula per a l’aproximació de la densitat d’individus per hectàrea (sense 
diferenciar espècies de pícids).  

La fórmula proposada és la següent: 

D = ln (n/n2) x n/m(πr2)

On: ln és l'equivalent de loge

n és el total de nombre d'individus comptabilitzats

n2 és el nombre d'individus comptabilitats en un radi superior a 30 metres 

n1 és el nombre d'individus comptabilitzats en un radi inferior a 30 metres, per tant n = n1 + n2

m és el nombre total de punts de compteig

r és el radi fixat de 30 metres

 

2.7.3.1.3- Passeriformes 

L’objectiu d’aquest apartat és obtenir unes densitats de passeriformes per hàbitat, 
centrat en els passeriformes insectívors, com a espècies d’interès per ser controladors 
de plagues.  

Els resultats s’han obtingut de dues maneres: a través d’informació bibliogràfica i a 
través de treball de camp per completar aquesta informació. 

La informació bibliogràfica s’ha obtingut a través del Servidor d’Informació 
Ornitològica de Catalunya (SIOC), coordinat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). 
(ICO, 2009). Aquest servidor integra les dades del Seguiment d’Ocells Comuns de 
Catalunya (SOCC), que és la informació utilitzada per obtenir aquests resultats. El 
SOCC és un seguiment anual que es fa arreu de Catalunya. Consisteix en l’elaboració 
de censos per transecte en diferents hàbitats, a partir del qual s’obté el llistat 
d’espècies del transecte i la densitat de cada espècie. Per avaluar aquestes densitats 
a la zona d’estudi s’han revisat les dades del SOCC de transectes realitzats dins l’àmbit 
del Pallars i en els hàbitats presents a la forest. En el cas de que no hi hagués 
informació d’algun hàbitat s’ha realitzat un cens durant la realització de treball de 
camp per completar la informació de tots els hàbitats.  



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Natural 

 

 73 

El cens consisteix en un recorregut lineal de com a mínim 3 km de longitud o 
pentinant tota la superfície de l’hàbitat si aquest és menor que el mínim requerit. En 
aquest recorregut es realitza un compteig de totes les espècies detectades (visual i 
auditivament) així com el nombre de cada una d’elles. L’inici del cens es realitza 
coincidint amb la sortida del sol, quan l’activitat de les aus és major, i per tant amb una 
detectabilitat superior.  

2.7.3.2- Resultats 

2.7.3.2.1- Rapinyaires forestals 

El total de contactes realitzats als diferents punts de cens es representa a la següent 
taula. Els resultats de cada cens (fitxes) es poden consultar a l’annex. A la següent 
taula es pot observar el resum dels contactes positius de totes les jornades de cens. Per 
a cada contacte es presenten les dades generals del cens (dia de cens, hora d’inici i 
hora final del cens, punt de cens, zona, coordenades del punt de cens i la distància 
màxima d’observació des del punt de cens) i les dades del contacte (espècie, franja 
horària del contacte, número d’individus detectats Nº, territori S segur Pr probable Po 
possible, i la parella Parella 1 o parella 2 o parella 3, etc.) 

 

Data Visita H. inic H. fin Punt  Zona UTM X UTM Y Dist  Especie Cont. Nº Territori 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 10 1 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 20 1 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 30 1 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 50 1 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 70 1 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 80 1 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 90 1 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 100 2 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 110 2 NO 
20-4-09 1 9:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Cir gal 130 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km But but 150 1 Po 1 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km But but 180 1 Po 1 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Mil mil 40 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Mil mil 100 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Mil mil 130 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Aqu chr 70 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Aqu chr 90 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Aqu chr 120 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Aqu chr 150 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp bar 10 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp bar 40 1 NO 
20-4-09 1 10:00 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp bar 90 1 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 10 2 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 20 2 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 40 5 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 50 8 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 60 9 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 70 2 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 80 1 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 100 10 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 110 2 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 130 1 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 140 6 NO 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 150 6 NO 
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Data Visita H. inic H. fin Punt  Zona UTM X UTM Y Dist  Especie Cont. Nº Territori 
20-4-09 1 9:45 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Gyp ful 160 6 NO 
3-6-09 2 8:20 12:00 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Acc nis 120 1 NO 
3-6-09 2 8:20 10:50 1 Lladrós 355602 4718111 1 km Aqu chr 120 1 NO 
Taula 1.2.13. Resum dels contactes de les jornades de cens de rapinyaires forestals 

Nota. Espècies: Acc nis Esparver; But but Aligot; Aqu chr Àguila daurada; Cir gal Àguila marcenca; Gyp ful Voltor; Gyp bar 
Trencalòs; Mil mil Milà reial. 

 

Discussió 

Del total de censos realitzats a la forest de “Costes i Calsius” s’ha comptabilitzat 1 
parella de reproducció possible d’aligot (Buteo buteo). Al mapa 2.10, es poden veure 
cartografiats aquests territoris. A banda d’aquesta parella també s’observa l’ús 
freqüent de la forest com a territori d’alimentació i campeig per part de l’àguila 
daurada (1 parella formada per un adult i un subadult) i el trencalòs (1 parella formada 
per un adult i un subadult), que tenen territoris de reproducció molt propers. Aquests 
individus utilitzen sobretot l’hàbitat de matollar i roquissars de la forest per a 
l’alimentació. Així doncs, segons els resultats obtinguts, el nombre de territoris de les 
diferents espècies de rapinyaires forestals a la forest de “Costes i Calsius” és el següent: 

Espècie Territoris Ús territori 

Buteo buteo 1 Reproducció possible 
Aquila chrysaetos 1 Alimentació 

Gypaetus barbatus 1 Alimentació 
Taula 1.2.14 Número de territoris de rapinyaires forestals a la forest de “Costes i Calsius” 

 

 A banda d’aquestes espècies, són vàries espècies de rapinyaires les que 
utilitzen ocasionalment la forest com a zones de campeig: voltor comú (Gyps fulvus), 
aufrany (Neophron percnopterus), àguila marcenca (Circaetus gallicus), esparver 
(Accipiter nissus), aligot vesper (Pernis apivorus) i milà reial (Milvus milvus). D’aquestes 
s’ha pogut observar la presència, sobrevolant la zona d’estudi a la recerca d’aliment, i 
durant la realització del treball, de voltor comú, milà reial, àguila marcenca i esparver. 
Tot i que l’hàbitat òptim com a punt d’alimentació d’aquestes espècies (excepte per 
l’aligot) és el matollar i altres zones obertes, també poden utilitzar el medi forestal, 
sobretot àrees obertes de bosc i les vores dels mateixos, com a hàbitat d’alimentació. 

2.7.3.2.2- Pícids 

El total de contactes realitzats a partir del cens realitzat al bosc mixt de frondoses es 
representa a la següent taula. Els resultats del cens (fitxa) es poden consultar a l’annex. 
A la taula es presenten les dades generals de cens (data, observador, hora d’inici del 
cens, hora final del cens, hàbitat i hectàrees prospectades) i els resultats totals del cens 
(número màxim de contactes a la banda inferior a 30 metres, número màxim de 
contactes a la banda superior a 30 metres, i número de contactes total). 

Taula 1.2.15 Resum del cens realitzat per la prospecció de pícids. 

Data Obser. Hora in. Hora fi. Hàbitat 
Ha 

prospec. 
Nº màxim 
en <30 m 

Nº màxim 
en >30 m 

Nº total 

04/05/2009 EMF 7:00 8:15 Bosc mixt 19 has 1 2 3 

 

Segons aquests resultats, el càlcul de les densitats, i seguint la fórmula proposada 
per Gilbert et al. (1998) és el següent:       
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     D = ln (n/n2) x n/m(πr2) 
 

Bosc mixt de frondoses   
        

D = ln (3/2) x 3/11(π302) D=0,29 ind/ha   
        

 

El resum de les espècies detectades és el següent: 

  Picot negre Picot garser gros Picot verd 

Bosc mixt de frondoses 0 1 2 
Taula 1.2.16 Espècies detectades per hàbitat 

Com era d’esperar, al bosc mixt de frondoses només hi són presents el picot verd 
(Picus viridis) i el picot garser gros (Dendrocopus major). El picot verd prefereix zones 
arbrades de conreus i zones d’arbrat planifoli poc dens amb proximitat a zones 
obertes. No apareix o sembla escassa a l’interior de boscos densos i sovint està lligada 
a cursos fluvials (RAMOS, 2003). La presència d’arbres a on nidificar i la disponibilitat de 
formigues (la seva principal font d’alimentació) semblen ser els factors que limiten la 
seva distribució (PURROY, 1997). E picot garser gros té un marcat caràcter forestal i es 
pot trobar tant en bosc de frondoses com de coníferes (DÍAZ et al., 1996), des del nivell 
del mar fins els 2000 metres d’altitud, superant aquesta alçada al pis subalpí dels 
pirineus (MUNTANER et al., 1983). És molt abundant a rouredes eurosiberianes mentres 
que a l’àrea mediterrània és més abundant a les pinedes, sobretot de muntanya.  

2.7.3.2.3- Passeriformes 

A la taula s’han integrat els resultats per totes les espècies, tot i que les espècies a 
considerar com a controladores de plagues són les que estan marcades amb casella 
ombrejada. Les taules mostren el número d’individus per cada 10 hectàrees calculats 
a partir de les dades de cens. S’ha de tenir en compte, però, que aquesta 
metodologia és molt precisa per avaluar canvis en el temps però no per obtenir 
densitats acurades, doncs les espècies que tenen una major detectabilitat (canten 
més, per exemple) surten més representades en el cens, i normalment els mascles de 
totes les espècies també són més detectables, pel que considerant que la proporció 
de sexes de les poblacions d’aquestes espècies és 1 mascle per cada femella, les 
densitats poden ser el doble de les obtingudes. En tot cas, és un valor orientatiu de les 
densitats d’aquestes espècies a la forest, i poden servir per avaluar canvis en el temps 
realitzant aquests censos periòdicament en el futur. 

Bosc mixt de frondoses  ESTIU 
Espècie Nom comú Densitats ind/10 ha 

Cuculus canorus Cucut 0,79 
Picus viridis Picot verd 1,59 
Dendrocopus major Picot garser gros 0,79 
Troglodytes troglodytes Cargolet 3,97 
Erithacus rubecula Pit roig 3,97 
Turdus merula Merla 2,38 
Turdus philomelos Tord comú 0,79 
Philloscopus collybita Mosquiter comú 3,97 
Philloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid 2,38 
Regulus ignicapillus Bruel 0,79 
Aegithalos caudatus Mallarenga cuallarga 2,38 
Parus cristatus Mallarenga emplomallada 1,59 
Parus ater Mallarenga petita 4,76 
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Espècie Nom comú Densitats ind/10 ha 
Parus caeruleus Mallarenga blava 7,94 
Parus major Mallarenga carbonera 4,76 
Sitta europaea Pica-soques blau 0,79 
Certhia brachydactyla Raspinell comú 2,38 
Garrulus glandarius Gaig 0,79 
Fringilla coelebs Pinsà 7,94 

  Taula 1.2.17 Densitat de passeriformes a l’hàbitat de bosc mixt de frondoses. 

Els resultats mostren unes densitats elevades d’aquestes espècies. L’estructura i 
diversitat forestal d’aquest hàbitat, el bosc mixt de frondoses, afavoreixen la presència 
d’aquestes espècies d’aus, ja que afavoreixen l’existència de microhàbitats. Les 
espècies amb més densitat són el cargolet (Troglodytes troglodytes), el pitroig 
(Erithacus rubecula), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita), la mallerenga blava 
(Parus caeruleus), la mallerenga carbonera (Parus major) i el pinsà (Fringilla coelebs). 
Així doncs, ens trobem amb una forest amb una densitat elevada d’aus insectívores, 
que poden actuar com a controladores de plagues.  
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2.7.3.3- Selecció d’espècies d’interès per a la conservació 

La selecció d’espècies considerades d’interès s’ha fet en funció del Pla de 
Conservació i Millora de la Biodiversitat del Mig Pallars (Palau et al. 2002) (PCMBMP). 
Aquesta selecció es basa en l’amenaça d’aquestes espècies recollida en diferents 
normatives legals o llibres vermells publicats per comitès científics independents. 
Aquests criteris de selecció, en el nostre àmbit, es defineixen a la següent taula. 

Escala Norma o document Criteri de selecció Codi a la taula 

Europea 
Conveni de Berna, per a 
la conservació del medi 
natural a Europa 

Espècies incloses a l'annex II 
(estrictament protegides), 
excepte les aus 

Berna 

Comunitària 

Directiva 79/409/CEE, 
d'Aus 

Espècies incloses a l'annex I Directiva Aus 

Directiva 92/43/CEE, 
d'Hàbitats, y posteriors 
derogacions 

Espècies incloses als annexes II i IV Directiva Hàbitas 

Estatal 

Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Espècies incloses a les categories 
"En perill", "Vulnerable" o "Sensible 
a la alteració del seu hàbitat" 

CNEA 

Llibre vermell dels 
vertebrats 

Espècies amenaçades Llibre vermell 

Autonòmic 
Lley 3/1988, de 4 de març, 
de Protecció dels Animals 

Espècies protegides amb 
categoria A o B 

Lley 3/1988 

Local 
Pla de Conservació de la 
Biodiversitat del Mig Pallars 
(Palau et el. 2002) 

Espècies dependents de gestió 
forestal 

Local 

Taula 1.12.18 Criteris de selecció de les espècies d’interès 

En base a aquests criteris, es presenta a la següent taula el llistat d’espècies 
d’interès per a la conservació. La informació que conté la taula, a part de la categoria 
de protecció o amenaça, fa referència a dades fenològiques de l’espècie: presència 
de l’espècie a la forest (S: segura, Pr: Probable i Po: Possible), abundància (A: 
abundant, C: comuna i E: escassa) i reproducció (S: segura, Pr: probable, Po: possible i 
N: no reproductor); dades de l’hàbitat típic de l’espècie i també indica les espècies 
considerades com a espècies clau segons el PCMBMP. 
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Peixos Salmo trutta VU             S C S             X NO 

Anfibis 

Calotriton asper NT IE   II       Po E Po X X         X NO 

Alytes obstetricans NT     II       Pr E Pr X X       X X NO 

Bufo bufo LC             S E S X X       X X NO 

Rèptils 

Lacerta bilineata LC IE   II IV     S E Pr X X X X X X   NO 

Timon lepidus LC             Pr E Pr     X X X X   NO 

Hierophus viridiflavus LC IE   II IV     S C Pr X X X   X X   NO 

Coronella austriaca LC IE   II IV     Pr E Pr         X     NO 
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Vipera aspis LC             S E Pr X X   X X     NO 

Aus 

Gypaetus barbatus EN E A II   I   S E N       X X X   NO 

Gyps fulvus NE IE B II   I   S C N       X X X   NO 
Neophron 
percnopterus EN IE B II   I   S E N 

      X X X   
NO 

Aquila chrysaetos NT IE  B II   I   S E N       X X X   NO 

Circaetus gallicus LC IE   II   I X S E N     X X X X   SI 

Hieraetus pennatus NE IE       I   S E N       X X X   NO 

Pernis apivorus LC IE   II   I X Pr E N X             SI 

Accipiter nisus NE IE   II     X S C Pr X X           SI 

Accipiter gentilis NE IE   II     X Pr E N X X           SI 

Coturnix coturnix DD             Pr E Pr       X   X   NO 

Asio otus NE IE   II     X Pr E N         X X   NO 

Caprimulgus europaeus NE IE   II   I   S C Pr X X     X X   NO 

Picus viridis NE IE   II     X S C S X X       X X NO 

Dendrocopos major NE IE   II     X S C S X X       X   NO 

Lullula arborea NE IE       I   Pr E Pr       X X X   NO 

Sylvia undata NE IE   II   I   Pr E Po       X X     NO 

Sitta europaea NE IE   II     X S A S X X X         NO 

Certhia brachydactyla NE IE   II     X S C S X X X         NO 

Lanius collurio NE IE   II   I   S E Po X X X X X X   NO 

 Galemys pyrenaicus VU IE   II       Pr E Po             X NO 

Mamífers 

Neomys fodiens LC     II II,IV     Po E Po             X NO 

R. ferrumequinum NT VU   II II,IV   X Po E N X             NO 

R. hipposideros NT IE   II II,IV   X Po C N X           X NO 

Myotis mystacinus NT VU   II IV   X Pr E Pr X             NO 

Myotis nattereri NT IE   II     X S C Pr X             NO 

Pipistrellus pipistrellus LC IE   II IV   X S C Pr X         X   NO 

Pipistrellus kuhlii LC IE   II IV   X Po E Po X             NO 

Hypsugo savii NT IE   II II,IV   X Po E Po X       X     NO 

Eptesicus serotinus LC IE   II II,IV   X Po E Po X         X   NO 

Barbastella barbastellus NT IE   II II,IV   X S C Pr X             NO 

Plecotus auritus NT IE   II     X S C Pr X             NO 

Martes martes LC       V   X S E Pr X X X X   X   NO 

Meles meles LC             S E Pr X X X     X   NO 

Lutra lutra LC IE   II II,IV     S E Pr             X NO 

Felis silvestris NT IE B II IV   X S E Po X X X X   X   NO 

Arvicola terrestris LC             Po E Po           X   NO 

Glis glis LC           X Po E Po X X           NO 

Invertebrats 
Maculinea arion NE     II       S C S           X   NO 

Parnassius apollo NE     II       S C S X X X     X   NO 
Taula 1.2.19 Espècies d’interès de la forest de “Costes i Calsius” 

A continuació es presenta una fitxa descriptiva de cada una de les espècies 
d’interès més sensibles a la forest: 
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RAPINYAIRES FORESTALS 
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Estatus població 

Espècies Aquila 
chrysaetos NT IE  B II I 

Presència segura. No nidificant. 1 parella. Territori 
alimentació 

Circaetus 
gallicus LC IE   II I Presència segura. No nidificant. Escàs 
Hieraetus 
pennatus NE IE     I Presència probable. No nidificant. Escàs 

Pernis apivorus LC IE   II I Presència probable. No nidificant. Escàs 

Buteo buteo NE IE       Presència segura. Nidificant possible. 1 parella 

Accipiter nisus NE IE   II   Presència segura. No nidificant. Escàs 
Accipiter 
gentilis NE IE   II   Presència probable. No nidificant. Escàs 

Strix aluco NE IE       Presència probable. No nidificant. Escàs 

Asio otus NE IE   II   Presència probable. No nidificant. Escàs 

Hàbitat 

Totes aquestes espècies requereixen arbres de certes dimensions, que permetin la 
instal·lació de la plataforma del niu, que en algun cas pot ser de grans dimensions (àguila 
daurada). El gamarús requereix arbres amb cavitats, ja siguin naturals o excavades per 

pícids. 

Amenaces 
Caça furtiva, freqüentació humana (molèsties) prop de les zones de nidificació, pèrdua 

d'arbres niu o d'arbres potencialment idonis degut a una gestió forestal que, fins ara, no ha 
aplicat criteris de conservació i millora de la biodiversitat. 

Conservació 

És fonamental mantenir la tranquilitat prop dels sectors coneguts de nidificació, evitant tant 
l'obertura o el trànsit de pistes forestals, com la circulació excessiva de persones. Igualment, 
cal respectar els arbres nius coneguts, així com aquells que presentin bones característiques 
per ser-ho. Moltes d'aquestes espècies canvien de niu cada any, o bé tenen diversos sectors 

principal de reproducció. 

 

PÍCIDS 
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Estatus població 

Espècies Dendrocopus major NE IE   II   Presència segura. Nidificant segur. Comú 

Picus viridis NE IE   II   Presència segura. Nidificant segur. Comú 
Densitats La densitat mínima del conjunt d'aquestes espècies, per hàbitat és de : 
  Bosc de frondoses  0,29 ind/ha   

Hàbitat 

El picot verd prefereix zones arbrades de conreus i zones d’arbrat planifoli poc dens amb 
proximitat a zones obertes. No apareix o sembla escassa a l’interior de boscos densos i 

sovint està lligada a cursos fluvials. La presència d’arbres a on nidificar i la disponibilitat de 
formigues (la seva principal font d’alimentació) semblen ser els factors que limiten la seva 
distribució. El picot garser gros té un marcat caràcter forestal i es pot trobar tant en bosc de 
frondoses com de coníferes, des del nivell del mar fins els 2000 metres d’altitud, superant 
aquesta alçada al pis subalpí dels pirineus. És molt abundant a rouredes eurosiberianes 

mentres que a l’àrea mediterrànea és més abundant a les pinedes, sobretot de muntanya. 

Amenaces Pèrdua d'arbres niu actuals o potencials degut a una gestió forestal incorrecta. 

Conservació 
Preservar rodals de bosc madur, mantenir tots els arbres existents amb cavitats excavades 
per pícids, i afavorir l'existència d'arbres de les tipologies adequades per l'excavació de 

noves cavitats per part d'aquestes espècies. 
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RATPENATS FORESTALS 
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Estatus població 

Espècies 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

NT VU  II II,IV Presència possible. No nidificant. Escàs 

Rhinolophus 
hipposideros 

NT IE  II II,IV Presència possible. No nidificant. Escàs 

Myotis mistacinus NT VU  II IV Presència i nidificació probable. Escàs 

Myotis nattereri NT IE  II  
Presència segura. Nidificació probable. 

Comú 

Pipistrellus pipistrellus LC IE  II IV 
Presència segura. Nidificació probable. 

Comú 

Pipistrellus kuhlii LC IE  II IV 
Presència possible i nidificació possible. 

Escàs 

Hipsugo savii NT IE  II II,IV 
Presència possible i nidificació possible. 

Escàs 

Eptesicus serotinus LC IE  II II,IV 
Presència possible i nidificació possible. 

Escàs 

Barbastella barbastellus NT IE  II II,IV 
Presència segura. Nidificació probable. 

Comú 

Plecotus auritus NT IE  II  
Presència segura. Nidificació probable. 

Comú 

Hàbitat 

Totes aquestes espècies poden utilitzar la forest per caçar. Si bé la majoria d'aquestes 
són forestals, és a dir crien en cavitats naturals dels arbres, també utilitzen les bordes i 
altres construccions humanes com a refugi de cría, de repòs i fons i tot per capturar-hi 

insectes. En general utilitzen tota tipologia de boscos, caducifolis i coníferes, tot i que són 
menys importants en pinedes de pi negre, en les cotes més altes.  Els quiròpters forestals 

requereixen de molta disponibilitat de refugis, ja que sobretot les femelles lactants 
canvien molt de refugi (Russo et al. 2004). A partir de dades de radioseguiment, es 
considera que cada colònia de cria utilitza entre 8 i 25 arbres com a refugi a l'any 

(Barklay i Kurta, 2007). A més, existeix una elevada fidelitat amb el refugi i la zona on hi 
ha els arbres refugi. 

Amenaces 
La peculiar dinàmica de població d'aquestes espècies fa que siguin un dels grups més 
vulnerables a l’acció humana sobre el medi. Els factors que més contribueixen a la 
fragilitat dels quiròpters són: un alt grau de gregarisme, una gran dependència pels seus 
refugis, l'existència de fases delicades al llarg del seu cicle anual i la baixa taxa de 
reclutament. 

Conservació Mantenir taques de bosc que ofereixin elevada densitat de refugi. 

Mantenir zones humides o punts d'aigua propers a les zones de refugi, que ofereixen 
aigua per veure i elevada densitat d'insectes. 

Mantenir o crear una xarxa de línies d'arbres grans que permetin comunicar els 
quiròpters entre els refugis i les seves zones de caça. 

Crear "buffers" de protecció de les zones de refugi i les zones connectores. 
 

2.7.3.4- Aspectes a considerar en la planificació 

Les espècies que es consideren més sensibles i, per tant d’interès per a la 
conservació de la forest de “Costes i Calsius”, són: 

o el picot garser gros (Dendrocopus major) 

o el picot verd (Picus viridis),  
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o els rapinyaires forestals (Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, Hieraaetus 

pennatus, Pernis apivorus, Buteo buteo, Accipiter nissus, Accipiter gentilis, 
Strix aluco i Asio otus)  

o el grup de Quiròpters forestals (Rhinilophus ferrum-equinum, Rhinolophus 
hipposideros, Myotis mistacinus, Myotis nattereri, Pipistrellus pipistrellus, 
Pipistrellus kuhlii, Hipsugo savii, Eptesicus serotinus i Plecotus auritus).  

 

Aquestes espècies són les que condicionaran els aspectes de planificació forestal 
del present Pla d’Ordenació. Pel que fa a la presència de carnívors i a les espècies de 
Quiròpters dins la forest caldria aprofundir més en estudis sobre la seva presència i 
distribució per tal de poder establir mesures de conservació efectives. 

Les fitxes de camp emprades en aquesta part de la ordenació, es presenten a  
l’annex 11, sota el títol de “Fitxes de l’estudi de la Biodiversitat” 
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3 ESTAT FORESTAL  

La forest de Lladrós, està principalment poblada per Betula pendula, Quercus 
humilis, Corylus avellana, Fraxinus excelsior i Quercus ilex, i en menor mesura, Quercus 

petraea, Populus tremula, Populus nigra, Ulmus minor, Juglans regia, Acer 

monspesulanum, Sorbus aucuparia, Salix capraea, Crataegus monogyna, Amelancher 

ovalis, i alguns peus aïllats de Tilia cordata, Abies alba, Pinus silvestris i Quercus faginea. 
Té una superfície de 347,287 ha, treient els enclavats i comptant amb la superfície de 
les pistes forestals com a part del comunal. 

Com es pot apreciar del llistat d’espècies que s’acaba de citar, es tracta d’un bosc 
molt divers, amb variabilitat d’espècies tant en nombre com en gènere i també en 
distribució, aquest és el tret fonamental de la forest. 

De forma general, la regeneració és bona i abundant en tota la forest arbrada, no 
així en el sector “Cortals” on la forta pendent, la orientació i la qualitat del sol, fan difícil 
la existència d’arbrat i de regenerat. 

Pràcticament no hi ha cap indret a la forest que mostri interès fustaner, tot i tenir 
una gran extensió de masses arbrades. Per altra banda, aquestes masses arbrades 
presenten un gran interès protector del sol i de la biodiversitat, en aquest grup 
s’inclouen zones d’elevada. Si que s’ha de ressaltar l’important interès ramader de la 
forest i l’important interès per fer llenyes que tenen algunes de les masses forestals que 
conformen la forest.  

Hi ha pastures i prats de dall de caire públic en aquesta forest. Hi ha parts poblades 
per balagars (Genista balansae) i per pastures montanes d’Agrostis capillaris i 

subalpines de Festuca skia i Nardus estricta, sobre tot en la solana. 
A continuació, es mostren les superfícies de la forest estudiada. Per realitzar els 

càlculs s’ha treballat amb el GIS (Miramon), que actualment, és el mètode més eficaç i 
veraç. Per calcular la superfície del comunal, s’han descomptat a la superfície total, els 
enclavats privats. Si que es compta amb la superfície que ocupen les pistes forestals i 
els camins ramaders més importants, ja que són part de la forest i del comú. S’ha de 
remarcar que l’estudi es fa, sobre el terreny comunal i per tant, aquesta serà la 
superfície a partir de la qual, es faran tots els càlculs de l’ordenació. 

 
Taula I.3.1. Caracterítiques principals de les forest estudiades. 

Superfície de la forest “Costes i Calsius” 
Comunal (ha) Enclavats (ha) 

347,287 76,34 

 
Figura I .3.1. Percentatges superfícies d’enclavats i comunal 

82%

18%

Comunal Enclavats
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3.1 – Métode d’ordenació 

Donades les característiques de la forest, s’ha optat per utilitzar el mètode 
d’ordenació per rodals, fet que ha condicionat enormement la metodologia de treball 
en el transcurs d’elaboració del present pla. Les raons que justifiquen l’adopció 
d’aquest mètode es resumeixen a continuació:  

 
- Es tracta d’una forest que ha estat molt aprofitada durant la seva història sobre tot 

pel bestià i per llenyes, buscant el benefici el més ràpidament possible i això ha 
generat que amb l’abandó progressiu de les pastures i de l’ús per llenyes, hagi 
aparegut una massa relativament jove, molt desordenada adoptant una 
estructura per clapes i sovint amb arbres de rebrot de baixa qualitat genètica. 
L’ordenació per rodals, és un mètode minuciosa i de detall, utilitzat per a fer 
efectiva la gestió en aquest tipus de forest i per permetre la reordenació de la 
forest de manera progressiva i multifuncional. 

- Existeixen una gran variabilitat d’espècies, tipologies, densitats, edats, diferents 
qualitats... al llarg de tota la forest que aconsellen diferents actucions i que 
defeneixen situacions i diagnosis molt distintes a cada rodal. El mètode 
d’ordenació utilitzat, permet que la gestió s’acople amb major facilitat a aquesta 
realitat. 

- La heterogeneïtat del conjunt de la forest, tant en usos com en producció, 
determina el mètode per rodals com un mètode idoni per a organitzar i planificar 
aquestes forests. 

- El boscos del pirineu lleidatà, tenen un potencial de plurifuncionalitat molt alt, i 
l’ordenació per rodals és un instrument molt útil pels casos de multifuncionalisme. 

3.2 - Metodología de treball 

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

Taula I.3.2. Mètode seguit per realitzar la ordenació forestal. Font. Pròpia 
Fase Descripció Instruments 

Estudi dels 

antecedents 

Anàlisi de les anteriors revisions forestals i 
recerca de tot tipus d’estudi realitzat a 

les forest estudiades 

- Bibliografia 

- Entrevistes amb la població i amb els 
professionals locals 

Elecció del 

mètode 

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

- Bibliografia 

- Discussió multidisciplinar 

 

Divisió 

inventarial 

Divisió inventarial per superestrats  i 
cantons de la forest. Realització de 

plànols corresponents 

- Treball de camp. Primeres visites 

- Ortofoto-plànol (base1:25.000); ampliada a 
diferents escales; 1:10.000, 1:5000, 1:1000...  

Rodalització Creació dels rodals. Realització de 
plànols corresponents 

- Treball de camp 

- Fitxa de rodals 

- Ortofoto-plànol (base1:25.000); ampliada a 
diferents escales; 1:10.000, 1:5000, 1:1000...  

Disseny de 

l’inventari 

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

- Ortofoto-plànol de rodals (base1:25.000); 
ampliada a diferents escales; 1:10.000, 
1:5000, 1:1000..., i rodalitzada (MiraMon) 

- Fitxes de rodals 

- Fotografies dels rodals 
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Fase Descripció Instruments 

Inventari 

Forestal 

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

Visita al camp amb els veïns del poble 
per inventariar noms, llocs i per repassar 

els límits de la forest 

- Treball de camp 

- Fitxa d’inventari 

- Ortofoto-plànol d’inventari (base1:25.000); 
ampliada a diferents escales; 1:10.000, 
1:5000, 1:1000... i amb les parcel·les 
localitzades (MiraMon) 

Anàlisis de 

l’inventari 
Anàlisis de les dades i consecució 

d’informació (qualitats, gràfics, índexs...) 

- Treball de gabinet 

- Excel, Word, MiraMon (G.I.S.), Corel photo-
paint.8 

I Exposició 

pública 

Durant aquesta fase, es presenta el 
projecte a la població local, i es 

demana col·laboració, en relació als 
temes de la forest, que puguin conèixer 
(toponimia, límits, propietats, costums,...) 

- Exposició pública. 

- Power Point, MiraMon. 

- Diapositives i gravadora de veu. 

Estudi de 

biodiversitat 

Durant els mesos de març- maig, es 
realitzen les escoltes de mussol i 

l’avistament dels cantaders de gallfer, 
juntament amb la resta de l’estudi del 

medi físic 

- Treballs de camp. Rutes d’observació 

- Binocles, telescopi, plànols, càmera, GPS. 

Estudi pascícola 

Durant el mes de maig, es recorre el 
superestrat prats-pastures, per 

determinar composicions, produccions, 
fitxes... 

- GPS, càmera, mostres de camp 

- Fitxa de rodal pascícola 

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

- Treball de gabinet 

- Word, Excel, MiraMon (G.I.S.) 

- Ortofoto-plànol de rodals (base1:25.000); 
ampliada a diferents escales; 1:10.000, 
1:5000, 1:1000... (MiraMon) 

Zonificació Determinació dels quarters finals i 
organització de la planificació 

- Treball de gabinet 

- MiraMon (G.I.S.), Excel 

- Ortofoto-plànol d’usos (base1:25.000); 
ampliada a diferents escales; 1:10.000, 
1:5000, 1:1000... (MiraMon) 

Presa de 

desicions 

Es realitza una sèrie de reunions amb el 
propietari (ajuntament) on s’informa de 
les avantatges de les diferents opcions 
davant de cada decisió que s’hagi de 
prendre, i juntament amb el propietari es 

prenen les decisions que es calguin 

- Exposició pública 

- MiraMon (G.I.S) 

- Reunions sectorials (ramaders,  caçadors, 
administracions…) 

Planificació 

forestal 
Determinació del pla general i del pla 

especial 

- Treball de gabinet 

- MiraMon (G.I.S.), Excel, Word, Acces. 

- Ortofoto-plànol de zonificació d’usos 
(base1:25.000); ampliada a diferents 
escales; 1:10.000, 1:5000, 1:1000... 
(MiraMon) 

- Debat multidisciplinar 

- Bibliografia 

- Entrevistes responsables polítcs locals 

- Consens local 

Redacció del 

projecte i dels 

plànols 

Redacció de totes les fases i de la 
planimetria generada 

- Treball de gabinet 

- MiraMon (G.I.S.), Excel, Word, Acces. 

- Ortofoto-plànol de zonificació d’usos 
(base1:25.000); ampliada a diferents 
escales; 1:10.000, 1:5000, 1:1000... 
(MiraMon) 
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Fase Descripció Instruments 

Revisió de les 

administracions 

competents 

L’enginyer de comarca, ha anat 
revisant el projecte durant la seua 

realització i realitzarà les correccions que 
cregui convenients, donant el vist i plau 

del treball final. 
Igualment,el PN de l’Alt Pirineu, revisarà 
el que pertany a la seva competència i 

farà les correccions que cregui 
convenients. 

- Treball de gabinet 

- Reunions amb les administracions 
competents 

II Exposició 

pública 

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

de correccions i queixes 

- Exposició pública 

- Power Point, MiraMon (G.I.S) 

- Diapositives 

 

3.3-Divisió inventarial 

Aquesta divisió té diferents fases que s’aniran desglossant segons s’avanci en la 
mateixa: 

 

3.3.1- Anàlisis del territori. 

Durant les primeres sortides al camp es reconeix el territori i es diferencien quatre 
zones diferents, que reben el nom de superstrats o quarters d’inventari (mapa 3.2). El 
primer superstrat, el formen, les zones arbrades productores potencials de fusta, el 
segon, el conformen zones de prats i pastures, el tercer superstrat, les zones arbrades o 
no arbrades, però que es consideren protectores del recurs sol, i el quart les zones 
improductives de roca i tarteres. És una primera divisió entre bosc productor i bosc 
protector. Aquesta diferenciació, determinarà, els futurs itineraris de rodalització, les 
diferents intensitats d’inventari forestal, i la tipologia de les dades a prendre durant la 
fase d’inventari. Per a realitzar aquesta feina, i els posteriors treballs de camp, es van 
organitzar dos equips de treball, formats per dos tècnics i dos peons. 

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

3.3.2- Definició dels superstrats o quarters d’inventari. Superestratificació. 

Per facilitar la tasca d’inventariar la forest i a l’espera dels resultats de l’estudi 
d’usos, s’ha dividit el conjunt de la forest, en quatre grans superestrats, seguint com a 
criteri principal, les diferents vocacions del territori i els usos que per les seves 
característiques, poden suportar.  

El procés va ser el següent; un cop delimitades totes les possibilitats sobre el SIG, es 
van visitar al camp i es va comprovar la gran variabilitat de la massa, definint 
exactament cadascun d’aquest superstrats. Aquest superstrats són:  

 
- Superestrat productor (A): Engloba tot el territori potencialment productor, 

principalment de fusta. Són, generalment, zones accessibles, amb una pendent 
entre suau i moderada, i arbrades. A més del fuster, s’hi donen altres tipus de 
producció (bolets, ús social, caça, recol·lecció de fruits...), i per tant, és la part del 
territori, on més esforç tècnic s’ha de fer, per estudiar-lo profundament i així, regular 
amb la multifuncionabilitat, la maximització de beneficis respectant la sostenibilitat 
de la forest. Els beneficis que genera, són directes (genera recaptació monetària, 
ingressos i també despeses), i si es compleixen els objectius, també genera 
beneficis indirectes (preveu allaus, recàrrega d’aqüífers, crea paisatge...). 
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No s’ha d’oblidar que aquest superestrat, forma part d’un conjunt i per tant, que 
està interrelacionat amb la resta de superestrats. Coses que poden ocórrer en un 
altre superestrat, li poden afectar de forma directa (allaus, esllevisades, refugis de 
fauna, paisatgisme...).  
 

- Superestrat de pastures i prats (B): En aquest superestrat, s’emmarca el territori que 
el home ha destinat a les pastures del ramat, ja sigui per segar o per pasturar, i ja 
estigui en funcionament o abandonat. A més, s’inclouen els prats alpins naturals i 
les zones de devesa. Genera, principalment, beneficis directes, tot i que no s’ha 
d’oblidar els beneficis indirectes en forma de paisatge que aporta a la forest, a 
sobre d’altres com recàrrega d’aqüífers o biodiversitat d’espècies herbàcies i de 
matollar. 

 
- Superestrat protector del sol (C): Té unes característiques força diferents a les del 

superestrat productor. És tracta, d’un territori d’elevada inaccessibilitat, que no té 
un ús productor. L’interés, principalment, resideix en la conservació del sol, però, hi 
ha d’altres igual d’importants, com són; la protecció de la biodiversitat, la lluita 
contra la erosió, el perill d’incendis forestals, la creació de nínxols ecològics contra 
les plagues, el paisatgisme... Tot això, genera una multifuncionabilitat de diferent 
tipus a la del superestrat productor, però que igualment, s’haurà de gestionar i 
organitzar, això si, seguint uns altres paràmetres i criteris d’actuació. Genera 
principalment beneficis indirectes, tot i que la seua existència sol ser una de les 
parts que aporten més paisatge a la forest, i per tant genera beneficis directes en 
el superestrat productor en forma d’itineraris. També ho fa, en forma de fauna, ja 
que és zona de refugi per poder regenerar i amagar-se. 

 
- Superestrat inproductiu (rocs i tarteres)(D): Aquest superestrat, està format per 

aquelles clapes de roques i tarteres, on no hi ha un ús principal, i per tant, no te 
relació, amb cap dels anteriors esmentats. Però, tot i així, aquestes zones, també 
cumpleixen algunes funcions, i sovint, més importants del que sembla. Molts cops, 
són illes de refugis per a la fauna, zones de caus, llocs on es regenera el bosc, on hi 
ha evolució natural, zones que milloren el paisatge...D’entrada, no generen cap 
benefici directe ni indirecte, però si es té en compte, el que s’ha explicat abans, si 
que es conclou que ajuden a generar beneficis directes. 

 

S’han plantejat ja d’entrada 4 superestrats o quarters d’inventari i no un de sol, per 
poder planificar de manera òptima el posterior inventari forestal i encaminar el resultat 
dels quarters definitius i això fer coincidir al màxim els plantejaments  de gestió 
proposats amb les aptituds de cada una de les zones en particular. 

S’ha intentat també adequar els límits de cadascun dels 4 estrats a trets fisiogràfics 
visibles i fàcilment ubicables sobre el plànol, així com també fer-los coincidir amb 
l’infraestructura vial present a la forest. 

Tots els superestrats, han estat dividits primer en cantons i després en rodals, unitats 
últimes d’inventari; tant homogènies com ha estat possible. Els cantons, són divisions 
organitzatives fixes per facilitar l’ordenació de l’elevat nombre de rodals que origina 
aquest mètode d’ordenació. Els límits de les superfícies són fixes durant la vida de la 
forest i no s’alteraran en els futurs plans i revisions forestals, s’adapten a trets fisiogràfics 
i/o artificials permanents, com poden ser divisòries o carreteres. 
 Els superestrats, són temporals, originalment, tenen una funció d’organització, i 
de disseny de l’inventari forestal, i per tant, posteriorment seran modificats, com a 
resultat de l’estudi d’usos o del propi inventari forestal, i generaran els quarters.  
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3.3.3- Cantonalització. 

Es tracta de la creació dels cantons. Els cantons són unitats fixes del territori que 
tenen entre 50-150 has, que venen marcades per límits físics (carenes, barrancs, pistes, 
camins...).  

 

 
Foto I .3.1. Cantó 1 i 2, separats per un límit físic molt evident que determina clarament una diferència de 

tipologia de forest i alhora de gran facilitat a l’hora d’organitzar la forest. 
   

 
Aquestes unitats no haurien de canviar mai, ni durant aquesta ordenació ni durant 

les posteriors revisions. Són unitats merament organitzatives i no depenen de la 
estructura del bosc. Responen a una nomenclatura numèrica (1,2,3...). Sobre la 
planimetria corregida amb el nou cadastre, i recolzats per les primeres sortides de 
reconeixement, es van marcar  un total de 3 cantons (mapa 3.1): 

 

Cantó Superfície (ha) 

1 128,55 

2 161,21 

3 57,55 

Total 347,287 

Taula I.3.3. Relació de cantons i superfícies de cadascun . Font: Miramon 
 

37%

46%

17%Cantó 1

Cantó 2

Cantó 3

 
Figura I.3.2. Relació de cantons i superfícies de cadascun . Font: Miramon 

 

Cantó 1 

Cantó 2 
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Algunes dades que poden donar una idea de com són els cantons en quan a les 
espècies  i els seus volums totals, a mode de resum generalista: 

 
  Bp Qh Qp Qi Total Forest 

CANTÓ 1 977,3 144,1 867,6 963,0       2.951,92    

CANTÓ 2 556,9 199,9 1,7 271,1       1.029,55    

CANTÓ 3 1182,7 351,0 5,5 218,3       1.757,49    

Total (m3)   2.716,86     695,00     874,71     1.452,39     
Taula I.3.4. Volum total (m3) per espècie i cantó de la forest de Lladrós .  
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Figura I.3.3. Relació dels volums totals de la forest per a cada una de les espècies principals per separat.  

 
 
 A la gràfica següent es mostren els volums totals de les diverses espècies en tota la 
forest.  S’aprecia que el cantó 1 és el que presenta més volum fustaner en 
contraposició amb el cantó 2, que es principalment arbustiu.  

2.951,92 

1.029,55 

1.757,49 

-  

500,00 

1.000,00 
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1
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A continuació es presenten les fitxes de cantó, resultat de la síntesis de les dades 
obtingudes durant el procés d’inventari forestal. S’ha de indicar intensament, que les 
dades que acompanyen cada cantó, són mitjanes de les obtingudes a nivell de rodal i 
estan assignades a superfícies molt grans com són les dels cantons, per tant, són dades 
que poden donar una imatge falsejada de la realitat però poden ajudar a entendre 
ràpidament la forest i els cantons, tot i així per prendre decisions o conèixer la realitat 
forestal s’han d’observar les xifres donades a nivell de rodal (fitxes d’abatiment): 
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Núm cantó 1  
 

 
Rodals  
1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1i 
1j 
1k 
1l 
1m 
1n 
1o 
1p 
1q 
1r 
1s 
1t 
1u 
1v 

Superfície 128,55 has 

Descripció 

Es tracta d’un cantó majoritàriament arbrat, separat del cantó 2 pel barranc de Sensedo. És una vessant 
amb orientació NE, per tant, bastant obaga. El resultat és un bosc molt heterogeni en espècies i en 
estructures, tret d’un sector més rocallós on es presenten bosquetons de carrasca. És un cantó amb gran 
interès per la conservació de la biodiversitat, doncs és ple de bosquetons molt diversos, avellanoses, 
tremoledes, bedollars, rouredes...en general una estructura complexa i molt singular a  la comarca, on es 
difícil trobar boscos d’aquesta tipologia en superfícies tan grans. Una curiositat és la presència d’alguns  peus 
aïllats de Quercus faginea.  

Sp. dominants Betula pendula, Fraxinus excelsior, Quercus humilis, Quercus petreae, Populus tremula, Quercus ilex. 

Sp. secundàries Corilus avellana, Crataegus monogyna, Amelancher ovalis, Acer monspesulanum, Sorbus aucuparia. 

Volums 
(m3/ha) 

Bp Qh Qp Qi Total 

2,8 0,4 2,5 2,8 8,5 

 

 

1 
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Núm cantó 2  

 
 
 
 
Rodals  

2a 2n 

2b 2o 

2c 2p 

2d 2q 

2e 2r 

2f 2s 

2g 2t 

2h 2u 

2i 2v 

2j 2w 

2k 2x 

2l  

2m  
 

 

Superfície 161,21 has 

Descripció 
Es tracta d’una solana de fortes pendents, tret d’una zona de millors sòls que s’anomena “els Cortals” i que 
tradicionalment ha estat una zona de pasturatge, bordes i inclòs plantacions. La vegetació és xeròfila i 
principalment està formada per balagars amb alguns bedolls aïllats. 

Sp. 
dominants 

Betula pendula, Genista balansae 

Sp. 
secundàries 

Juniperus comunis, Nardus stricta, Festuca skia... 

Volums 
(m3/ha) 

Bp Qh Qp Qi Total 

1,6 0,6 0,0 0,8 2,96 

 

 

2 
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Núm cantó 3  

 
Rodals  
 

3a 

3b 3k 

3c 3l 

3d 3m 

3e 3n 

3f 3o 

3g 3p 

3h 3q 

3i 

3j 

 

 

 
 
 

Superfície 57,55 has 

Descripció 

Es tracta d’un cantó amb dos zones ben marcades, una part de fortes pendents i un sòl molt rocallós, on 
predominen les tarteres i per tant una vegetació adaptada aquests indrets, amb poc arbrat i molt de balagar o 
ginebre, on els arbres que apareixen són individus aïllats de bedoll, freixe o carrasca. Per altra banda, hi ha una 
altra part orientada cap al nord, que és obaga, i on tot i també haver gran rocollositat, predomina el bosc front a 
les zones desarborades. És un bosc heterogeni, planifoli en la majoria d’indrets. Cal destacar la forta presència 
del riu Noguera de Cardós, sobre tot en l’indret anomenat “els Gorgs”, on la forest alberga un dels llocs més 
espectaculars de la Vall de Cardós. Igualment, aquest cantó compta amb bosquetons de ribera que són 
escassos i de gran interès ambiental. 

Sp. 
dominants 

Betula pendula, Fraxinus excelsior, Quercus humilis, Quercus petreae, Corilus avellana, Quercus ilex... 

Sp. 
secundàries 

Tilia cordata,, Crataegus monogyna, Amelancher ovalis,Salix capreae, Populus nigra, Acer monspesulanum, 

Sorbus aucuparia, Populus tremula 

Volums 
(m3/ha) 

Bp Qh Qp Qi Total 

3,4 1,0 0,0 0,6 5,06 

 

 

3 
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3.3.4- Rodalització. 

És la creació i delimitació, en el camp i en el mapa, dels rodals. Amb els equips 
preparats, es van començar les feines de camp. Aquesta primera fase, consisteix en 
una batuda en ziga-zaga, recorrent tota la forest (recorreguts de rodalització). 
Aquesta batuda generarà tot un seguit de rodals dins de cadascun dels cantons, que 
tindran una nomenclatura alfabètica (a, b, c...). Un rodal és una unitat de forest 
homogènia, que té una superfície entre 0 i 5 has, tot i que excepcionalment un rodal 
protector pot ser molt més gran ja que la gestió posterior serà molt més senzilla i no es 
necesita tant de detall. En un rodal, el bosc té la mateixa pendent, la mateixa 
estructura, les mateixes espècies, el mateix nombre de regenerat...Per determinar els 
rodals, es van establir uns criteris de rodalització. A continuació es descriuen: 

• Els rodals són la base principal de la ordenació per rodals, de la seva 
determinació depèn en gran mesura, tot l’estudi. Hauran de ser, homogenis 
en tots els següents sentits:  

 
- Espècie principal i acompanyants de la massa 

arbrada 
- Espècies i cobertura arbustiva 
- Espècies i cobertura herbàcia 
- Classes d’edats 
- Regenerat 
- Densitat arbrat,dimensions de copes i altures 

- Mètode de benefici de la massa 
- Tractament silvícola passat i actual. 
- Topografia del terreny 
- Qualitat d’estació (pedregositat, pendent, 

orientació...) 
- Cobertura arbustiva i herbàcia 

 

• Quan més homogenis siguin, menys error es produirà. No hi ha superfície 
mínima ni màxima, però la màxima en un bosc d’aquestes característiques 
vindrà molt limitada 

• És interessant que els límits dels rodals siguin divisòries, barrancs o canvis 
bruscos de pendent. Han de ser límits rectes per poder poligonitzar millor i 
facilitar la posterior gestió dels rodals. 

• Les actuacions anteriors passaran a formar un rodal complert i tancat, per 
tenir una situació totalment homogenitzada i de fàcil gestió posteriorment. 

• La creació de un alt nombre de rodals, pot ser, allargarà el treball de 
planificació, però sens dubte millorarà la posterior gestió de la forest i 
aconseguirà plenament els objectius de qualsevol ordenació. 

 
La necessitat de recórrer tot el forest per determinar els rodals, es compensarà amb 

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

L’enumeració d’aquest rodals i els seus límits, respecten els límits dels cantons, que 
són la unitat anterior. Els rodals del bosc productor són més xics que els del bosc 
protector, ja que en aquests no sol haver arbrat o les futures actuacions seran 
protectores (per ser molt inaccessible per ser explotats o per perillar l’estabilitat del sol) i 
per tant no cal dividir la massa en trossos tant petits. 
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Per a cadascun dels rodals es redacta una fitxa de diagnosi forestal (estat de la 
massa, intervencions anteriors, intervencions possibles, plagues, regenerat, cobertures 
de matolls, comentaris...) i una fitxa de maduresa (fusta vella, senyals de fauna 
protegida, arbres vells, branques,....), aquestes fitxes s’acompanyen en els punts 
corresponents. Juntament amb aquesta informació es realitza una fotografia digital del 
rodal (arxiu fotogràfic adjunt en el CD presentat). Igualment, al realitzar-se en aquesta 
fase una bona batuda de tota la forest, es van trobant tot tipus d’elements d’interès 
(rastres de fauna, carboneres, restes guerra civil, corrals...) que són marcats als plànols i 
amb GPS. Tota aquesta informació serà fonamental per a la posterior planificació de la 
forest.  

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

Durant aquesta fase, també es perfilaran els superestrats o quarters d’inventari 
forestal, que aniran transformant-se en quarters i es reubicaran els rodals, què 
inicialment, es van incloure en un quarter d’inventari, diferent al corresponent, durant 
la primera fase dels treballs de camp. 

Conseqüència, d’aquesta rodalització, es van determinar un total de  63 rodals. Les 
superfícies varien d’entre 0,45 ha fins 37 ha. En la següent taula es mostren les 
superfícies de cadascú dels rodals i la seva numeració, i seguit es poden veure les 
estadístiques referents a aquestes dades: 

 
* Els criteris de rodalització, i la metodologia de senyalització, es poden veure a 

l’annex 2. El mapa dasocràtic amb la conformació final dels rodals és el mapa 3.1 
 

Cantó 1 Cantó 2 Cantó 3 

1a 0,69 2a 8,39 3a 1,83 

1b 13,15 2b 6,69 3b 1,29 

1c 1,94 2c 3,35 3c 11,98 

1d 10,11 2d 2,60 3d 7,92 

1e 8,28 2e 6,29 3e 5,28 

1f 7,86 2f 5,08 3f 1,15 

1g 1,43 2g 20,68 3g 5,19 

1h 3,91 2h 5,58 3h 3,76 

1i 3,44 2i 2,89 3i 1,25 

1j 3,77 2j 6,00 3j 3,04 

1k 13,21 2k 2,95 3k 0,63 

1l 7,46 2l 3,22 3l 1,62 

1m 3,86 2m 47,26 3m 2,84 

1n 2,07 2n 8,03 3n 1,30 

1o 11,09 2o 1,28 3o 3,58 

1p 6,36 2p 8,14 3p 3,64 

1q 2,13 2q 8,14 3q 1,25 
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Cantó 1 Cantó 2 Cantó 3 

1r 3,23 2r 3,62 

1s 0,45 2s 1,31 

1t 5,83 2t 1,12 

1u 16,85 2u 1,60 

1v 1,40 2v 3,74 

  2w 2,08 

  2x 1,17 

 

Taula I.3.5. Relació de rodals i superfícies de cadascun. 
Font: Miramon 

3.4- Estudi de la massa arbrada. 

L’estudi de la massa arbrada, comença en el moment en que es prenen les 
primeres dades de camp, és a dir, en la fase de rodalització. Com ja s’ha explicat 
anteriorment, durant les fases de treball de camp, s’omplin diferents tipus de fitxes. 
Durant la fase de rodalització, s’omplen dues fitxes (fitxa de diagnosi forestal, i índex de 
maduresa), què recullen informació fonamental per a la posterior planificació, i que 
alliberen feina a la posterior fase d’inventariació. Aquesta informació alhora, servirà per 
facilitar la tasca de rodalització i organització de la forest. El procediment que s’ha de 
seguir per prendre les mesures i els casos excepcionals, es poden veure a l’annex 2. 

Si el quarter d’inventari és productor, s’emprarà una fitxa d’invetari forestal i una 
de diagnosi forestal diferents a si el quarter d’inventari és protector del sòl o ramader. 
La fitxa de naturalitat, serà sempre la mateixa per a tots els quarters d’inventari. Les 
fitxes s’adjunten en l’annex 7. 

 

3.4.1- Fase de rodalització 

Per a la realització d’aquesta fase s’ha comptat amb dos equips de treball formats 
cadascú per dues persones, un tècnic forestal (enginyer tècnic forestal, o enginyer de 
forest) i un operari. El treball de camp es va realitzar durant l’estiu de l’any 2006 (mesos 
de juny, juliol, i agost), i els equips han estat formats per les següents persones: 

 

Operaris Tècnics 

Sergi Ricart Josefina Segura 

Jordi Ricart Xavier Ródenas 

Mauricio Alvarez Anna Pou 
Taula I .3.6. Tècnics i peons forestals que han participat en la fase de rodalització. 

 
Xavier Ródenas. Enginyer de Forests. Cap d’equip d’inventari forestal. Coordinador del 
projecte. 
Josefina Segura: Enginyera de Forests. Cap d’equip d’inventari forestal. Tècnica del 
projecte. 
Sergi Ricart. Enginyer Tècnic Forestal. Tasques de Peó Forestal 
Jordi Ricart: Llicenciat en INEF. Tasques de Peó Forestal. 
Mauricio Alvarez: Peó forestal 

 
A més a més, s’ha comptat amb el posterior treball d’aquestes persones: 
 

Anna Pou: Anna Pou. Geògrafa. Cap de planimetria i cadastre. Tècnica del projecte. 
Elisenda Montserrat: Biòloga. Especialitzat en estudis faunístics i florístics. Cap de l’estudi 
de biodiversitat. 
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Foto I.3.2. Equips de camp realitzant el treball d’inventariació forestal.  

 

  
Foto I.3.3-4. Equips de camp realitzant el treball d’inventariació forestal.  

3.4.2- Preinventari 

El preinventari o mostra pilot de la població a ordenar, s’ha fet amb l’objectiu de 
poder determinar un nivell de detall adequat per a l’inventari posterior, optimitzar al 
mateix temps l’esforç de treball necessari, i assegurar un error d’inventari mínim i 
permès per les “Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados”, (1.970). En aquest 
cas, s’ha seguit el següent procés: 

Un cop delimitats els quatre superestrats- quarters d’inventari, (en la fase de 
quarterització inventarial), es van visitar aquestes quatre parts de la forest al camp i es 
va comprovar la gran variabilitat de la massa. Aquestes visites al camp, l’experiència 
d’anteriors ordenacions, i les condicions que marca el mètode d’ordenació elegit, a 
més de les que marca el propietari, han determinat aquestes conclusions: 
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- Els rodals seran les unitats mínimes d’inventari. 
- Per a cada rodal es realitzarà com a mínim una parcel·la d’inventari. En les zones 

productores de fusta es fixa com a densitat mínima d’inventari 1 parcel·la cada 2 
ha, el que suposa que en un rodal  igual o menor a 2 ha, si es fa una parcel·la de 1 
àrea (100 m²) la representativitat reial és de com a mínim del 0,5%. Si aquesta 
parcela és de 5 àrees (500 m²), llavors, la representativitat reial és de com a mínim 
del 2,5%. 

- En les zones  protectores de conservació de sol, es fixa com a densitat mínima 
d’inventari 1 parcel·la cada 20 has. 

- En les zones de prats i pastures, es fixa com a densitat mínima d’inventari una 
parcel·la per rodal. 

 
Un cop determinades aquestes consideracions, és conclou un nombre de 

parcel·les d’inventari, que generaran totes les dades de camp necessàries pels càlculs 
dasomètrics posteriors. A posteriori, un cop es tenen les dades del camp recollides, és 
calcula el coeficient de variabilitat. Després amb aquest coeficient, és calcula l’error 
de mostreig, en cas de no complir els errors mínims marcat per les “Instrucciones de 
Ordenación de Montes Arbolados”(1.970), s’hauria d’augmentar el nombre de 
parcel·les d’inventari realitzades al camp, fins complir amb els errors mínims. Aquests 
errors mínims, són el 15% per a les parts productores i el 30% per a les parts protectores. 
En cas de complir els mínims d’errors, és calcula l’error exacte que es comet amb el 
nombre de parcel·les realitzades. Per tant, el CV, es calcularà a posteriori, per 
demostrar que el mètode és eficaç, i per calcular el posterior error d’inventari. 

Tenint en compte totes aquestes consideracions, es van crear els quarters 
d’inventari (taules adjuntes) i durant la fase de rodalització, es va concloure el nombre 
de rodals i les superfícies de cadascun. A partir d’aquesta informació, es van calcular 
el nombre de parcel·les d’inventari a realitzar. En total, s’han realitzat 68 parcel·les 
d’inventari. A continuació, es mostren el nombre de parcel·les resultants per a 
cadascun dels quarters d’inventari i els rodals que es van elegir per a cadascun del 
quarters d’inventari. Aquestes xifres serviran per fer els càlculs relacionats amb la 
intensitat de mostreig i l’error de mostreig: 

 
Quarter d’inventari productor (A): 

 
Rd. Parcel·les fetes Quart d’inventari Sup. 

1a 1 P 0,69 

1b 1 P 13,15 

1c 1 P 1,94 

1e 2 P 8,28 

1f 2 P 7,86 

1g 1 P 1,43 

1h 1 P 3,91 

1i 1 P 3,44 

1j 1 P 3,77 

1l 1 P 7,46 

1m 1 P 3,86 

1u 1 P 16,85 

2r 1 P 3,62 

2s 2 P 1,31 

2t 1 P 1,12 

3b 1 P 1,29 

3c 1 P 11,98 

3f 1 P 1,15 

3g 2 P 5,19 
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3h 2 P 3,76 

3i 1 P 1,25 

3j 1 P 3,04 

3k 1 P 0,63 

3l 1 P 1,62 

3m 1 P 2,84 

3n 1 P 1,30 

3p 1 P 3,64 

3q 1 P 1,25 

Total 33  117,63 

Taula I .3.7. Rodals del quarter d’inventari A 

 
Quarter d’inventari protector del sòl (B): 
 

Rd Parcel·les Quarter d’invnetari Sup. 

1k 1 PS 13,21 

1p 1 PS 6,36 

1q 1 PS 2,13 

1r 1 PS 3,23 

1t 1 PS 5,83 

2a 1 PS 8,39 

2b 1 PS 6,69 

2c 1 PS 3,35 

2e 1 PS 6,29 

2k 1 PS 2,95 

2o 1 PS 1,28 

2v 1 PS 3,74 

2w 1 PS 2,08 

2x 1 PS 1,17 

3a 1 PS 1,83 

3d 1 PS 7,92 

3o 1 PS 3,58 

Total 17  80,05 

Taula I .3.8. Rodals del quarter d’inventari B 

 
Quarter d’inventari ramader (C): 
 

Rd Parcel·les Quarter d’inventari Sup. 

1n 1 R 2,07 

1o 1 R 11,09 

1s 1 R 0,45 

1v 1 R 1,40 

2d 1 R 2,60 

2f 1 R 5,08 

2g 1 R 20,68 

2h 1 R 5,58 

2i 1 R 2,89 

2j 1 R 6,00 

2l 1 R 3,22 

2m 1 R 47,26 

2n 1 R 8,03 

2p 1 R 8,14 

2q 1 R 8,14 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Forestal 

 

 98 

2u 1 R 1,60 

Total 16  134,22 

Taula I .3.9. Rodals del quarter d’inventari C 

 
Quarter d’inventari improductiu (D): 
 
Rd Parcel·la Quarter d’inventari Sup. 

1d 1 IM 10,11 

3e 1 IM 5,28 

Total           2        15,38    

Taula I .3.10. Rodals del quarter d’inventari D 

 
-  33 parcel·les per a l’estrat de vocació fustera 
- 17 parcel·les per a l’estrat de protecció del recurs sòl 
- 16 parcel·les per a l’estrat de vocació de prats i pastures 
- 2 parcel·les per a l’estrat improductiu 
 
 La distribució d’aquest quarters d’inventari la podeu trobar al mapa 3.2. El 
següent gràfic mostra la distribució superficial de quarters en relació al total de la forest 
de Lladrós:  
 

34%

23%

39%

4%

Productor

Protector del sol

Ramader

Improductiu

 
Gràfic I.3.3. Superfícies dels quarters d’inventari  
 

3.4.2.1-Coeficient de variabilitat (C.V) 
 
L’estimador que permet calcular l’intensitat del mostreig és el CV (coeficient de 

variació), entès com el quocient de (desviació de la mostra) / (mitjana de la mostra), 
entre parcel·les d’un mateix estrat previ. El CV resulta ser un valor adimensional que 
representa el grau d’heterogeneïtat dins la població de cada estrat. Quan més pròxim 
a 0 menys heterogeneïtat o més homogeneïtat. La major heterogeneïtat, indica que 
aquell rodal té un bosc poc uniforme i amb una gran variabilitat en les dades que 
s’han pres. Quan més pròxim a 1 més heterogeneïtat i pel contrari menys uniformitat. 
Aquest valor pot sobrepassar el 1, el que vol dir que hi ha una gran dispersió en les 
dades i l’error serà més elevat que el propi resultat numèric. Això indicaria una situació 
força caòtica que no obstant, es una situació comuna al Pirineu pel fet d’existir 
estacions forestals molt variades en molt poc espai, per tant, gran variabilitat de 
produccions, existències i estructures. 

La fórmula que s’utilitza per realitzar aquests càlculs és: 
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On,  
-“S” és la desviació típica de la sèrie de resultats d’existències de fusta en cada una de 
les parcel·les d’un mateix estrat. Les existències es presenten en volums. 
-“X” és la mitjana de la mateixa sèrie de valors, també de volums amb escorça. Essent 
les unitats d’una i altra variable homogènies. 
- Si es multiplica per 100, aquesta dada serà un valor en %. 
 

A continuació, es mostren els resultats d’aquest important valor per a cadascun 
dels superestrats. Les dades que s’han utilitzat per fer aquests càlculs, han sigut els 
volums amb escorça (Vol.). Es van utilitzar totes les dades de les tres espècies que 
major presència tenen a la forest, (Bp, Qh, Qp i Qi).  

 
 

Desviació 
típica (S) 

Mitjes població 
(X) 

Coeficient de 
Variació 
(CV) 

Coeficient de 
Variació 
(CV %) 

Superestrat A 19,11 32,68 0,58 58% 

Superestrat B 27,431 31,18 0,88 88% 

Superestrat C 37,513 37,51 1,13 113% 

Superestrat D 2,88 2,88 1,00 100% 

Taula I .3.11. Dades referents al càlcul del C.V per superestrats. Font: Pròpia 
 

3.4.2.2-Càlcul de l’error de mostreig 
 
Un cop s’han calculat els CV, i triat el nombre de parcel·les per superestrat, és 

calcula l’error de mostreig corresponent. Per a tal càlcul es fa ús de la fórmula  
corresponent a mostreig simple aleatori per a poblacions infinites (enteses com 
aquelles en que n/N <0.05), Aquest càlcul, genera els següents resultats.  
 
 
 
 
On:  
 
-“n” és el nombre de parcel·les necessari en cada un dels estrats per a que l’error de 
mostreig sigui inferior al marcat per les “Instrucciones de Ordenación de Montes 
Arbolados”, (1.970). 
-“t” és la t-Student per una probabilitat fiducial del 95%. Inicialment es pren un valor de 
2, per després reiterar fins a trobar el valor definitiu de “n”. 
-“CV” és el coeficient de variació definit anteriorment (%). 
-“E” és l’error pel qual es vol fer el mostreig en %. Aquest també ha de ser inferior al 
marcat per les “Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados”, (1.970). 

 

  N t student C.V (%) E (%) 

Superestrat A 33 0,95 58,47 9,67 

Superestrat B 17 0,95 87,99 20,27 

Superestrat C 16 0,95 113,17 26,88 

Superestrat D 2 0,95 100,00 67,18 

Taula I .3.12. Dades referents al càlcul del C.V per superestrats. Font: Pròpia 

CV = S / X 

 

n=   t² * CV² (%) 
E² (%) 
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Primerament, en relació als CV, l’anàlisi que s’extrau dels resultats, és que es tracta 

d’un bosc molt divers i de gran heterogeneïtat, tal com és en realitat, doncs com s’ha 
descrit amb anterioritat, es tracta d’un bosc molt diferent, en cadascú dels seus 
aspectes i dins de cada rodal.  Això queda demostrat amb els CV els quals es troben 
tots pròxims al 100%, a excepció del quarter A, on és algo superior al 50 %.  S’ha utilitzat, 
una t-sturdent del 0,95 (95 % de probabilitat). Tot i això els errors es troben en tots els 
casos dins dels rangs de tolerància acceptats, a excepció del improductiu on 
s’assumeix una baixa densitat de mostreig.   

 
Les xifres de CV, indiquen que s’ha de fer un gran esforç d’inventari (33 parcel·les 

al superestrat A). 
o En el cas del superestrat productor (A), protector (B) i ramader (C)  no s’han hagut 

de realitzar més parcel·les que les planificades inicialment. Els errors en aquests dos 
superestrats no superen els límits establerts per les Instruccions d’Ordenació de 
Forests. L’error asumit pel superestrat A és del 15%, el màxim que accepten, les 
instruccions oficials. Així doncs, queda assumit aquest marge d’error per a tots els 
posteriors càlculs a realitzar, tot i que s’haurà de tenir en compte que a totes 
aquestes dades x (existències, volums, creixements, àrees basimétriques,..) se’ls hi 
haurà de sumar ± 0,15(x).  

o Pel cas del superestrat B, l’error que correspon a les parcel·les establertes en la 
planificació del preinventari, és del 20%, per sota del 30% que assenyalen les 
instruccions de forest com un màxim permès.  

o L’error del superestrat C és del 27%, novament per sota del 30% permès per les 
instruccions.  

o Finalment, l’error que es desprèn dels càlculs del superestrat D és el més elevat ja 
que és del 67% aproximadament, això vol dir, que supera el 30% d’error màxim 
assumit per les Instruccions d’Ordenació Forestal. En tot cas, s’acceptarà aquesta 
xifra, ja que es tracta del quarter improductiu, un quarter que s’ha inventariat amb 
l’objectiu de conèixer el que allí hi ha i poder calcular l’índex d’erosió per poder 
conèixer la realitat d’aquests rodals i planificar accions de prevenció si s’és cal. Per 
tant, en aquest cas, l’error és assumible condicionat a aquestes circumstàncies. 

 

3.4.2.3-Càlcul de la superfície mostrejada 
 
Resta dir que la superfície mostrejada, correspon a 2,14 ha, un  0,62% de la 

superfície total objecte de la ordenació, detall que justifica també, el fet de considerar 
com a infinita la població d’estudi. La intensitat de mostreig ha sigut força superior en 
el superestrat A on l’esforç (superfície mostrejada dividit per la superfície del superestrat 
en %), que en el superestrat protector o ramader. Per realitzar els càlculs, s’ha pres com 
a radi utilitzat en les parcel·les la xifra de 10 m per ser el radi emprat durant la feina 
d’inventari, és a dir una superfície de 0,0314 ha. 

S’ha fet una parcel·la d’inventari per rodal mínim. El fet de que hi hagin de més , 
és perquè en alguns rodals grans s’han fet 2 o 3 parcel·les d’inventari. Finalment, a 
escala forest, s’ha fet 1 parcel·la cada 5 has de forest. 

3.4.3 Inventari forestal. 

3.4.3.1 -Tipus d’inventari 
 

El tipus d’inventari que acompanya el mètode d’ordenació elegit, és anomenat 
també “inventari per rodals”. Es tracta d’un mètode poc utilitzat, que té unes 
característiques molt adaptables al Pirineu, i en concret a aquesta forest. 

Doncs, un cop organitzada la forest per quarters, cantons i rodals; l’inventari 
forestal per “rodals”, ha de complir amb les condicions clarificades pel preinventari. 
S’han utilitzat els quatre superestrats previs, identificats en el preinventari, i seguint un 
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criteri d’optimització de l’esforç i complint amb l’intensitat del mostreig, s’han 
concretat el nombre de parcel·les per rodal productor, per rodal protector del sol, per 
rodal improductiu i per rodal de pastura.Com és evident, s’han aplicat  intensitats de 
mostreig diferents segons el superestrat. Una intensitat elevada, a la zona de vocació 
primerament productora, una intensitat menys elevada a les zones protectores del sol i 
una menor a la zona de pastures, prats i inproductiu. 

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

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

Un cop determinat el nombre de parcel·les per rodal, es concretarà el lloc on es 
situa el centre de la parcel·la en qüestió. Aquesta decisió s’ha de prendre coneixent la 
descripció del rodal aportada per la fitxa de rodal, i escollint la situació més semblant a 
la descripció. Açò que sembla un fet subjectiu, perd part de la seva subjectivitat, 
recolzant-se en la homogeneïtat del rodal i la dificultat de sortir-ne d’aquest fet. Amb 
aquesta acció, s’aconsegueix apressurar la localització. No s’ha d’oblidar que 
d’aquesta forma, es pot arribar fàcilment a la parcel·la destí, en vehicle o caminant 
poc de temps. No cal buscar el centre exacte, ni distribuir les parcel·les en una malla 
de diferents intensitats, segons el territori.  

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

Com ha quedat establert, en el preinventari, l’intensitat de mostreig en les zones 
productores, ha de ser, una parcel·la cada 2 ha, i en les zones protectores de sol, ha 
de ser d’una parcel·la cada 20 has. En tot cas, davant del bon resultat que ha mostrat 
el CV del superestrat A i del baix error que suposa fer 68 parcel·les d’inventari forestal 
(molt per baix del 15% admès), s’ha permès que el nombre de parcel·les d’inventari 
per ha siga de 5, tenint en compte que és una forest molt gran amb una gran 
quantitat de treball de camp per a realitzar. En el cas del superestrat C, es compleix la 
restricció de fer una parcel·la cada 20 ha. 

Per a aquesta ordenació i degut al treball de rodalització tan acurat, en el 
superestrat productor, hi ha molts pocs rodals majors de 8 has. Fet l’esforç de la 
rodalització i havent pocs rodals de més de 8 has, tenint dades sobrades per avaluar el 
rodal, i considerant que retarda la ordenació, es considera que dos és el número 
màxim de parcel·les per rodal. 

3.4.3.2-  Tamany, forma i distribució de les parcel·les 

Tal com s’ha dit, en l’inventari de la forest es realitzen un total de 68 parcel·les 
determinades a partir de les dades de la rodalització. Tal com s’ha dit en el punt de 
preinventari, a cada superstrat, se li atorga, una intensitat diferent, de tal forma, que es 
rendibilitzi la feina i alhora no deixi de ser eficaç. Diferenciant entre els quatre 
superestrats, queden establertes les següents intensitats de mostreig: 

 
- Superestrat productor: d’1 parcel·la per cada 3,56 ha. Efectivament, tal com s’ha 

dit a l’apartat anterior, seguint el criteri allí especificat, s’ha arribat a una intensitat 
pròxima a 1 parcel·la cada 2 ha, mantenint un error del 15%. Un total de 33 
parcel·les. 
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- Superestrat de protector del sol: d’1 parcel·la per cada 4,71 ha. Efectivament, tal 
com s’ha dit a l’apartat anterior, seguint el criteri allí especificat, s’ha arribat a una 
intensitat de 1 parcel·la cada menys 20 ha, mantenint un error per baix del 30%. Un 
total de 17 parcel·les. 

- Superestrat ramader: d’1 parcel·la per cada 8,39 ha, molt per baix de la restricció 
de 1 parcel·la cada 20 has, mantenint un error per sota del 30%. Un total de 16 
parcel·les. 

- Superestrat inproductiu: d’1 parcel·la per cada 7,69 ha. En aquest cas amb un error  
superior al 30%, amb les consideracions que ja s’han comentat en l’anterior 
paràgraf. Un total de 2 parcel·les. 
 
Un cop determinades les intensitats i la distribució, s’assenyalen les característiques 

que tenen aquestes parcel·les, en aquest tipus d’inventari: 
 

- Les parcel·les són circulars  i com s’ha dit abans, no cal que estiguin en el centre 
del rodal. La raó pel qual es fan circulars és perquè presenten una sèrie 
d’avantatges: 

 
1.- El nombre d’arbres dubtosos que es troben en el límit de la parcel·la és menor 
que en els altres, ja que a igualtat de superfície el cercle és la figura de menor 
perímetre. 
2.- La simetria radial del cercle fa que no tingui direccions privilegiades, el que li 
dona una forma objectiva. 
3.- El replanteig de la parcel·la és més ràpid i senzill, i la seva identificació en 
inventaris successius requereix tan sols trobar el seu centre. 

 
- Les parcel·les d’inventari tenen una superfície de 12,6 m de radi, en una pendent 

del territori de 0º), i es replantegen sobre el terreny corregint l’efecte del pendent, a 
fi que la superfície mesurada sigui efectivament un cercle damunt del plànol 
(projecció horitzontal) i no sobre el terreny. Segons la pendent, aquest radi es 
corregeix “in situ”. Quan el terreny té molta pendent, es realitzen parcel·les de 3 
àrees (un radi de 7,9 m en una pendent del territori de 0º), per facilitar el moviment 
i agilitzar el treball. Per tal de fer les correccions s’usa una taula de correccions de 
pendents segons les superfícies de la parcel·la, aquesta taula. Els radis es mesuren 
paral·lelament al terreny. 

- El procediment per la identificació de les parcel·les sobre el terreny és el següent: 
un cop s’ha identificat el rodal on es realitzarà la parcel·la, es mesura la superfície i 
es decideix el nombre de parcel·les a realitzar. Un cop determinat aquest nombre, 
si són vàries es realitzen separades considerablement (mínim 100 metres). Si el rodal 
té diferències de cotes elevades, es realitzarà una en la part de dalt del rodal i un 
altra en la part de sota. Sigui una o més, s’ha de triar un lloc totalment representatiu 
de la forest present en aquest rodal i es realitzarà la parcel·la, amb la seguritat, que 
la totalitat de la superfície, no se’n surti del rodal. 

- Cal dir, que les parcel·les que són rases i representen fidelment al rodal, són vàlides 
pel mostreig. Si la parcel·la elegida no es correspon amb la normalitat del rodal, 
aquesta parcel·la no és representativa, i per tant, no s’ha de tenir en compte. Per 
tal motiu, cal que el responsable de l’equip de treball, conegui ben be els rodals i 
la metodologia seguida. 

-  Per altra banda, els rodals on els arbres estan marcats per tallar, és a dir, on hi ha 
un aprofitament preparat, i amb la seguritat de que van a complir-se els plans 
d’aprofitament, la parcel·la s’ha inventariat com si l’aprofitament ja s’hagués 
realitzat. Per tant no s’han comptat els arbres assenyalats. 

 
Els factors a tenir en compte, a l’hora de triar la parcel·la i algunes característiques 

d’aquest procediment, es troben explicades en l’annex 2. 
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3.4.3.3- Equip: personal i material 

Per a la realització d’aquest inventari s’ha comptat amb dos equips de treball 
formats cadascú per dues persones, un tècnic forestal (enginyer tècnic forestal, o 
enginyer de forest) i un operari, tal com ja s’ha explicat abans.  

 

 
Foto I.3.5a. Material d’un equip de treball durant l’inventari 

El material que s’ha utilitzat, durant tota la fase d’inventari, ha estat el que es 
descriu a continuació: 

Taula I.3 .12. Material emprat durant la fase d'inventari 

Material Material 

2 brúixoles de mà 1 GPS 
2 cintes mètriques de 25 m 2 càmeres digitals 

2 cintes diamètriques 2 càmeres reflex 

2 forcípules 
Ortofotomapes escala 1:5.000 
amb les parcel·les ubicades 

2 hipsòmetres 2 sprays de marcatge 

2 barrines de Pressler 
Informació resultant de la fase 

de rodalització 
2 calibradors  d’escorça Fitxes de maduresa 

1 carpeta Fitxes d’inventari forestal 

3.4.3.6-Descripció de la fitxa per a quarters d’inventari ramader 

 La fitxa d’inventari i el model de fitxa es poden trobar a l’annex 7. 
 

3.4.4 Resultats de l’inventari forestal 

 
Per a poder treballar amb totes les dades per rodal juntes, poder crear una única 

base de dades, facilitar la seva recerca, facilitar les relacions entre elles i alhora poder 
mostrar-les conjuntament, es creen les fitxes d’abatiment de rodals. 
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L’abatiment de rodals: Es tracta de la creació d’una fitxa per rodal (veure Annex 0. 
Fitxes d’abatiment), que sintetitza les fitxes de rodals i les fitxes d’inventari anteriors i a 
més a més, aporta nova informació de gabinet, com són: un plànol de situació del 
rodal, l’ortofotomapa corresponent, una fotografia del rodal, una gràfica amb la 
estructura del bosc i una gràfica amb les cobertures de matoll, el resultat dels càlculs 
de volums, rendibilitats, existències,etc.... 

 

 
Taula I.3 .13. Fitxa d’abatiment per al rodal. 

 
Un cop sintetitzada tota aquesta informació i reunida en una sola fitxa, aporta una 

gran quantitat d’informació per rodal, que sens dubte permetrà determinar la 
planificació de cadascú dels rodals delimitats. Tota aquesta informació, anirà 
procesant-se i utilitzant-se al llarg del document, però tot d’entrada, inicialment, 
s’analitzaran un grup de dades que defineixen perfectament la forest, i que ens són 
necessàries per realitzar la següent fase, l’estudi d’usos. Més endavant, en les fases de 
planificació, s’utilitzaran les altres dades de la fitxa d’abatiment, més relacionades 
amb la productivitat.,  De seguit, es mostra una taula amb  els diferents tipus de 
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resultats que a continuació s’analitzaran. Després de la taula, es desglossaran un per 
un aquests resultats. 

Resultat Informació que genera 

Espècies arbòries 

presents a la forest. 

Mapa d’espècies arbòries per rodals. Determinació de la estructura de la massa de 
cadascú dels rodals 

Mapa d’espècies arbòries per rodals; determinació d’usos per llenyes i per fusta 
d’aprofitament 

Recobriment arbustiu 

per rodals 
Mapa d’espècies arbustives per rodals; determinació d’usos (boixerola, nabiu i 

pastures) 

Estudi dels tipus de 

qualitats per a les  

espècies principals 

Determinació de diferents tipus de qualitats en les espècies principals, segons la 
qualitat d’estació. Es calcula a partir de la relació entre diàmetres i altures dels 

arbres tipus que s’han pres. 
Mapa de rodals per qualitats de cada espècie principal 

Existències totals 

Mapa d’àrees basimètriques, un fidel indicador per clarificar l’estat de la massa. 
A partir d’elles es podran determinar les existències que hi ha a cadascuna de les 
forest i es podrà determinar la possibilitat anual i concretar la gestió en relació a la 

producció fustera 
Amb els càlculs es podrà determinar el volum en serra i volum en fusta que es pot 

extraure a cadascú dels rodals 

Estructura de la massa Es determinen les qualitats d’estació per a cadascuna de les espècies, així com la 
distribució de la població arbrada de cada rodal. És un instrument molt útil per a la 

posterior gestió del forest 
Càlcul d’edats Mapa d’edats. Dóna una idea de la edat que pot tenir la massa i comparada amb 

els diàmetres i els volums, ajuda mots a accelerar les decisions per planificar. 

Càlcul de creixement Determinarà quant ha de créixer la fusta en els propers anys, i avança el volum de 
fusta que pot existir en el futur 

Estat fitosanitari Mapa de danys i plagues. Facilita la presa de decisions i ajuda a intervenir 
ràpidament on més falta fa 

Índex de maduresa-

naturalitat 
Mapa de maduresa. Determinarà junt a altres criteris les àrees d’interès a evolució 
natural, que són zones on l’interès de conservació és molt alt pel grau de maduresa 

de la massa, Així doncs, és un nou instrument molt útil i aplicable. 

Anteriors actuacions Mapa d’anteriors actuacions. Pot ajudar a entendre la situació d’un rodal i a 
concretar la següent actuació en eixe rodal 

Riscos Es tracta de tot un seguit de dades relacionades amb tot tipus de risc que té una 
forest. Riscos geològics, d’incendis, d’erosió, d’allaus... Generarà el mapa de riscos. 

Altres 
Usos recreatius, inventari de camins, patrimoni antropològic... 

Taula I .3.13 Informació resultant de l’inventari. Font: Pròpia 
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3.5- Anàlisi de les dades dasocràtiques de la forest 

 
3.5.1. Nivell de forest, cantó i rodal 

  
 Es pot observar la organització dasocràtica de la forest per cantons i rodals al 
mapa 3.1.  
 
3.5.1.1- Espècies presents 

 
La forest presenta 22 espècies arbòries, repartides en dos grups, espècies 

principals i espècies secundàries: 
 
 

Tipus d’espècies Grups  Noms científics 

Grup 1 - 

Esp. principals 
Grup 2 

Betula pendula 

Fraxinus excelsior 

Quercus humilis 

Quercus petreae 

Quercus ilex 
  

Corylus avellana 

 

Esp. secundàries Grup 3 

 

Populus nigra 

Populus tremula 

Ulmus minor 

 Acer monspessulanum 

Fraxinus angustifolia 

Sorbus aucuparia 

Sorbus aria 

Prunus avium 

Juglans regia 

Salix caprea 

Pinus sylvestris 

Tilia cordata 

Amelancher ovalis 

Crataegus monogyna 

Quercus faginea 

Abies alba 

 Taula I.3.14 Espècies existents a la forest Font: Pròpia 
 

Segons les condicions de cada rodal predomina una espècie principal o un altra i 
en la majoria de casos està acompanyada d’alguna espècie secundària. La 
descripció corresponent a cadascuna de les espècies, ja s’ha fet en l’estat natural 
d’aquest document. 

 
Foto 1.3.5.b. Til·ler al rodal 3q, bora al riu Noguera 
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Les espècies principals, es divideixen en dos subgrups; el grup 1, les que tenen un 
interès fuster (poden generar fusta per a la indústria fustera), i el grup 2, les que tenen 
un interès llenyer (poden generar llenyes pel consum veïnal). El grup 3 el formarien totes 
les espècies acompanyants, molt interessants des del punt de vista de la biodiversitat. 
Es comenta, el cas del ginebró (Juniperus communis alpina), que és un matoll, però pot 
arribar a tenir port arbori, i en el cas dels treballs d’ordenació s’ha trobat algun 
exemplar, amb aquest port, igual passa amb l’espí blanc (Crataegus monogyna), i 
amb el corner (Amelancher ovalis). Com es pot observar, al grup 1 no hi ha cap 
espècie present, doncs la forest com s’ha dit, és un bosc que no té la conformació ni la 
capacitat de poder abastir de fustes per a la indústria, si així per a consum veïnal de 
llenyes i puntualment de fusta. S’han considerat les espècies del tercer grup, com a 
acompanyants a efectes d’ordenació, i per tant supeditades en gran mesura a la 
gestió pròpia de les del primer grup.  Es pot consultar el mapa de vegetació actual 
arbrada per conèixer la distribució d’aquestes espècies en la forest al mapa 2.6. 
  

3.5.1.2- Recobriment arbustiu 
 

Anteriorment, ja s’ha explicat la importància d’aquesta dada. L’inventari i la 
descripció corresponent a cadascun dels arbustos (i als corresponents hàbitats), ja s’ha 
fet en l’estat natural d’aquest document. En cada fitxa d’abatiment, es presenta una 
estadística amb el recobriment arbustiu. La existència d’un nombre elevat d’arbustos 
en el conjunt de la forest, fa que el resum per rodal, d’aquesta dada, es referisca a les 
espècies arbustives, que hi són solament en el rodal en concret. Al mapa 2.6, es pot 
veure més clarament, el recobriment arbustiu principal, per cantó i per rodal d’algunes 
de les espècies més presents. 

 

 
Foto 1.3.6. Detall de gota d’aigua sobre corner, al cantó 3, prop dels Gorgs 

 

3.5.1.3- Estudi de la qualitat d’estació 

 
Una conclusió ràpida de l’anàlisi de l’inventari, és la distinció de diferents masses 

boscoses, no només en relació a les espècies si no també en relació a les qualitats. Si el 
bosc tingués possibilitat d’aprofitament fuster, seria convenient calcular per a la 
principal espècie a aprofitar, dos o tres qualitats de fusta que determinarien la seva 
predisposició a funcionar en el mercat de la fusta; qualitat 1, fusta molt bona (tenint en 
compte la relació h/diàmetre) i qualitat 2, fusta bona.  Com que la forest de Lladrós no 
presenta una conformació bona per ser aprofitat des del punt de vista fuster, no es 
realitzarà aquest estudi de qualitat. 
 

3.5.1.4- Estudi de l’altura 

 
Per conèixer els volums i les estructures de la forest, i poder generar més dades al 

voltant del bosc estudiat, es fa necessari traslladar les altures que a nivell d’arbre tipus 
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es van calcular, a la resta de les classes diamètriques. Aquest estudi s’ha realitzat 
utilitzant les dades generades pels arbres tipus de cadascuna de les parcel·les 
inventariades. Ja amb aquesta intenció, es van elegir com a arbres tipus els més 
representatius de la massa tot i que de tres arbres tipus, un fos d’un altra espècie, o 
inclòs cada arbre tipus d’una espècie diferent (tal com ha passat en algun rodal). Per 
calcular la altura de cada classe diamètrica, s’ha realitzat la gràfica alçada- diàmetre 
(amb les dades del conjunt d’arbres tipus de la mateixa espècie i de tota la forest), de 
manera que observant les diferents acumulacions de punts, es pot definir una 
tendència, representada en una línia, de la qual s’extraurà una funció logarítmica, que 
ens servirà per a calcular la altura per a qualsevol diàmetre que introduïm a la 
mateixa. L’aplicació d’aquesta funció a un diàmetre determinat generarà l’altura 
corresponent més probable. En tots els casos, a la gràfica, sempre hi ha un conjunt 
petit de dades que queden eliminades per ser estranyes o extremes, són punts que 
queden apartats del conjunt de punts que marca la tendència.  
La major quantitat d’arbres tipus van ser de bedoll, seguit del roure martinenc i de 

fulla petita (englobats en un mateix conjunt), i finalment, de Freixe. També es van 
prendre algunes dades de trèmol i de carrasca.  
D’aquesta forma, es van determinar les fórmules logarítmiques de les altures per a 

les espècies. bedoll, Freixe, roure i carrasca. A continuació es mostren les corbes 
d’alçada- diàmetre i les fórmules resultants: 

 

corba Dn/H per a Betula pendula bosc de L ladróscorba Dn/H per a Betula pendula bosc de L ladróscorba Dn/H per a Betula pendula bosc de L ladróscorba Dn/H per a Betula pendula bosc de L ladrósy = 64,371Ln(x) - 224,27y = 64,371Ln(x) - 224,27y = 64,371Ln(x) - 224,27y = 64,371Ln(x) - 224,27
RRRR2222 = 0,6564 = 0,6564 = 0,6564 = 0,6564
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Gràfic I .3.4. Determinació de la corba i de la funció logarítmica, pel bedoll 

 

corba Dn/H per a freix bosc de L ladróscorba Dn/H per a freix bosc de L ladróscorba Dn/H per a freix bosc de L ladróscorba Dn/H per a freix bosc de L ladrósy = 51,997Ln(x) - 137,15y = 51,997Ln(x) - 137,15y = 51,997Ln(x) - 137,15y = 51,997Ln(x) - 137,15
RRRR2222 = 0,7279 = 0,7279 = 0,7279 = 0,7279
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      Gràfic I .3.5. Determinació de la corba i de la funció de regressió de qualitat pel Freixe. 
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corba Dn/H per a roure bosc de L ladróscorba Dn/H per a roure bosc de L ladróscorba Dn/H per a roure bosc de L ladróscorba Dn/H per a roure bosc de L ladrósy = 56,534Ln(x)  - 196,59y = 56,534Ln(x)  - 196,59y = 56,534Ln(x)  - 196,59y = 56,534Ln(x)  - 196,59
RRRR2222 = 0,7764 = 0,7764 = 0,7764 = 0,7764
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      Gràfic I .3.6. Determinació de la corba i de la funció de regressió de qualitat pel roure. 

 

corba Dn/H per a carrasca bosc de L ladróscorba Dn/H per a carrasca bosc de L ladróscorba Dn/H per a carrasca bosc de L ladróscorba Dn/H per a carrasca bosc de L ladrósy = 18,333Ln(x)  - 32,802y = 18,333Ln(x)  - 32,802y = 18,333Ln(x)  - 32,802y = 18,333Ln(x)  - 32,802
RRRR2222 = 0,8915 = 0,8915 = 0,8915 = 0,8915
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 Gràfic I .3.7. Determinació de la corba i de la funció de regressió de qualitat per la carrasca. 

 
 Les equacions que es presenten són logarítmiques, i la R² és la bondat de l’ajust. 
Quan més s’apropi a 1 més perfecte és l’ajust. En els dos casos, les dades superen el 
50% de bondat, el que indica que la fiabilitat del resultat és acceptable.  

A continuació es mostra el resultat d’aplicar les funcions resultants de les 
gràfiques diàmetre normal- altura, per a cadascuna de les classes diamétriques. 
Aquest càlcul és molt important, doncs d’ell es derivaran tots els càlculs de volums per 
a cadascun dels rodals i a partir dels volums es calcularan les possibilitats, extraccions i 
planificació forestal. Es mostra una taula per a cada espècie principal: 

 
 64,371Ln(x) - 224,27 Bedoll 

cd H Bp (dm) H Bp (m) H Bp FUSTA (m) Creix.anual dmc 

50 27,55 2,76 0 0,74 

100 72,17 7,22 0 1,96 

150 98,27 9,83 0 3,23 

200 116,79 11,68 114,788 5,28 

250 131,15 13,12 129,152 7,27 

300 142,89 14,29 140,8882 7,27 
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350 152,81 15,28 150,811 9,69 

400 161,41 16,14 159,4066 11,67 

450 168,99 16,90 166,9884 12,42 

500 175,77 17,58 173,7705 14,24 

550 181,91 18,19 179,9057 14,24 

600 187,51 18,75 185,5068 14,24 

Taula I.3.15. Altures resultants de Bp per a cadascuna de les CD després d’aplicar la funció resultant de les 
corbes 
 

 51,997Ln(x) - 137,15 Freixe 

cd H Fe (dm) H Fe (m) H Fe FUSTA (m) 
Creix.anual 

dmc 
50 66,26 6,63 0 0,74 

100 102,31 10,23 0 1,96 

150 123,39 12,34 0 3,23 

200 138,35 13,83 136,35 5,28 

250 149,95 14,99 147,95 7,27 

300 159,43 15,94 157,43 7,27 

350 167,44 16,74 165,44 9,69 

400 174,39 17,44 172,39 11,67 

450 180,51 18,05 178,51 12,42 

500 185,99 18,60 183,99 14,24 

550 190,95 19,09 188,95 14,24 

600 195,47 19,55 193,47 14,24 
Taula I.3.16. Altures resultants de Fe per a cadascuna de les CD després d’aplicar la funció resultant de les 
corbes 
 

 56,534Ln(x) - 196,59 Roure 

cd 
H Qh 
(dm) 

H Qh 
(m) 

H Qh FUSTA (m) 
Creix.anual 

dmc 
50 24,57 2,46 0 0,74 

100 63,76 6,38 0 1,96 

150 86,68 8,67 0 3,23 

200 102,95 10,29 100,9451 5,28 

250 115,56 11,56 113,5603 7,27 

300 125,87 12,59 123,8676 7,27 

350 134,58 13,46 132,5824 9,69 

400 142,13 14,21 140,1315 11,67 

450 148,79 14,88 146,7902 12,42 

500 154,75 15,47 152,7467 14,24 

550 160,13 16,01 158,1349 14,24 

600 165,05 16,51 163,054 14,24 
Taula I.3.17. Altures resultants de Qh i Qp per a cadascuna de les CD després d’aplicar la funció resultant de 
les corbes 
 

 18,333Ln(x) - 32,802 Carrasca 

cd H Qi (dm) H Qi (m) H Qi FUSTA (m) 
Creix.anual 

dmc 
50 38,92 3,89 0 0,74 

100 51,62 5,16 0 1,96 

150 59,06 5,91 0 3,23 

200 64,33 6,43 62,33205 5,28 

250 68,42 6,84 66,42294 7,27 

300 71,77 7,18 69,76544 7,27 
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350 74,59 7,46 72,59149 9,69 

400 77,04 7,70 75,03952 11,67 

450 79,20 7,92 77,19884 12,42 

500 81,13 8,11 79,13041 14,24 

550 82,88 8,29 80,87773 14,24 

600 84,47 8,45 82,47291 14,24 
Taula I.3.18. Altures resultants de Qi per a cadascuna de les CD després d’aplicar la funció resultant de les 
corbes 
 

3.5.1.5- Càlcul de les existències 

 
El càlcul de les existències, és el càlcul dels volums (en dm3 o m3 ), què es calcula 

de dues formes; amb escorça (VF) i sense escorça (VSE). Aquest càlcul, s’ha fet per les 
espècies principals; bedoll i roure, tant per rodals, com per cantons i per quarters. 
Aquest càlcul es realitzarà sobre tot el bosc 

En cada espècie s’han utilitzat les tarifes de cubicació dissenyades pel CREAF 
(Centre de Recerca Ecològica i aplicació Ambiental), per a l’inventari ecològic i 
forestal de Catalunya, i que també es van fer servir per a l’inventari nacional forestal 
(INF) de l’estat espanyol: 

 

VF o VAE= a* (DBH^ b)* (H^ c) 

(VF o VAE= coeficient a per (diàmetre elevat al coeficient b) per (altura elevada al 

coeficint c) 

 
On el VF (volum de fusta ) és en dm³, el VAE (volum de fusta sense escorça) en 

dm³, DBH (diàmetres normals) en cm, les H (alçades de l’arbre) en m. i a, b i c, són els 
coeficients de càlcul, què canvien per a cadascuna de les espècies de les quals es vol 
obtenir el volum. Els coeficients són els següents: 
 
 

Coeficients Pi roig Pi negre Avet Bedoll Roure 

a = 0,03565 0,03685 0,03467 0,03881 0,04024 

b = 1,942 1,952 2,037 1,93 2,037 

c = 1,067 1,042 0,9653 0,979 0,873 

Taula I.3.19 Coeficients utilitzats per fer els càlculs de volums segons la fórmula emprada pel CREAF. Font: 
CREAF 

 Amb totes les variables obtingudes (H, DBH, a, b, i c), es fa el càlcul de les 
existències (amb escorça o sense escorça) de cada classe diamètrica per a cada 
parcel·la amb la supertarifa del CREAF, utilitzant la informació estreta durant l’inventari 
forestal i referida a les densitats (peus/ha). Un cop tenim els càlculs per a cadascuna 
de les espècies i dels diàmetres normals, es pot obtenir la mitja del volum per a cada 
parcel·la i extrapol·lar-la a nivell de rodal, per a cadascú dels rodals (m³/ha). A partir 
d’aquest volum mig i la superfície de cadascú dels rodals, és calcula el volum total 
(m³). 

A continuació, es mostren les existències per rodal (també estan indicades per sp, 
en cadascuna de les fitxes d’abatiment que s’adjunten en el document corresponent), 
i les existències totals per espècie, cal recordar que les existències per cantó ja es van 
indicar en el capítol referit a cantonalització. Les dades referides als quarters i a la 
forest, són merament orientatives i no serviran per planificar, doncs les importants 
dades són les que es donen, a nivell de rodal. Les dades a nivell de quarter i forest, 
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serveixen per donar una idea de l’estat fustaner del conjunt, però no es poden fer 
grans conclusions, doncs serien especulacions. S’ha de tenir molt en compte, que 
aquestes dades són, la mitjana de moltes situacions dispars i per tant, no són fidels a la 
pluralitat existent en realitat. De fet, els volums totals, surten de multiplicar les mitjanes 
de m3/ha de cadascun dels rodals per les corresponents superfícies de cada rodal.  
Per fer els càlculs de volums (m3/ha), s’han agafat només les espècies principals 

(Betula pendula, Quercus humilis, Quercus petreae). Les existències de la resta de les 
espècies presents a la forest es presenten en densitats (peus/ha). 
 

 
Foto 1.3.7. Els germans Meset, Josep i Pedro de Lladrós, durant la jornada de treball de camp, on van ajudar 
a definir els límits de la mateixa i van aportar les dades ramaderes, de camins i d’usos al voltant de la 
propietat comunal 
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Densitats (peus/ ha) amb regenerat i sense regenerat de les principals espècies de la forest. 
           

Rd Dens Bp Dens Bp s/sreg Dens Qh Dens Qh s/sreg Dens Qp Dens Qp s/sreg Dens Qi Dens Qi s/sreg Dens Fe Dens Fe s/sreg 
1a 159,15 95,49 413,80 254,65 - - - - 5.061,12 923,10 

1b - - - - - - - - - - 

1c - - 1.177,74 732,11 - - 254,65 31,83 3.310,42 1.177,74 

1d - - 254,65 - - - 12.414,06 3.947,03 - - 

1e 1.798,45 668,45 159,15 95,49 143,24 31,83 684,36 286,48 397,89 222,82 

1f 1.496,05 859,43 206,90 190,99 334,22 270,56 47,75 - 31,83 15,92 

1g 318,31 159,15 318,31 95,49 127,32 95,49 95,49 95,49 63,66 63,66 

1h 541,13 63,66 95,49 63,66 1.591,55 1.018,59 127,32 - 31,83 31,83 

1i 604,79 190,99 31,83 31,83 700,28 286,48 222,82 127,32 31,83 31,83 

1j 159,15 159,15 - - 31,83 31,83 159,15 63,66 - - 

1k - - - - - - - - - - 

1l 732,11 254,65 - - 5.252,10 2.641,97 286,48 159,15 - - 

1m 891,27 636,62 - - 286,48 286,48 - - 254,65 254,65 

1n 254,65 254,65 286,48 63,66 541,13 63,66 - - 350,14 286,48 

1o - - - - - - - - - - 

1p - - 1.177,74 286,48 - - 2.482,81 1.050,42 - - 

1q - - 2.005,35 1.114,08 - - 95,49 95,49 254,65 254,65 

1r 891,27 318,31 445,63 95,49 - - 413,80 190,99 350,14 286,48 

1s 63,66 63,66 - - 31,83 31,83 31,83 31,83 31,83 31,83 

1t - - - - - - - - - - 

1u - - - - - - - - - - 

1v           

2a 63,66 63,66 286,48 63,66 - - 859,43 222,82 127,32 127,32 

2b - - - - - - - - - - 

2c - - - - - - 1.973,52 763,94 - - 

2d - - - - - - - - - - 

2e - - - - - - - - - - 

2f - - - - - - - - - - 

2g - - - - - - - - - - 
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Rd Dens Bp Dens Bp s/sreg Dens Qh Dens Qh s/sreg Dens Qp Dens Qp s/sreg Dens Qi Dens Qi s/sreg Dens Fe Dens Fe s/sreg 

2h - - - - - - - - - - 

2i - - - - - - - - - - 

2j - - - - - - - - - - 

2k 63,66 63,66 127,32 127,32 - - 3.023,94 1.114,08 - - 

2l           

2m - - - - - - - - - - 

2n - - - - - - - - - - 

2o - - - - - - - - - - 

2p - - - - - - - - - - 

2q - - - - - - - - - - 

2r 4.265,34 1.687,04 127,32 95,49 - - - - - - 

2s 127,32 63,66 31,83 31,83 159,15 143,24 - - 795,77 445,63 

2t - - - - - - - - - - 

2u - - - - - - - - - - 

2v           

2w           

2x           

3a - - - - - - - - - - 

3b 3.246,75 1.273,24 95,49 31,83 - - - - 891,27 127,32 

3c 668,45 668,45 190,99 31,83 - - - - 159,15 95,49 

3d 445,63 286,48 95,49 63,66 - - 222,82 127,32 - - 

3e 63,66 63,66 - - - - - - 891,27 413,80 

3f 159,15 159,15 318,31 254,65 - - 31,83 - 1.368,73 286,48 

3g 716,20 541,13 445,63 286,48 - - 334,22 63,66 3.055,77 1.098,17 

3h 732,11 270,56 1.575,63 970,84 15,92 15,92 891,27 79,58 2.912,53 954,93 

3i 445,63 127,32 541,13 318,31 - - 572,96 63,66 2.960,28 1.241,41 

3j 1.973,52 1.368,73 445,63 31,83 - - 318,31 - 63,66 31,83 

3k 477,46 190,99 286,48 190,99 - - 222,82 63,66 668,45 - 

3l 4.456,33 1.336,90 350,14 127,32 - - 445,63 - 286,48 95,49 

3m 1.973,52 541,13 1.846,19 763,94 31,83 31,83 2.546,47 190,99 1.432,39 31,83 
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Rd Dens Bp Dens Bp s/sreg Dens Qh Dens Qh s/sreg Dens Qp Dens Qp s/sreg Dens Qi Dens Qi s/sreg Dens Fe Dens Fe s/sreg 

3n 1.941,69 572,96 190,99 190,99 - - - - 2.291,83 827,60 

3o - - - - - - - - - - 

3p 413,80 31,83 4.679,14 1.082,25 31,83 - 3.819,71 254,65 827,60 63,66 

3q 286,48 159,15 - - - - - - 350,14 318,31 

3r 190,99 190,99 - - - - - - 95,49 31,83 
Taula I.3.20. Existències per ha i rodal, existències sense regenerat per ha i per rodal, per a les espècies principals. La unitat són peus /ha 
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Densitats (peus/ ha) amb regenerat i sense regenerat de les principals espècies de la forest. 
Segon grup d’espècies 
 

Rd Dens Morts 
Dens Morts 
s/sreg 

Dens Pa 
Dens Pa 
s/sreg 

Dens Cm 
Dens Cm 
s/sreg 

1a 1.655,21 445,63 222,82 190,99 190,99 - 

1b - - - - - - 

1c 31,83 31,83 - - 95,49 31,83 

1d 636,62 318,31 - - - - 

1e 684,36 111,41 47,75 15,92 - - 

1f 1.718,87 891,27 - - 15,92 15,92 

1g - - - - - - 

1h 477,46 190,99 95,49 31,83 190,99 95,49 

1i 1.050,42 700,28 127,32 63,66 63,66 - 

1j 1.718,87 572,96 - - 159,15 - 

1k - - - - - - 

1l 604,79 254,65 - - - - 

1m 2.578,30 1.241,41 - - 222,82 31,83 

1n 541,13 222,82 - - 318,31 159,15 

1o - - - - - - 

1p 31,83 - 63,66 - - - 

1q 477,46 254,65 318,31 286,48 - - 

1r 1.273,24 - - - 159,15 - 

1s 31,83 31,83 - - - - 

1t - - - - - - 

1u - - - - - - 

1v       

2a 318,31 318,31 63,66 - 891,27 636,62 

2b - - - - - - 

2c - - - - - - 

2d - - - - - - 

2e - - - - - - 

2f - - - - - - 

2g - - - - - - 

2h - - - - - - 

2i - - - - - - 

2j - - - - - - 

2k 190,99 95,49 - - - - 

2l       

2m - - - - - - 

2n - - - - - - 

2o - - - - - - 

2p - - - - - - 

2q - - - - - - 

2r 222,82 31,83 - - - - 

2s 477,46 238,73 - - - - 

2t - - - - - - 

2u - - - - - - 

2v       

2w       

2x       

3a - - - - - - 

3b 477,46 127,32 - - - - 
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Rd Dens Morts 
Dens Morts 
s/sreg 

Dens Pa 
Dens Pa 
s/sreg 

Dens Cm 
Dens Cm 
s/sreg 

3c 413,80 413,80 - - - - 

3d - - - - - - 

3e - - 763,94 127,32 - - 

3f 1.241,41 541,13 1.145,91 509,29 31,83 31,83 

3g 302,39 254,65 1.400,56 700,28 111,41 95,49 

3h 190,99 190,99 588,87 175,07 15,92 15,92 

3i 254,65 222,82 190,99 127,32 95,49 95,49 

3j - - - - - - 

3k - - - - 127,32 - 

3l 222,82 222,82 - - 31,83 - 

3m 159,15 159,15 - - 63,66 31,83 

3n 413,80 127,32 - - 95,49 - 

3o - - - - - - 

3p 763,94 190,99 31,83 - - - 

3q 318,31 31,83 - - 190,99 95,49 

3r 31,83 31,83 95,49 95,49 - - 
Taula I.3.21. Existències per ha i rodal, existències sense regenerat per ha i per rodal, per a les espècies 
principals. La unitat són peus /ha 
 

 Abans de presentar els resultats finals per a la forest, es presentaran els càlculs 
d’existències en forma de volum (m3/ha) per a les tres espècies més presents a la 
forest: 
 

RODAL  Vol Bp  Vol Qh  Vol Qp  Vol Qi RODAL  Vol Bp Vol Qh Vol Qp Vol Qi 

1a 5,25  2,62  0,00  0,00  2k 11,92  37,43  0,00  26,72  

1b 0,00  0,00  0,00  0,00  2l 0,00  0,00  0,00  0,00  

1c 0,00  34,00  0,00  0,07  2m 0,00  0,00  0,00  0,00  

1d 0,00  0,00  0,00  85,62  2n 0,00  0,00  0,00  0,00  

1e 37,46  0,85  0,07  2,31  2o 0,00  0,00  0,00  0,00  

1f 50,37  4,43  5,68  0,00  2p 0,00  0,00  0,00  0,00  

1g 5,18  0,22  1,48  0,22  2q 0,00  0,00  0,00  0,00  

1h 8,39  0,78  30,43  0,00  2r 42,14  2,11  0,00  0,00  

1i 7,55  0,70  5,98  0,30  2s 10,24  0,07  1,28  0,00  

1j 13,92  0,00  2,10  0,15  2t 0,00  0,00  0,00  0,00  

1k 0,00  0,00  0,00  0,00  2u 0,00  0,00  0,00  0,00  

1l 1,90  0,00  66,99  0,37  2v 0,00  0,00  0,00  0,00  

1m 18,10  0,00  44,32  0,00  2w 0,00  0,00  0,00  0,00  

1n 13,86  2,17  0,78  0,00  2x 0,00  0,00  0,00  0,00  

1o 0,00  0,00  0,00  0,00  3a 0,00  0,00  0,00  0,00  

1p 0,00  0,67  0,00  10,28  3b 25,92  0,70  0,00  0,00  

1q 0,00  9,03  0,00  0,22  3c 51,11  0,70  0,00  0,00  

1r 10,58  0,22  0,00  2,33  3d 4,71  0,15  0,00  19,56  

1s 5,17  0,00  0,70  0,70  3e 2,88  0,00  0,00  0,00  

1t 0,00  0,00  0,00  0,00  3f 19,43  3,88  0,00  0,00  

1u 0,00  0,00  0,00  0,00  3g 35,44  17,81  0,00  2,80  

2a 42,36  9,74  0,00  1,15  3h 13,48  37,75  0,35  1,51  

2b 0,00  0,00  0,00  0,00  3i 5,32  13,87  0,00  0,15  

2c 0,00  0,00  0,00  54,43  3j 13,06  10,10  0,70  2,47  

2d 0,00  0,00  0,00  0,00  3k 8,76  3,73  0,00  1,41  

2e 0,00  0,00  0,00  0,00  3l 40,51  0,93  0,00  0,00  

2f 0,00  0,00  0,00  0,00  3m 13,06  10,10  0,70  2,47  

2g 0,00  0,00  0,00  0,00  3n 43,13  3,73  0,00  0,00  
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2h 0,00  0,00  0,00  0,00  3o 0,00  0,00  0,00  0,00  

2i 0,00  0,00  0,00  0,00  3p 0,73  4,42  0,00  7,56  

2j 0,00  0,00  0,00  0,00  3q 11,19  0,00  0,00  0,00  
Taula I.3.22. Existències per ha i rodal, sense regenerat per ha i per rodal, per a les espècies principals. La 
unitat són m3/ha 

 
 S’adjunta una taula amb el volum de restes que pot servir per plantejar un 
aprofitament de biomassa futur, però molt local o per tenir en compte el tipus de 
llenya en els aprofitaments de llenyes: 
 

RODAL 
Vol 

Restes 
Bp 

Vol 
Restes 
Qh 

Vol 
Restes 
Qp 

Vol 
Restes 
Qi 

RODAL 
Vol 

Restes 
Bp 

Vol 
Restes 
Qh 

Vol 
Restes 
Qp 

Vol 
Restes 
Qi 

1a 1,55 2,6 - - 2k 1,70 7,3 - 20,2 

1b - - - - 2l  - - - 

1c - 15,9 - 0,1 2m - - - - 

1d - - - 74,7 2n - - - - 

1e 22,14 0,9 0,1 2,3 2o - - - - 

1f 23,96 4,4 3,9 - 2p - - - - 

1g 5,18 0,2 1,5 0,2 2q - - - - 

1h 1,87 0,8 26,8 - 2r 18,02 2,1 - - 

1i 3,85 0,7 6,0 0,3 2s 1,88 0,1 1,3 - 

1j 6,53 - 2,1 0,1 2t - - - - 

1k - - - - 2u - - - - 

1l 1,90 - 27,5 0,4 2v - - - - 

1m 14,40 - 8,5 - 2w - - - - 

1n 3,65 2,2 0,8 - 2x - - - - 

1o - - - - 3a - - - - 

1p - 0,7 - 10,3 3b 18,52 0,7 - - 

1q - 9,0 - 0,2 3c 22,41 0,7 - - 

1r 6,88 0,2 - 2,3 3d 4,71 0,1 - 4,5 

1s 1,47 - 0,7 0,7 3e 2,88 - - - 

1t - - - - 3f 5,52 3,9 - - 

1u - - - - 3g 15,54 5,2 - 2,8 

2a 5,17 3,3 - 1,1 3h 11,63 18,9 0,4 1,5 

2b - - - - 3i 1,62 3,8 - 0,1 

2c - - - 18,1 3j 9,36 10,1 0,7 2,5 

2d - - - - 3k 8,76 3,7 - 1,4 

2e - - - - 3l 22,91 0,9 - - 

2f - - - - 3m 9,36 10,1 0,7 2,5 

2g - - - - 3n 18,13 3,7 - - 

2h - - - - 3o - - - - 

2i - - - - 3p 0,73 4,4 - 3,9 

2j - - - - 3q 3,80 - - - 
Taula I.3.23. Existències de restes per ha i rodal, per a les espècies principals. La unitat són m3/ha 

 
 Finalment, es mostren els resultats d’existències a nivell de forest, tant per 
densitats com per volums, que ens indiquen : 
 

Vol Bp (m3) Vol Qh (m3) Vol Qp (m3) Vol Qi (m3) 

2.716,86 695,0 874,71 1.452,96 

Total 5.738,96   
Taula I.3.33.   Volums totals de les principals espècies llenyataires de la forest, expressat en m3.  
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Volums per espècie de la forest

48%

12%

15%

25%

Vol Bp (m3) Vol Qh (m3)

Vol Qp (m3) Vol Qi (m3)

 
Gràfic I.3.9. Distribució  volums a la forest 

 

 

 

Dens total  Dens Bp   Dens Qh   Dens Qp   Dens Qi   Dens Fe   Dens Pa   Dens Cm  
Per ha      309,39          181,90          157,35            595,44          203,62            52,32            37,42   
Total   107.446,99     63.172,63     54.647,01     206.789,70     70.714,54     18.169,87    12.993,88   
 

Sns Reg 
 Dens Bp 
s/sreg  

 Dens Qh 
s/sreg  

 Dens Qp 
s/sreg  

 Dens Qi 
s/sreg  

 Dens Fe 
s/sreg  

 Dens Pa 
s/sreg  

 Dens Cm 
s/sreg  

Per ha       150,90            68,68            83,26          180,79            76,73          19,95          20,96    
Total   52.404,93      23.852,11      28.915,29      62.786,32      26.647,89      6.928,73      7.279,07    
Taula I.3.33.  Densitats totals de les principals espècies de la forest, amb regenerat i sense regenerat,  
expressades en peus/ha i totals.  
 

 

Gràfic I.3.10-11.  Comparativa entre existències amb regenerat i existències sense regenerat.  

 
El resultat d’aquests càlculs poden sorprendre una mica ja que fins al moment, les 

dades de densitats amb regenerat atorguen la major abundància a la carrasca però 
al observar les dades de densitats sense regenerat, encara que la carrasca manté el 
domini en abundància, altres espècies com el roure i el bedoll adquireixen major 
importànci. La justificació d’aquests canvis, és clar, la estructura de bosc que té el 
carrascar a la forest de Lladrós, un bosc baix replet de rebrots que fan que el nombre 
de regenerats sigui molt elevat. Mentrestant, el bedoll i el roure que tenen també 
capacitat de rebrotar, no responen tant al model de bosc baix i formen bosquets o 
boscos alts on apareixen rebrots però no amb el mateix èxit que al carrascar. En 
relació al Freixe que manté el seu percentatge, passa el mateix, respon a una tipologia 
de bosc alt.  
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És de destacar, que a l’hora d’analitzar els volums, cal destacar que el de la 
carrasca disminueix molt al no tenir en compte el regenerat. El del bedoll adquireix 
major pes al no contemplar el regenerat  regenerat, i els roures es mantenen amb 
proporcions similars, mostrant un cert equilibri entre regenerat i peus amb diàmetres 
superiors a 5 cm. La lectura que es pot fer d’això és que la massa de carrasca es tracta 
de bosc baix, amb molt rebrot, i tot i ser més nombrosa en peus, és menys voluminosa. 

Les dades que s’han analitzat en aquest apartat, es podran entendre millor al 
observar els mapes; mapa 3.4, mapa 3.5 i mapa 3.6.  
 

3.5.1.6- Càlcul de les edats 

 
Per a fer aquest càlcul, es compta amb les dades preses als arbres tipus durant 

l’inventari forestal. Com que la mostra dels arbres tipus, suposen una representació del 
que hi ha al rodal, aquestes edats, són les representatives del rodal. Però, s’ha de tenir 
molt en compte, que per assignar-li una edat al rodal, i successivament al quarter, no 
es pot calcular una mitja, ja que donaria una edat, que inclòs, probablement no 
existiria en realitat en el rodal. Per tant, el que es fa, és analitzar la estructura del rodal, i 
triar d’entre les tres opcions d’edats (les que ofereixen els tres arbres tipus), la que 
major representació té en el rodal. Així doncs, l’edat del rodal, és l’edat més 
representativa, l’edat de la massa en general, però ha de tenir-se molt en compte, 
que no és la única, i que per tant, poden haver inclòs varis substrats poblacionals o 
bosquets dintre del mateix rodal, amb altres edats diferents a la edat representativa 
del rodal. 

 

Rodal Espècie Edat Espècie Edat Espècie Edat Espècie Edat 
1a Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe 81 

1b Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1c Bedoll - Q.humilis 30 Q.petraea - Freixe - 

1d Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1e Bedoll 40 Q.humilis 35 Q.petraea - Freixe 46 

1f Bedoll 49 Q.humilis - Q.petraea 37 Freixe - 

1g Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1h Bedoll - Q.humilis - Q.petraea 47 Freixe - 

1i Bedoll - Q.humilis - Q.petraea 43 Freixe - 

1j Bedoll 48 Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1k Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1l Bedoll - Q.humilis 65 Q.petraea - Freixe - 

1m Bedoll 36 Q.humilis - Q.petraea - Freixe 36 

1n Bedoll 55 Q.humilis - Q.petraea - Freixe 53 

1o Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1p Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1q Bedoll - Q.humilis 22 Q.petraea - Freixe 42 

1r Bedoll 42 Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1s Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1t Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1u Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

1v Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2a Bedoll - Q.humilis 45 Q.petraea - Freixe - 

2b Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2c Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2d Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2e Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2f Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 
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2g Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2h Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2i Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2j Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2k Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2l Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2m Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2n Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2o Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2p Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2q Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2r Bedoll 60 Q.humilis 35 Q.petraea - Freixe - 

2s Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2t Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2u Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2v Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2w Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

2x Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

3a Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

3b Bedoll 25 Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

3c Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

3d Bedoll 39 Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

3e Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe 43 

Rodal Espècie Edat Espècie Edat Espècie Edat Espècie Edat 

3f Bedoll 50 Q.humilis - Q.petraea - Freixe 21 

3g Bedoll 37 Q.humilis 43 Q.petraea - Freixe 42 

3h Bedoll - Q.humilis 53 Q.petraea - Freixe 41 

3i Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

3j Bedoll 50 Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

3k Bedoll 36 Q.humilis 29 Q.petraea - Freixe - 

3l Bedoll 35 Q.humilis - Q.petraea - Freixe 43 

3m Bedoll - Q.humilis 23 Q.petraea - Freixe - 

3n Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe 45 

3o Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe - 

3p Bedoll - Q.humilis 33 Q.petraea - Freixe - 

3q Bedoll - Q.humilis - Q.petraea - Freixe 44 
 Taula I.3.34.  Edats dels rodals que conformen el quarter. 

 
Analitzant les dades, es conclou que es tracta d’una massa i en general d’una 

forest jove que en general està entre els 30 i els 60 anys, i que el rodal més antic és el 1l 
amb 65 anys. Igualment, com ha passat amb l’anàlisi de totes les dades, es veu 
clarament la diversitat de la forest tant en estructura, espècie o edats. Aquestes dades 
estan referides a edats de la massa i això exclou a peus singulars que s’han trobat amb 
edats superiors als 150 anys, que s’han considerat elements singulars. 

Totes aquestes dades venen acompanyades del mapa 3.7 
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Foto1.3.8. Moixera singular( Sorbus aria), que segurament superarà els 200 anys d’edat, al cantó 1. 

 
 
 
 

3.5.1.7- Càlcul dels creixements. 

 
Per a fer els càlculs dels creixements s’han utilitzat les dades referents a les 

espècies fustaneres del sector corresponent al Pallars Sobirà, realitzades a partir de 
l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya fet pel CREAF (Centre de Recerca 
Ambiental i Forestal de Catalunya). Aquestes dades s’han comparat amb les dades 
que s’han extret de la forest de Lladrós i han resultat diferents. Davant d’aquesta 
situació, s’ha decidit prendre els resultats amb més número de mostres i per tant, més 
probables i amb major R², que en tal cas, eren els del CREAF. 

Pel que fa a les dades de camp preses a la forest, per realitzar els càlculs dels 
creixements, s’agafa la dada de creixement dels últims 10 anys, que s’ha mesurat 
durant els treballs de camp. Aquesta dada s’ha pres medint els mm que hi ha entre 
l’últim anell i deu anells enrere. Després, els passos a seguir en aquest càlcul són els 
següents: 
• Transformar el creixement radial en creixement diametral (∆d), en mm. 
• Dividir el creixement diametral dels 10 anys per 10 de manera que obtenim una 

mesura estimativa del creixement corrent del últims 10 anys, en mm / any. 
• Trobar la relació ∆∆∆∆d = a*d+b; en que la bondat de l'ajust sol ser sempre molt 

deficient, però que haurem d’acceptar per ser l'instrument més ajustat que tenim a 
l'abast ("d" en cm). 

 
Els creixements en alçada (∆h), es consideren per a totes les classes diamètriques 

de 0,2 m/any.  
 

∆∆∆∆V = ah∆∆∆∆g + ag∆∆∆∆h + a∆∆∆∆g∆∆∆∆h 
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On,  
-“∆∆∆∆V” és l’increment en volum experimentat per cada una de les classes diamètriques 
en m3. 
-“h” és l’alçada que correspon a cada una de les classes diamètriques en m. 
-“g” és l’àrea basimètrica que correspon  a la classe diamètrica en m2. 
-"a" és el coeficient de la supertarifa original multiplicat per (4/π)*1.000, ja que: 
 
 
 

On el coeficient “1000” és conseqüència de la homogeneització de les unitats dins 
la fórmula. 

Pel que fa al càlcul a partir de les fórmules del CREAF s’ha agafat la taula d’una 
sola entrada que es presenta a continuació (L’IAVC es dóna en dm3/any).  

 
Classe diamètrica (cm) roures i carrasques 

Altura (m) 
05-10 10-15 

15 - 
20 

20 - 
25 

25 - 
30 

30 - 
35 

35 - 
40 

40 - 
45 

45 - 
50 

+50 

M 0,7 1,43 2,68 3,71 5,1 - - - - - Qualsevol 
altura D.T. 0,37 1,05 1,52 1,87 4,03 - - - -  

Classe diamètrica (cm) BEDOLL 
Altura (m) 

05-10 10-15 
15 - 
20 

20 - 
25 

25 - 
30 

30 - 
35 

35 - 
40 

40 - 
45 

45 - 
50 

+50 

M 0,79 1,85 4,61 - - - - - - - Qualsevol 
altura D.T. 0,68 1,25 3,86 - - - - - - - 

Taula I.3.35.  Taules d’una entrada del CREAF, utilitzades per calcular els creixements de cada espècie i per 
classe diamètrica. 

 
 
 
 
L’anàlisi d’aquestes dades, ens ha portat a comparar els nostres resultats (les 

corbes que donen amb les dades que hem tret de l’inventari forestal) amb els resultats 
que donen les nostres dades aplicades amb la fórmula emprada pel CREAF en 
l’inventari forestal de Catalunya.   
A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, es pot concloure, que les dades són molt 
semblants i per tant, ambdues mètodes són molt fiables, al tractar-se de dos formes 
diferents de realitzar els càlculs. Així doncs, es trien els resultats obtinguts amb les 
fórmules del CREAF. Les dades de creixement per espècie i per rodal, s’adjunten en la 
següent taula:  
 

Rodals 
Qp 

(m3/ha/any) 
Qi 

(m3/ha/any) 
Bp 

(m3/ha/any) 
Rodals 

Qp 
(m3/ha/any) 

Qi 
(m3/ha/any) 

Bp 
(m3/ha/any)  

1a 0,0 0,0 0,2 2a 0,0 0,2 0,3 

1b 0,0 0,0 0,0 2b 0,0 0,0 0,0 

1c 0,0 0,0 0,0 2c 0,0 1,8 0,0 

1d 0,0 5,2 0,0 2d 0,0 0,0 0,0 

1e 0,0 0,3 1,8 2e 0,0 0,0 0,0 

1f 0,3 0,0 2,4 2f 0,0 0,0 0,0 

1g 0,1 0,1 0,4 2g 0,0 0,0 0,0 

1h 1,6 0,0 0,2 2h 0,0 0,0 0,0 

1i 0,4 0,1 0,4 2i 0,0 0,0 0,0 

1j 0,1 0,0 0,6 2j 0,0 0,0 0,0 

1k 0,0 0,0 0,0 2k 0,0 1,5 0,2 

1l 2,6 0,1 0,3 2m 0,0 0,0 0,0 

d
2
 = 4 * g / ππππ 
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1m 0,5 0,0 1,3 2m 0,0 0,0 0,0 

1n 0,1 0,0 0,5 2o 0,0 0,0 0,0 

1o 0,0 0,0 0,0 2p 0,0 0,0 0,0 

1p 0,0 1,0 0,0 2q 0,0 0,0 0,0 

1q 0,0 0,1 0,0 2r 0,0 0,0 2,5 

1r 0,0 0,2 0,7 2s 0,1 0,0 0,2 

1s 0,0 0,0 0,2 2t 0,0 0,0 0,0 

1t 0,0 0,0 0,0 2u 0,0 0,0 0,0 

1u 0,0 0,0 0,0 3i 0,0 0,0 0,3 

3a 0,0 0,0 0,0 3j 0,0 0,0 2,8 

3b 0,0 0,0 2,0 3k 0,0 0,1 0,6 

3c 0,0 0,0 2,3 3l 0,0 0,0 2,4 

3d 0,0 0,3 0,4 3m 0,0 0,2 1,0 

3e 0,0 0,0 0,2 3n 0,0 0,0 1,9 

3f 0,0 0,0 0,6 3o 0,0 0,0 0,0 

3g 0,0 0,1 1,6 3p 0,0 0,4 0,1 

3h 0,0 0,1 0,9 3q 0,0 0,0 0,5 

    3r 0,0 0,0 0,5 
Taula I.3.36.  Taula de creixement per rodal i per espècie. Són metres cúbics per ha i per any. 

 

3.5.1.8-Estat fitosanitari. 

 
 Durant els treballs de camp, es van prendre dades relacionades amb l’estat 

fitosanitari de la forest. Aquestes dades, tenen un valor importantíssim a nivell de rodal, 
ja que la gestió ha de tenir-les molt en compte i ha de fer el possible per controlar-les o 
prevenir-les, sense alterar el funcionament propi de la forest. Aquesta informació que 
es presenta de seguit, es fonamenta en l’estudi anomenat “Patologías Forestales en el 
Mig Pallars”. (COLINAS, C, CASAMAYOR, MC, i CTFC; 2002).  

Cal destacar una important presencia de la Lymantria dispar, un lepidòpter que 
afecta molt fortament al roure en les dues versions (Quercus humilis i Quercus petreae) i 
a algunes espècies acmpanyants com el freixe. Consultats els experts i el PNAP, 
diagnostiquen una recuperació ràpida per tractar-se de caducifolis i per tractar-se 
d’un clima molt extrem que facilita la involució de la plaga, com ja ha passat altres 
vegades recentment amb la carrasca. Actualment, apareix a totes les masses de roure 
amb una incidència del 80% sobre la massa i un 90% d’afectació sobre cada peu 
afectat. A més a més de la Lymantria, és probable, tot i que no s’han trobat més que 
casos aïllats,  que hi hagi Ips acuminatus, Viscum album o Thaumetopoea pityocampa.  

A cadascuna de les fitxes d’abatiment, es presenta un bloc de “malalties i 
plagues” on s’analitza els indicis i plagues que s’han trobat en el rodal en qüestió. 
Igualment, també s’analitza la possibilitat de morts per sotmesos o problemes 
sobrevinguts per incendis forestals o neu. 

Tota aquesta informació es pot observar al mapa 3.9.  
 
En l’annex 8, es descriuen les plagues presents i les possibles plagues. 
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Foto i1.3.9-10 . Lymantria dispar sobre roure, es poden veure dos detalls dels danys que fa a les fulles i al 
conjunt de l’arbre.  

 

3.5.1.9-Anteriors actuacions. 

 
 Seria una feina, pràcticament impossible, determinar que actuacions s’han fet en 
cadascun dels quarters. De fet, és inevitable pensar, que amb la pressió humana que 
ha tingut aquest territori durant tants anys, totes les parts de la forest han sigut 
utilitzades per a alguna cosa. Durant les feines de camp, s’han trobat soques de fusta 
tallada, fins i tot, en zones molt inaccessibles, amb fortes pendent, on semblaria que 
mai ha passat ningú o que mai aprofitarien res.  
 
 Aquest fet, dona idea de les limitacions que comporta aquest punt. Per tal motiu, 
només podran tenir-se en compte, les actuacions que a hora d’ara,  es coneixen, pel 
fet de tenir documents que els avalen. Aquesta feina de recerca, s’ha fet a l’arxiu 
comarcal de Sort, i amb l’enginyer forestal comarcal, en els arxius de la corresponent 
oficina de medi ambient. 
 En aquest punt, no es farà cap aproximació a l’estudi socio-econòmic, que es farà 
més endavant. Per tant, per evitar repeticions s’ha decidit, exposar la informació que 
s’ha tret durant les feines de camp, juntament amb els antecedents immediats que es 
coneixen (treball d’arxiu) a l’apartat corresponent de l’estat socioeconòmic. 
 

3.5.1.10-Risc d’incendis, risc geològic i Índex d’erosió. 

 
Hi ha tot un seguit de dades relacionades amb els riscos que existeixen al territori, 

que s’engloben en aquest apartat. Aquest riscos no són causa directa de l’home, tot i 
que es veuen potenciats i augmentats, amb la seva presència. Durant les feines de 
camp, s’han pres dades relacionades amb aquest riscos, de tal forma, que es tinguin 
en compte a l’hora d’organitzar la forest (cosa que ja s’ha fet), i a l’hora de gestionar i 
planificar el futur.  

Els principals riscos que s’hi donen al territori ordenat són: 
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Risc d’incendis. 

La forest de Lladrós, està inscrita a l’ADF Mig-Pallars, que inclou tots els municipis 
del Mig-Pallars. L’ADF, rep un pressupost de 14.000 € anuals en raó d’ajut ordinari de la 
Generalitat de Catalunya. 

No hi ha cap Pla de Prevenció d’Incendis fet, tot i que l’ajuntament té previst 
realitzar-ne un, en col·laboració amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Les directrius 
d’aquest Pla seran: 

 
• Per evitar d’ignició, es vol ajudar a la vigilància i la col·locació de senyalització. 
• Per evitar la propagació, es volen realitzar aclarides dels arbres al costat de les 

pistes i repassar el tallafocs actuals.  
• D’altra banda, sols hi ha material d’extinció als pobles (mànegues, punts 

d’aigua, extintors..) finançats anualment per l’ADF. En cas de necessitat es 
disposa d’equips particulars, com són tractors, cubes...i de dos camions 
d’extinció d’incendis, dels bombers voluntaris ubicats a Ribera de Cardós, que 
es guarden a les cotxeres reservades per a tal efecte. 

• Els parcs de bombers més propers són: els de voluntaris de Ribera de Cardós, els 
bombers voluntaris de Llavorsí, els d’Esterri d’Àneu i el grup de bombers 
professionals de Sort. També a Tírvia hi ha l’heliport pels aterratges dels 
helicòpters. 

 
Els factors de risc són: 
 

• Les zones amb el risc més alt, són les solanes i sobre tot les solanes que tenen als 
seus límits o dintre, prats particulars que puguen cremar restes durant l’any.  

• També són un factor de risc elevat, totes les pistes forestals que recorren la 
forest, degut a que són les principals vies de pas de gent, vehicles i ramat. 

• Els moments de major risc, són, l’estiu i la tardor, ja que és quan hi ha major 
presència de visitants al bosc. Però és l’estiu l’època amb un major risc degut a 
les condicions d’elevades temperatures. 

• Els llamps es podrien considerar un factor de risc natural. De fet durant el treball 
de camp s’han trobat peus calcinats per dins deguts a llamps de tal forma que 
queden foradats tot i continuar vius i al voltant d’ells s’hi troben restes de fusta 
resultat de l’esclat que provoquen al estavellar-se els llamps contra els arbres. 
Això passa sobre tot quan els arbres són grossos i grans i fan de parallamps 
naturals. 

 
Els darrers incendis que es coneixen a Lladrós, són cremes controlades a la zona de 

balegar del cantó 2. També es coneix una zona de carboneres a la part superior del 
cantó 1 que ja serà descrita en l’estudi d’usos. 

Risc geològic. 

 A l’estat natural, ja s’ha definit aquest risc i s’ha analitzat i concretat. Aquest risc, 
s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar el càlcul de l’índex d’erosió. Es considera risc 
geològic el risc d’allaus, que és un factor a tenir en compte a l’hivern, sobre tot per a 
l’ús públic del bosc. 

Índex d’erosió. 

El cas de l’índex d’erosió, és un cas particular, doncs, és un índex que s’ha construït 
des d’Aixortà Gestió Responsable del Territori i que ha estat utilitzat des de l’any 2002 al 
Pallars Sobirà. A partir de dades relacionades amb la pendent, els sediments, el risc 
geològic, els allaus, la vegetació,... i que s’ha calculat solament, en els rodals que 
formen part del quarter d’inventari de protecció del sol (quarter C), per ser 
directament, els rodals amb majors probabilitats de riscos. Els diferents factors que 
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s’han tingut en compte per comptabilitzar aquest índex i el mecanisme de càlcul, 
s’expliquen a l’annex 7, on s’adjunta el model de fitxa emprat.  

 
Rodals amb index d'erosió BAIX Rodals amb index d'erosió ALT 

Rd Ind Erosió Prioritat Rd Ind Erosió Prioritat 

1u 24 3 1r 62 3 

2c 24 3 2b 62 3 

2l 24 3 2h 62 3 

3m 24 3 3c 62 3 

2s 26 3 1p 66 3 

2a 31 3 2g 68 3 

1s 32 3 2o 68 3 

2u 32 2 3o 68 3 

3i 32 3 1k 70 3 

1c 38 1 1t 71 3 

1g 38 3 1b 72 3 

3j 40 3 1o 74 3 

   2e 74 3 

Rodals amb index d'erosió MIG 

Rd Ind Erosió Prioritat 

2q 42 3 

2t 42 3 

3n 44 3 

2j 46 3 

2p 46 1 

2m 46 2 

3e 48 3 

3r 48 3 

1d 50 3 

2i 50 3 

2d 52 3 

2f 52 3 

3p 52 3 

3a 54 3 

2k 56 3 

3b 56 3 

3d 58 3 

Taula I.3.37.  Taula amb els diferents índexs d’erosió per cadascun dels rodals i una classificació per 
importància 

Aquestes dades queden reflectides al mapa 3.3. on els rodals sobre els què s’han 
calculat aquest índexs, apareixen amb colors segons les diferents categories. En relació 
a aquests índexs, es calcularan determinades actuacions en el bloc de planificació. 

A la taula anterior (1.3.37) es presenta una taula amb els diferents graus d’erosió 
segons els rodals del quarter d’inventari protector de sol, o de rodals productors amb 
indicis inicials d’erosió 

 Els rodals que presenten més erosió són el rodal 1o i 2e. 
 

3.5.1.11-Altres dades. 

 
En relació a altres dades, de les què s’ha pres informació durant el treball de camp, 

s’ha de dir que han servit per a redactar altres parts de l’estudi que conformen la 
ordenació i que igualment es tenen en compte a l’hora de planificar: 

 
Foto 1.3.10. Zona nord del Cantó 1  
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• Les dades de camins, estan a l’estudi d’inventari de camins, què forma part de 
l’estat socioeconòmic, i genera la informació necessària per a la planificació de 
futurs senders d’interpretació destinats al turisme rural. 

• Les dades de patrimoni, tant natural com antropològic, estan partides entre dos 
estudis. Un que ja s’ha mostrat en l’estat natural (elements singulars de l’estat 
natural) i altre que forma part de l’estat socioeconòmic (elements singulars de 
l’estat socioeconòmic). Aquests dos estudis, arrepleguen totes les dades preses al 
camp i serveixen per la conservació i bona planificació dels treballs forestals 
respectant aquests elements. 

• Les dades relacionades amb els usos recreatius (possibles àrees recreatives, 
miradors, punts d’interès...) es mostren a l’estudi d’usos, i serviran per determinar 
l’ubicació de possibles infraestructures i la planificació d’aquest ús. 

• Les dades gràfiques. En primer lloc, destacar que el component gràfic l’arreplega 
la fitxa d’abatiment: un mapa general de tota la forest situa el rodal dins de la 
forest, és un mapeta a gran escala amb una marca de color vermell sobre el rodal 
en qüestió. Més detalladament es presenta la localització del rodal sobre l’ortofoto 
amb que s’ha treballat al camp. Una fotografia mostra l’estructura del rodal i la 
forma.  

• D’altra banda, es destaca una descripció física del rodal, on s’inclouen les 
parcel·les del cadastre, les altituds, orientacions i pendent mitjana del rodal. També 
s’inclouen les  superfícies en pendent i real del rodal. Aquesta informació s’inclou a 
les fitxes d’abatiment. 

• La descripció del medi natural on es destaquen tres subapartats: l’estat sanitari de 
la forest, l’hàbitat o els hàbitats que caracteritzen el rodal segons l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya i finalment un subapartat que vol reflectir la biodiversitat 
de cada rodal: la fusta morta present i l’índex de maduresa resumeixen el mateix. 
Aquesta informació s’inclou a les fitxes d’abatiment. 

• Les espècies arbustives es representen amb percentatges en una gràfica de 
percentatges i les espècies arbòries queden reflectides en un histograma de 
freqüències amb la distribució diamètrica corresponent. Aquesta informació 
s’inclou a les fitxes d’abatiment. 

• Les característiques dasomètriques de la massa arbrada de cada rodal. Totes les 
dades estan referides a cadascuna de les espècies presents al rodal: Edat, densitat 
total, densitat sense regenerat i densitat del regenerat, alçada mitja del rodal i 
diàmetre mig quadràtic són dades que caracteritzen la massa arbrada. Aquesta 
informació s’inclou a les fitxes d’abatiment. 

 
Tota l’informació referent, als prats de dall, a les pastures, als conreus i a les zones 

desvesades, seran analitzades seguint el mateix procés que amb les dades pròpiament 
forestals (quarter, cantó, rodal), al punt 3.7, anomenat;Tractament de les dades del 
quarter inventari pascícola. 

 
Les fitxes d’abatiment estan en l’annex 0. 
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3.6. Anàlisi de les dades del quarter d’inventari ramader (B) 

 

3.6.1. Prats i pastures.  

 
Actualment podem diferenciar tres tipus d’ambients que siguin aprofitables des 

d’un punt de vista de ramaderia extensiva, en totes les seves espècies: boví, oví, equí, 
cabrum, .... Els prats, les pastures i les deveses. Els prats es consideren com a terrenys 
totalment naturals on no s’hi ha fet cap sembra d’espècies aprofitables i com a molt 
s’hi ha pogut fer alguna aportació d’adob ja sigui d’origen químic orgànic.  El clàssic 
exemple són els prats d’alta muntanya,  a partir dels 1.800 m. d’altitud on la intervenció 
humana és pràcticament nul·la, a banda del pastoreig. 
 

 

Foto I.3.12: Prat silicícola i mesòfil de transició entre l’estatge montà i subalpí del rodal 2p. 

 
En un altre sentit, també podríem diferenciar els prats de dall del fons de les valls 

pirinenques, aquests es tracten de prats naturals que s’aprofitaven mitjançant sega i 
no pas directament pel bestiar. Tot i això, la falta d’accés mecanitzat, ha causat un 
abandonament d’aquest ús i actualment són aprofitades directament pel bestiar en la 
època de pastura, propiciant això una naturalització d’aquestes comunitats herbàcies.  

 
En el cas de les pastures, la influència antròpica és més gran ja que sí que 

s’intervé a l’hora de potenciar unes espècies més que d’altres (directament per 
sembra o indirectament per mesures de maneig com la sega. El cas més típic seria el 
de les pastures de mitja muntanya en feixes properes als nuclis habitats. Igual que en el 
cas anterior, la davallada de l’aprofitament pastoral, ha propiciat la seva 
naturalització en tota la forest, essent actualment  només aprofitades de forma directa 
pels animals.   
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Foto I.3.13. Pastura envaïda per roser boscà. 

 
Les deveses són segurament les superfícies pascícoles més diferenciades de la 

resta, principalment per què sempre es troben a dins de masses forestals més o menys 
denses. Així doncs tan podem trobar deveses en rouredes aclarides com en pinedes 
de pi negre, en funció de cada tipus de devesa la productivitat pascícola de la 
mateixa podrà variar enormement. En qualsevol, cas sempre solen registrar 
produccions força inferiors als prats naturals i molt inferiors en comparació a les 
pastures.  
 

3.6.2.- Caracterització fitosociològica de les pastures 

 

La vegetació de les pastures, localitzades entre 985 i 1.823m d’altitud, està 
constituïda per fitocenosis herbàcies, la majoria dels casos intercalades amb 
comunitats arbustives. La vegetació es de caràcter secundari i prové de la 
desforestació de diferents tipus de boscos i l’actuació posterior del bestiar amb el 
pasturatge.  

La distribució de les pastures s’adapta a les característiques del relleu. 
Normalment ocupen aquelles vessants i fons de vall que no presenten pendents molt 
pronunciades. La resta de la superfície, coincidint amb les pendents més elevades, 
presenta boscos, matolls, afloraments rocosos, etc. 

Les importants variacions del relleu, litologia i clima, a més de l’efecte del 
pasturatge, determinen una diversitat florística i fitocenològica considerable. 

Per les característiques climàtiques pròpies d’alta muntanya les espècies són 
psicroxeròfiles, es a dir, que pateixen la sequera a causa del fred. Això és, que no hi ha 
aigua a l’abast per trobar-se en estat sòlid. 

Per altitud i orientació, a la forest de Lladrós, “Costes i Calsius” podem trobar 
bàsicament les comunitats pascícoles pròpies de la regió eurosiberiana, i amb certa 
mesura, àrees amb influència mediterrània. 

La vegetació de les pastures de la forest “Costes i Calsius”, es pot tipificar  en el 
següent esquema, en base a la classificació fitosociològica: 
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- Landes montanes, altimontanes i subalpines acidòfiles: 
 

Aliança Genistion purgantis R. Tüxen 1958 
Aliançca Calluno-genistion 

  L’aliança Genistion purgantis R. Tüxen 1958 inclou l’associació Senecio 
adonidifolii-Cytistetum purgantis (Rivas-Mart.) Gruber 1978 que és la més àmpliament 
estesa. Aquesta comprèn les formacions arbustives en les que domina àmpliament 
Genista purgans, el bàlec (conegut popularment com escoba), entre les masses de la 
qual s’hi fa algun arbust, normalment menys abundant, com Juniperus communis 
(ginebró) o diverses espècies de Rosa sp. En l’estrat herbaci, que sol ser discontinu, s’hi 
fan principalment gramínies (sobretot Festuca sp .i Agrostis) i alguns altres hemicriptòfits 
o camèfits (Viola tricolor, Jasione montana, Calluna vulgaris, Achillea millefolium, etc.). 

Les landes de bruguerola (Calluna vulgaris) s’estenen des de la terra baixa fins a 
l’estatge alpí. A banda d’aquesta ericàcia, podem trobar-hi una sèrie de plantes 
montanes que l’acompanyen, com son la viola de ca (Viola canina), la polígala vulgar 
(Polygala vulgaris) o la ginestola pilosa (Genista pilosa).  
  

- Pastures i pradells secs o poc humits de l’estatge montà: 
 

Aliança Helianthemo-Festucetum ovinae O. Bolòs 1983 
Aquesta aliança representa les pastures relativament seques, extramediterrànies 

d’ambients més o menys continentals i estesos a gran part d’Europa. Hi dominen 
fonamentalment els hemicriptòfits com Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Festuca 
ovina, Agrostis capillaris. 
 
 -    Pastures de transcisió entre prats montans i pastures d’alta muntanya 
 

Aliança Chamaespartio-Agrostietum tenuis Vigo 1982. 
El pas dels prats montans a les pastures d’alta muntanya no sol fes-se de manera 
sobtad. A les parts inferiors de l’estatge subalpí existeixen pastures de transcisió, la 
composició de les quals no rreuslta ni clarament montanes ni  típicament subalpines.  

Finalment creiem comentar l’existència de una comunitat vegetal herbàcia 
que es localitza en sectors de prats i pastures, i que tot i no ser considerada com 
pasturable, té interès ecològic per les espècies que alberga. Les molleres. Son 
comunitats amb plantes de tiges subterrànies com els joncs i els carex. En la forest es 
localitzen en petites barrancades on conflueix l’aigua, i presentes espècies com el 
carex groc (Carex flava), cotoneres (gènere Eriophorum), i orquídies com Orquis 
majalis.  A la forest de “Costes i Calsius” es trobarien principalment als rodal 2h i 2i.  

 

3.6.3.- Classificació en unitats de pastura. 

 

Fruit Per tal de facilitar la representació i estudi de cadascuna de les comunitats 
vegetals que presenta l’àrea de treball, s’han agrupat les diferents fitocenosis en 
formacions vegetals dominades per una o varies espècies. 

La classificació final de les pastures amb la superfície que ocupa cadascuna 
queda de la següent manera: 

Taula I.3.38: Superfície ocupada per cada tipus de pastura en hectàries. 

Tipologia de pastura o comunitat vegetal Superfície (ha) 

Prats xeròfiles de l’estatge montà 61,47 

Prats amb matollar de Genista purgans  91,36 

Prats silicícoles i mesófils  8,14 

Total superficie de pastures 160,98 
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Les pastures representen aproximadament una 46% de la superfície de la forest de 

“Costes i Calsius”, amb un total de 160,98 ha. S’ha de tenir en compte que 
aquesta superfície no es correspon però a ha completament aprofitables per 
bestiar, ja que aquí s’hi haurà de restar recobriments arbustius i de substrat 
mineral (roca, sòl nu, etc.) 

 
A continuació es descriuen cadascuna d’aquestes tipologies: 

-Prats xeròfils de l’estatge montà: 

 Es localitzen en les terres més baixes (1100 – 1300 m) dels vessants solells. 
Ocupen sòls pedregosos en els vessants més pendents, i sòls més profunds i millor 
estructurats en les parts baixes dels vessants on el pendent no és tan accentuat. No 
requereixen una humitat gaire elevada per això es situen, en general, en les zones més 
seques.  
 Fruit del pastoreig i de la forta orientació solella, es troben zones de prats amb 
roquissars en forta pendent  amb la presència d’algunes espècies pròpies dels prats 
silicícoles d’Agrostis capillaris, alguns d’ells ja mig abandonats; hi són presents pèl caní 
(Nardus strictus), els Bromus sp., la grama (Grama sp.) la sajolida (Satureja montana), 
l’orenga (Origanum vulgare), la carlina (Carlina acanthifolia), el pericó (Hypericum 

maculatum), el milfulles (Achillea millefolium), el lot (Lotus corniculatus), el panical 
(Eryngium campestre), l’espunyidera groga (Gallium verum), Silene vulgaris, el roser de 
bosc (Rosa canina).  

 
 

- Prats amb matollar de Genista purgans (formacions d’escobes): 

Ocupen vessants més o menys solejats que corresponen a la part superior de 
l’estatge montà i a la part baixa del subalpí (entre 1600 i quasi 2100 m). Sovint es tracta 
de costers més o menys rocallosos, però altres cops colonitza sòls ben formats. Com a 
trets ambientals propis, cal dir que és una comunitat clarament acidòfila i lligada a 
condicions climàtiques continentalitzades, per tal com suporta tant les temperatures 
estivals molt elevades, que ocasionen una sequedat molt notable, com freds hivernals 
molt forts, ja que sovint  els vessants que ocupa es veuen lliures de neu a l’hivern. El 
matoll de Genista purgans (bàlec o escoba) és una planta força colonitzadora i 
tendeix a ocupar grans superfícies de pastures on no s’hi realitza cap tipus de maneig. 

 

Són pastures freqüents al límit entre l’estatge subalpí i l’alpí. Pastures denses i 
relativament altes, amb una gran riquesa d’espècies herbàcies, en general totes 
abundants. Hi destaquen diverses gramínies, com ara Agrostis capillaris, Festuca 
nigrescens i Anthoxanthum odoratum (gram d’olor). En la present forest hi abunden 
especies típicament montanes com l’espunyidella groga (Galium verum), la pelosella 
(Hieracium pilosella) o el timonet (Thymus gr. serpyllum). 
 

Les diferents comunitats es localitzen en els següents rodals de la forest.  

Taula I.3.39: Superficie ocupada per cada tipus de pastura en hectàries. 

Comunitat vegetal Rodal 

Prats amb matollar de Genista purgans 1o, 1u, 2m, 2n, i 2q 

Prats xeròfils de l’estatge montà 1s, 1v, 2d, 2f, 2h, 2i, 2j, 2l, 
2u i 3c 

Prats silicícoles i mesòfils 2p 

 

- Prats silicícoles i mesòfils, d’Agrostis capilares i Festuca nigrescens: 
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 Per a la localització concreta dels rodals consulteu el mapa 3.8. Pastures, prats i 
infraestructures ramaderes.   

 

3.6.4.- Tipificació de la qualitat i producció. 

 
3.6.2.1. Qualitat. 

 
 La valoració de la qualitat de les pastures s’ha realitzat a partir del mètode del 
Valor Pastoral, desenvolupat per Daget & Poissonet (1971) i utilitzat en nombrosos 
treballs per a l’avaluació de prats i pastures pirinenques. 
 
 Aquest mètode estima el potencial ramader d’una comunitat herbàcia densa 
en funció de les espècies que la composen i del recobriment de cada una d’elles, 
assignant-les-hi un Índex de Qualitat Específic. 
 
 
 El Valor Pastoral, determinat en base a estudis realitzats en condicions pròximes 
a la forest de “Selva i Serqueda” (Torrelles,G. 2004) per a cadascuna de les formacions 
vegetals, i ordenades de menor a major VP es mostra en la taula següent: 
 
 

Taula I.3.40: Valor patoral (VP) mig i UF/ha de les diferents formacions vegetals. 

Comunitat vegetal VP mig UF/ha 

Prats amb matollar de Genista purgans 3,23 145,3 

Prats xeròfils de l’estatge montà 23,67 10651 

Prats silicícoles i mesòfils 37,47 1686,1 

 
 Les pastures amb matollar de Genista purgans són les que presenten un VP més 
baix degut sobretot a la forta presència de matolls de Genista purgans que 
disminueixen notablement el recobriment d’espècies herbàcies, ja siguin de bona o 
mala qualitat farratgera. En aquestes s’ha contemplat també les landes de bruguerola, 
ja que la seva extensió és molt poca i a més es troben intensament barrejades amb els 
matollars de bàlec.  

Les pastures xeròfiles són de qualitat mitjana, ja que presenten recobriments alts 
d’espècies de bona qualitat farratgera. 

Les pastures de d’Agrostis capilaris i Festuca nigrescens són les que tenen un VP 
més elevat, essent de qualitat bona. L’alta presència de l’espècie Festuca nigrescens 
de bona qualitat farratgera i palatabilitat justifica aquests valors. 
 

3.6.2.2. Producció. 

 
La producció de les diferents pastures a estat obtinguda, igual que els valors de 
qualitat, a partir d’estudis realitzats en localitzacions pròximes a l’àrea de treball.  
  

Taula I.3.41: Producció (Kg MS/ha) per a cada comunitat vegetal. 

 Producció (kg MS/ha) 

Comunitat vegetal mitjana mínima màxima 

Prats amb matollar de Genista purgans 618,45 275,45 1238,68 

Prats xeròfils de l’estatge montà 1767,05 1324,15 2526,36 

Prats silicícoles i mesòfils 733,98 408,00 1059,95 
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Aquestes dades reflexen les característiques d’un conjunt de la mostra d’herba 
que ha estat tractada al laboratori, i que  per tant no responen al que el bestiar 
ingereix ja que aquest selecciona la seva dieta, fet que es fa més notori en les pastures 
on hi abunden plantes de baixa qualitat o que son rebutjades. 
 S’ha de tenir en compte que no sempre una major producció de la pastura 
comporta necessàriament una millor qualitat, sinó al contrari ja que poden abundar-hi 
espècies amb elevats continguts de matèria seca poc pal·latables pels animals 
disminueix la qualitat d’aquella pastura. 
 Les tres formacions vegetals es troben en valors mitjans de producció, essent la 
comunitat vegetal amb menys producció les pastures amb Genista purgans degut a 
l’elevat recobriment d’aquest matoll. 
  

3.6.5. Quantificació de la càrrega ramadera. 

 
 La variabilitat climàtica interanual i, com a conseqüència, de la productivitat 
de la pastura, així com l’elevat rebuig que es produeix en el pasturatge extensiu de les 
muntanyes, es suposa que la càrrega ramadera sigui inferior a la que s’obtindria a 
partir de l’herba ofertada. En aquest sentit, s’estima l’eficiència del pasturatge en un 
60% en sistemes extensius i amb dues passades com a màxim durant el període estival. 
 La càrrega ramadera es troba  amb la següent expressió, considerant que la 
temporada de pastura dura per terme mitjà 120 dies: 
   
 
           (UF/ha) x temp       “vaca tipus” x temp         vaca x temp          UBG x temp 
 CR =                            =           =               =           
           UF/”vaca tipus”                  ha                                ha                                 ha 

  
 on, 
 
 CR: càrrega ramadera. 
 (UF/ha)xtemp: energia mitjana proporcionada per una ha de la unitat de vegetació 

considerada durant la temporada de pastura (120 dies).  
UF/”vaca tipus”: energia necessària per a la “vaca tipus” (animal teòric format per una 
part de femella reproductora més parts proporcionals del altres components del ramat)  
durant la temporada de pastura.  

 UBG: unitat de bestiar gros. Es tenen en comte les següents equivalències (en Activitats 
Ramaderes segons annexes del decret 136/1998 del Departament de Medi Ambient, 
Generalitat de Catalunya): 

 
 Els valors energètics i les càrregues ramaderes que s’obtenen per a cada tipus 
de pastura i una temporada sencera d’estiu (120 dies) es poden veure en la taula 
següent: 
        Taula I.3.42: Valor energètic i càrregues ramaderes per a cada comunitat vegetal 

Comunitat vegetal VP mig UF/ha UGB/ha 

Prats amb matollar de Genista purgans 3,23 101,7 0,11 

Prats xeròfils de l’estatge montà 23,67 745,6 0,78 

Prats silicícoles i mesòfils 37,47 1180,3 1,23 

 
A partir d’aquests valors, i tenint en compte els recobriments herbàcies de cada 

rodal, s’han calculat les carregues ramaderes suportables per a cada rodal. No existeix 
cap rodal on es limiti l’entrada de bestiar boví o equí per excés de pendent, 
considerant que quan aquest és major al 70% només pot ésser pasturat per oví i 
cabrum.  

Per a més informació sobre recobriment, es poden calcular les fitxes 
d’abatiment a l’annex 0.  
 
 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Forestal 

 

135 

Taula I.3.43: Càrrega ramadera distribuïda per rodals del quarter B (pastures): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es treballa les dades de càrrega ramadera en UBGs  ja quepermetre un càlcul 
fàcil dels animals que es poden suportar durant una temporada de pastura, ja que 
aquesta unitat de bestiar té una còmoda relació amb cada tipus d’animal i el seu 
estat de creixent, tenint en comte les següents equivalències (en Activitats Ramaderes 
segons annexes del decret 136/1998 del Departament de Medi Ambient, Generalitat 
de Catalunya): 

 
Taula I.3.44: Equivalències entre tipus de bestiar i UBGs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.6- Procés de recerca i treball de camp 

 En aquest apartat es pretén mostrar quines han estat les eines, tan materials 
com personals, per tal de realitzar el present estudi pascícola.  
 
Primerament es defineix, en base a cartografia i treball de camp el marc geogràfic:  
 
- Superestrat de pastures i prats (B): En aquest superestrat, s’emmarca el territori que 

el home ha destinat a les pastures del ramat, ja sigui per segar o per pasturar, i ja 
estigui en funcionament o abandonat. A més, s’inclouen els prats alpins naturals i 
les zones de devesa. Genera, principalment, beneficis directes, tot i que no s’ha 

Rodal 
Carrega ramadera 
UBG/temporada de 

pastura 

1o 0,516 

1s 0,134 

1u 1,070 

1v 0,673 

2d 0,988 

2f 1,850 

2g 4,811 

2h 1,601 

2i 1,255 

2j 0,381 

2l 1,547 

2m 19,072 

2n 0,374 

2p 4,504 

2q 0,818 

2u 0,856 

3c 3,254 

Total 43,704 

Tipus d’animal UBG 

     1 vaca 1 

     1 vaca brava 0,6 
     1 ovella 0,15 

     1 cabra 0,15 

     1 euga 1 

     1 potranca 0,6 
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d’oblidar els beneficis indirectes en forma de paisatge que aporta a la forest, a 
sobre d’altres. 

 
 
 En el cas de l’inventari de prats i pastures, aporta una sèrie de dades quantitatives 
i qualitatives, que definiran el conjunt de les pastures, i el seu anàlisi permetrà una 
gestió completa i conjunta. 
 La fitxa d’inventari de pastures, reuneix, tots els paràmetres, que interessa conèixer 
de la pastura, 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. 
 Fruit del treball de camp en neix la fitxa d’abatiment dels rodals amb vocació 
ramadera, la qual es un resum on apareixen les dades claus per a la posterior presa de 
decisions. La fitxa que s’ha dissenyat, es presenta a continuació i conté els següents 
paràmetres: 

• Un quadre amb les dades per a la localització del rodal a dins del cantó 
corresponent. La parcel·la cadastral, superfície, altituds i pendents. 

 
• Tipologia de la pastura, amb dades generals de la seva productivitat i qualitat.  

 
• Caracterització de les estrat herbaci. Per una banada apareixen les principals 

espècies herbàcies. Per l’altra el recobriment en percentatge d’aquest estrat, 
així com en ha reals.  

 
• Quadre de espècies arbòries existents en percentatge.  

 
• Gràfica de classificació del recobriment del sòl, en percentatge aproximat, 

segons els següents paràmetres: 
− Substrat mineral: afloraments rocosos,considerant tant la rocositat de la 

roca viva, com la pedregositat quan es doni el cas. Sòl nuu, el qual 
també es restarà a la superfície pasturable. 

− Matolls i altres especies llenyoses.  
− Recobriment herbaci: serà contemplat en l’apartat corresponent de la 

fitxa. 
 

• Les referències a si es troba infrastructura ramadera, havent-se contemplat els 
coms, ballats i corrals. Així com la possibilitat de construir nous punts per a beure 
el ramat quan hi ha presència d’aigua. 

 
• Càlcul de la càrrega ramadera, diferenciant si el rodal pot ésser pastorejat 

exclusivament per bestiar oví i cabrum (pendent >70%) i si pot ser-ho per 
qualsevol tipus de bestiar.  A partir del valor pastoral de cada tipologia de 
pastura i la superfície real de l’estrat herbaci.   

A tota aquesta informació recollida a les visites de camp, se li ha d’afegir la 
informació processada amb la cartografia digitalitzada, amb un Sistema d’Informació 
Geogràfica. 
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Figura I.3.1: Fitxa d’abatiment tipus de l’inventari de pastures 

 
 
Totes les fitxes d’abatiment d’aquest quarter de inventari, es troben a l’annex 0 de 
fitxes d’abatiment.  
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3.6.7- Organització del pastoreig i maneig del ramat.   

 

 
• Ramat existent 

 
Avui en dia han desaparegut una part dels ramats que abans pasturaven a la 

forest, tot i així encara hi ha actualment diversos ramats que exploten els prats i les 
pastures de la forest de “Costes i Calsius”. Actualment, hi ha els següents ramats que es 
mostren a continuació, i són de diferents propietaris: 
 
 
Un ramat d’unes 190 ovelles – Josep Lleset 

Un ramat de 15 vaques – Manel Baró 
 

“Costes i Calsius” és una forest ulitlitzada per a pastorieg de tardor i primavera, 
principalment. Per al ramat d’oví, representa també una font d’aliment, conjuntament 
amb les propietats privades, la pastura d’hivern.  

Puntualment, pot èsser utilitzada per ramats de boví i equí provinents del poble de 
Lleret. Aquestes dades no han estat tingudes en compte ja que es tracta d’un tracte 
no oficia i permanent. Així mateix l’augment de càrrega que això podria suposar a la 
forest es compensa pel fet que els animals de Lladrós també creuen els límits 
municipals direcció Lleret.  

 
 

• Dades del moviment dels ramats  
 
Ovelles Octubre a maig 

Vaques D’abril a maig,  i d’octubre a novembre.  
 
 

 
Foto I.3.14: Ramat d’ovelles pasturant a la partida dels “Cortals” 

 
 
 

3.7.5.1-  Fauna silvestre a les pastures del Mig Pallars 
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Els ungulats estan representats pel senglar (Sus scrofa), el cabirol (Capreolus 
capreolus), i el cèrvol (Cervus elaphus), tots tres molt abundants, i ens menys 
abudància l’isard (Rupricapra pyrenaica).  L’isard es pot trobar a les parts altes del 
bosc i el cérvol i el cabirol a les zones forestals, que utilitzen com a refugi i des d’on 
surten freqüentment per alimentar-se als prats. 

Aquest punt es troba ampliat a la l’apartat d’Estat Natural.  
 
 

3.6.8.-  Plans anuals d’aprofitament ramader 

 
Tots els plans anuals d’aprofitament de prats, pastures i deveses, actualment es 

troben i es poden consultar a l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca del Pallars Sobirà que es troba ubicada a Sort.  

 

3.6.9-  Infrastructures ramaderes 

 
Hi ha tres tipus d’infrastructures, 
 

� Els pastors o filats elèctrics, per al la compartimentació i així l’ús racional de les 
pastures (per a controlar les vaques), que en la seva majoria es troben als prats i 
pastures properes al poble que són de propietat privada i per tant, no entrarien 
a dins de l’ordenació forestal.  

 
� Actualment dins de la forest comunal només hi ha dos coms o abeuradors, per 

a proveir d’aigua al ramat, l’un destinats bàsicament al bestiar boví i l’altre per 
a oví. Tots dos es troben en el cantó II. L’un es tracta d’una estructura de 
ciment en força mal estat, situat a la Font dels Camps. L’altre és una banyera 
que serveix per acumular del Barranc de Caules, just en el punt que aquest es 
creat per la pista que ve de Lleret. 

Foto I.3.15: Abeurador o com de la Fontifreda,  situat al rodal 2p. 
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Foto I.3.16: Abeurador “casolà” al Barranc de Caules. 

 

  Seria convenient la substitució dels dos coms, degut al mal estat que 
presenten. Cal tenir present, però, que el com de la Fontifreda s’alimenta de la 
mateixa font que l’aigua de boca del poble de Lladrós. És vital per al nucli que 
la nova infraestructura tingui en compte aquest fet, de manera que en cas de 
instal·lar-se un nou abeurador, s’hauria de buscar una mesura que evités 
pèrdues d’aigua.   

 
� Les pletes i cabanes de pedra seca, d’ús molt extés tradicionalment però que 

actualment es troben la majoria en desús i abandó. A la partida dels “Cortals”, 
antigament amb ús agrícola i ramader força intens, i trobem a banda d’un 
nombre força elevat de cabanes caigudes, una cabana en peu i que encara 
manté llossat. Es tracta de la Borda de Sastre.  

Foto I.3.17: Borda de Sastre, situada al rodal 2g. 
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 Es podria proposar un millora d’aquesta per evitar el seu derrumbament, 
però aquesta infraestructura es veu involucrada en un conflicte de propietat, ja 
que al cadastre consta com part de la forest, però realment es tracta d’una 
propietat privada (per a més informació consulteu Estat Legal - Conflictes ).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                           
 
 
 
 
 
 

Foto I.3.18: Antiga cabana amb pleta de pedra (cortal) seca en estat d’abandó, rodal 2i. 
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4- Estat socioeconòmic 
 

La realització correcta d’una ordenació forestal, precisa d’un coherent e 
important estudi socioeconòmic per disposar d’informació suficient per realitzar 
qualsevol tipus d’interpretació del paisatge i dels pobles. A més a més, es requereix 

conèixer bé les característiques socials i demogràfiques, per poder entendre la situació 
econòmica actual i la necessitat d’actuacions encaminades a un turisme sostenible 
com la que es presenta. 

Per aconseguir tenir aquest marc socioeconòmic ben definit, és obligatori 
desarborar tot el territori des de l’escala superior de comarca fins a l’escala més inferior 
de localitat. En aquest estudi s’han determinat tres escales; l’escala superior és la 

comarca del Pallars Sobirà, l’escala és el municipi de Vall de Cardós, i l’escala inferior 
és el poble de Lladrós. Per tal cosa, es descriuran en tres punts diferents la situació de 
cadascuna de les escales. La descripció a nivell comarcal, es presenta en l’annex 5, 
mentre que seguidament es presenta la informació socioecnòmica a nivell local 
(Lladrós). 

 

 
Foto I.4.1. Vista del poble de Lladrós des del sector E de la forest. 

 

4.1- Activitat de la població a Lladrós i al seu municipi 
 
S’ha de tenir en compte que el poble de Lladrós compta amb 36 persones 

empadronades, la majoria viuen la major part de l’any. L’activitat de la població és 
mínima doncs, la majoria estan jubilades i no realitzen cap activitat econòmica. Hi ha 
un grup de gent, que són veïns que passen temporades o que venen a l’estiu. 

 

4.1.1- Sector primari  
 

Aquest sector ha sigut el sector actiu fins fa poc, ja que l’activitat de la 

població fins els anys 80-90 residia en la ramaderia, la caça i la fusta principalment 
com és evident en el mon rural. El bosc ha generat molta riquesa al poble que l’ha 
aprofitat sempre utilitzant als propis veïns com a picadors i llenyataires.  

Hi ha ramaderia al poble, tot i que menys que anys enrere. Actualment hi ha un 
ramat d’unes 180 ovelles i un altre d’unes quinze vaques. 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Estat Socioeconòmic 
 

 143 

 

 
Foto I.4.2. Pastures i camí ramader al bosc de Lladrós, encara fortament ramader. 

 
Sector secundari 
 

Al poble hi ha dos empreses dedicades al treball de la fusta. Aquestes fusteries, 
estan ubicades a la entrada i sortida del casc urbà del poble i donen treball a un 
nombre important de persones. Són la fusteria E. Baró i la fusteria Lamora SL. 

 

Sector terciari 
 

A Lladrós també hi ha activitat al sector dels serveis. Una casa rural (L’hort del 
metge) que dona servei durant tot l’any. No hi ha cap bar al poble. 

 

 
Figura 1.4.1. Mapa dels pobles del municipi i els principals serveis del municipi i del poble de Lladrós 
 
Relativament prop es troba el poble de Llavorsí que és un dels centres turístics 

de la comarca on s’ubiquen tres empreses de rafting que també ofereixen altres tipus 
d’activitats d’esplai i turisme d’aventura (barranquisme, kayak, hidorospped, hípica, 
etc...). El turisme és un recurs fonamental per a la població local que veuen en la Vall 
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de Cardós un municipi on practicar esports d’aventura, descansar, caminar i sobre tot 
fer turisme familiar. 

A la comarca hi ha estacions d’esquí nórdic (Port Ainé, Superespot, i Baqueira 
Beret) i dos de fons (Virós, i Tavascan).  

La construcció, que durant aquests anys és contínua, dóna feina de forma 
estable i regular durant tot l’any, però es tracta d’una regularitat temporal, ja que 
quan les obres s’acaben, es requereix una nova construcció per mantenir aquesta 
continuïtat. La majoria d’aquestes edificacions noves, són segones residències. 
 

4.1.2- Principals impactes ambientals al municipi 
 

A continuació es comentaran els més destacables: 
• Impactes visuals provocats pel traçat de carreteres i pistes forestals, edificacions, 

línies d’alta tensió, preses de llacs, centrals hidroelèctriques. 
• Trànsit de vehicles 4x4 per camins rurals i pistes. 
• Abocament d’aigües residuals urbanes sense tractament de depuració 
• Abocaments incontrolats de fems de les explotacions ramaderes. 
• Incendis forestals (existeixen 1 parc de bombers voluntaris, cap de professional). 
• Impactes sobre els cursos fluvials per la proliferació de sol·licituds de construcció i 

explotació de minicentrals hidroelèctriques. 
 

4.2- La xarxa viària i de camins 
 

A la forest de Lladrós hi ha les següent pistes forestals: 
 

- Pista 1. Lladrós (carretera) fins al Pui Tabaca 
- Pista 2. Lleret (poble) fins a mitja vessant dels Cortals, prop del Coll de Jou. 
- Pista 3. Des de la Ermita de la Mare de Deu del Pont fins al límit dels particulars 

amb la forest en el sector E. 
 
En total, es tracta d’una petita xarxa viària de 4.809 metres, és a dir, 4,8 km. 
 
A continuació es mostra una fitxa per pista forestal amb les seves característiques i 

estats. Igualment, es poden observar els recorreguts al mapa 4.1. 
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Camí Distància 
Estat de 

conservació 
Pendent i recorregut 

Pista 1. Lladrós fins 
al Pui Tabaca 

2.531 m 
Millorable- 

bo 

1c1c1c1c1c1c1c1c1c

1b1b1b1b1b1b1b1b1b1d1d1d1d1d1d1d1d1d

1b1b1b1b1b1b1b1b1b

1d1d1d1d1d1d1d1d1d

1p1p1p1p1p1p1p1p1p

2x2x2x2x2x2x2x2x2x

eeeeeeeee infrainfrainfrainfrainfrainfrainfrainfrainfra

eeeeeeeee

infrainfrainfrainfrainfrainfrainfrainfrainfra

1b1b1b1b1b1b1b1b1b

1b1b1b1b1b1b1b1b1b

1b1b1b1b1b1b1b1b1b

1e1e1e1e1e1e1e1e1e

1e1e1e1e1e1e1e1e1e

1f1f1f1f1f1f1f1f1f

1g1g1g1g1g1g1g1g1g

1h1h1h1h1h1h1h1h1h

1m1m1m1m1m1m1m1m1m

1o1o1o1o1o1o1o1o1o

1p1p1p1p1p1p1p1p1p

1q1q1q1q1q1q1q1q1q

1q1q1q1q1q1q1q1q1q

1r1r1r1r1r1r1r1r1r

1s1s1s1s1s1s1s1s1s

2v2v2v2v2v2v2v2v2v

2w2w2w2w2w2w2w2w2w

2w2w2w2w2w2w2w2w2w

1v1v1v1v1v1v1v1v1v

1v1v1v1v1v1v1v1v1v

1v1v1v1v1v1v1v1v1v eeeeeeeee

infrainfrainfrainfrainfrainfrainfrainfrainfra

 

Pista 2. Lleret 
(poble) fins a mitja 
vessant dels Cortals, 
prop del Coll de 
Jou. 

1.348,68 m 
Millorable- 
dolent 

Fonda des Camps

Font dels Camps

B
a r r a n

c
d
e
l s

C
o
r
t
a
l
s

Cortal de Marquet

B a r r a n c d e

eeeeeeeee

eeeeeeeee

eeeeeeeee

eeeeeeeee

2i2i2i2i2i2i2i2i2i

2p2p2p2p2p2p2p2p2p

2p2p2p2p2p2p2p2p2p

2u2u2u2u2u2u2u2u2u

2n2n2n2n2n2n2n2n2n

2p2p2p2p2p2p2p2p2p 2m2m2m2m2m2m2m2m2m
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Pista 3. Des de la 
Ermita de la Mare 
de Deu del Pont als 
particulars 

930,7 m Bo 

Borda de la Ventosa

l a C u l t i a

l o P o n t

d r ó s

Lladrós

Font de la Ventosa

R

i
u

d
e

L
l
a
d
o

r
r

eC
ar
re
te
ra
de
Ll
av
or
sí
a
Ta
va
sc
an
L-
50
4

l a C u l t i a

l o P o n t

n e s

B a r r a n c d e S en sed o

2f2f2f2f2f2f2f2f2f

eeeeeeeee
eeeeeeeee

1b1b1b1b1b1b1b1b1b

eeeeeeeee

eeeeeeeee
eeeeeeeee

eeeeeeeee

2k2k2k2k2k2k2k2k2k

2l2l2l2l2l2l2l2l2l

2l2l2l2l2l2l2l2l2l 3a3a3a3a3a3a3a3a3a

3a3a3a3a3a3a3a3a3a

3b3b3b3b3b3b3b3b3b

3a3a3a3a3a3a3a3a3a

3c3c3c3c3c3c3c3c3c

3c3c3c3c3c3c3c3c3c

3d3d3d3d3d3d3d3d3d

3d3d3d3d3d3d3d3d3d

3e3e3e3e3e3e3e3e3e

3e3e3e3e3e3e3e3e3e

3d3d3d3d3d3d3d3d3d

3f3f3f3f3f3f3f3f3f

3f3f3f3f3f3f3f3f3f

3c3c3c3c3c3c3c3c3c

3j3j3j3j3j3j3j3j3j

3q3q3q3q3q3q3q3q3q

 
Taula I.4.1. Inventari de pistes forestals i estat de conservació 
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En relació als camins, hi ha una xarxa de camins ramaders que trepen i arriben a 
tot arreu. Molts d’aquests camins estan en desús i ja no hi passa ningú, per tant estan 
perduts o molt tancats per la vegetació. Però hi ha d’altres que encara són 
transitables. Dels que són transitables, alguns han sigut mantinguts per la població i 

d’altres encara aguanten sense tancar-se per ser més amples o estar empedrats. 
Aquesta xarxa es pot classificar en tres grups de camins: 

 
- Els camins ramaders: Utilitzats per moure el ramat cap els prats i cap a les bordes. 
- Els camins de comunicacions: Utilitzats per a comunicar pobles o valls. 
- Els camins turístics: el sender comarcal 

 
Tot seguit es presenta l’inventari de camins de la forest: 
 

Camí Senyalitzat 
Estat de 

conservació 
Administració competent 

Camí d’Arròs SI Bó Consell Comarcal i PNAP 

Camí de Ginestarre SI Millorable Consell Comarcal i PNAP 

Camí del Cap de la 
Roca (d’Esterri) 

SI Millorable Consell Comarcal i PNAP 

GR-11 (Lleret) SI Bó PNAP 

Camí de Miravall SI Mal estat PNAP 

Camí dels Cortals NO Millorable - 

Taula I.4.1. Camins existents a la forest de Lladrós 

 

 
Foto I.4.3. Camí d’Arrós. 
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4.3- La toponímia. 
 

Els topònims emprats durant tot l’estudi, així com els que finalment es faran servir 
en la xarxa d’itineraris, han sigut contrastats per diferents fonts. La font topogràfica 
inicial, és prou bona però millorable, tot i que es van millorant en posteriors editorials (la 
cartografia de la editorial Alpina i la cartografia del Institut Català de Cartografia). Cal 
dir que la segona font, la de l’Institut Català Cartogràfic, era més fiable. Alguns 
topònims van servir, però s’ha utilitzat com a veritables fonts, la veu popular i la 

toponímia corregida de l’ADF Mig Pallars, que durant aquests anys de treball municipal 
han anat corregint i recuperant noms gairebé perduts. Es de ressaltar, que la mateixa 
ADF, ha traslladat aquestes correccions a ambdues editorials cartogràfiques i que, 
l’editorial Alpina, ja ha corregit part d’aquests noms en la última nova edició (2002). 
 Però la feina de recuperació més important es va realitzar amb la sortida 

realitzada amb els germans Josep i Pedro Lleset, que van indicar molts noms de zones 
que actualment no estan anomenades en els mapes topogràfics així com d’altres que 
es van millorar perquè no estaven correctament escrits. 
 Tota aquesta informació ha sigut utilitzada en aquesta ordenació forestal per a 
realitzar els mapes, per determinar els límits de les forests i per redactar el text de tot el 
document. 

 

 
Foto I.4.2. Germans Lleset indicant els límits, les toponímies, els moviments del bestiar... 

 

4.4- Elments singulars culturals 
 
 Durant el treball de camp han anat trobant-se elements de tipus cultural, 
antigues construccions (cortals, bordes...), antics usos (carboneres), camins...aquests 
elements són molt interessants per a la gestió del bosc i per a la planificació 
d’infrastructures o iniciatives de futur. Per a cada element s’ha realitzat una fitxa 
descriptiva que estan ubicades a l’annex 9. 
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TITOL II: ESTUDI D’USOS  
 

1 Descripció dels usos potencials de la forest 

Abans d’utilitzar l’informació proporcionada per l'inventari dasomètric i forestal per 
planificar cadascú dels rodals de la forest estudiada, es descriuran els usos que 
potencialment demostren tenir. 

  Per determinar aquest ús potencial, s'ha comptat amb les dades de camp 
preses durant la fase de rodalització, i amb l’informació proporcionada per les 
entrevistes amb la gent del poble i que usa i ha usat la forest. Per elegir entre el ventall 
de possibilitats, els rodals que en un futur haurien d’albergar els diferents usos, s'han  
fixat uns criteris per a cadascú d’ells. Aquests criteris queden marcats en cadascú dels 
apartats que a continuació s’aniran desglossant.  

Aquesta part de l’estudi és necessària per complir amb l’objectiu de 
plurifuncionabilitat de la forest i per preparar la massa per a qualsevol nou 
aprofitament futur, tot i que actualment no es faci. De fet, s’inclouen alguns 
aprofitaments que no es fan on no s’han fet mai, però s’ha de clarificar que en cas de 
sorgir nous aprofitaments que no han sigut planificats, amb l’informació aportada per 
l’estat forestal i les fitxes d’abatiment, serà fàcil la seva ordenació en el temps i en 
l’espai. 

1.1  Usos de producció 

1.1.1 Producció fustera i aprofitament de llenyes 

La fusta que s’utilitza és; roure martinenc (Quercus humilis), el roure de fulla gran 
(Quercus petaea), bedoll i carrasca. No hi ha un ús de fusta per a serra, ni per a pals ni 
per a trituració. L’ús actual i potencial en relació a la fusta, són les llenyes i la biomassa 
amb un seguit de condicionants. Actualment, són pocs els veïns que agafen fusta per 
llenyes del comunal i per contra si ho fan de les seves propietats privades, recentment 
no s’ha fet cap aprofitament de llenyes a la forest. S’està perdent molt aquest ús, i 
s’hauria de canviar el tipus de tallada, passant d’arreu a selecció de tanys, ja que al 
tallar a arreu, s’han perdut molts rodals de llenya on ara hi ha un munt de massa de 
rebrot petita no aprofitable fins que es renovi i torni a ser-ho. 

L’aprofitament de fustes i llenyes es fa del mes de maig al mes d’octubre, en 
funció de les condicions del clima. 

Els criteris acordats per determinar aquests usos: 
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Taula II.1.1- Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals  per llenyes.Font: Pròpia 

Tipus d’ús Criteris de determinació dels rodals amb aprofitament de llenyes 

Ús 
potencial 

- Presència Betula pendula, Quercus ilex, Quercus humilis i Quercus petraea quan 
estiguin representats en el rodal per més del 15% d’àrea basimètrica o volum 
respecte del total  

- Presència de Betula pendula, Quercus ilex i/o Quercus humilis, Quercus 
petraea, quan estiguin representats en el rodal per més de 100 peus/ha de 
densitat 

- Pendent del rodal < 60%. 

- Bona accesibilitat; <50 metres de distància a una pista accessible.  

- Inexistència de tarteres i afloraments rocosos  

Normativa estatal Normativa autonòmica 

Legislació 

- Llei/ 1957, 8 juny, Ley de Montes 
(BOE 10 Juny 1957) 

- Llei de Foment a la Producció 
Forestal, 4 gener 1977 

- Decret 1687/1972 de 15 juny, 
roturació (BOE nº 160, 5 juliol 1972) 

- Llei 6/1988 març (DOGC nº 1927,15 
abril 1988) 

- Decret legislatiu 10/1994, 26 juliol 

- Ordre 20 juliol 1994, instruccions dels 
PTGMF 

 

 

 

Foto II.1.1- Rodal 1f, amb una estructura i conformació bona per realitzar un aprofitament de llenyes. 

 

• Ús de llenyes 

De seguit es mostra una relació de tots els rodals que tenen un ús potencialment 
productiu de llenyes. S’ha de tenir en compte que no tots els rodals amb un ús potencial de 
producció de llenya, seran planificats pel mateix efecte ja que tot un seguit de 
condicionants poden determinar una planificació final diferent per a aquests rodals. Entre 
aquests condicionants és un requisit incondicional complir les limitacions determinades al 
“Plan de Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal del Mig Pallars” (Palau J, 
Martínez R, Pou A, 2002) 
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Rodals Tipus de llenya Rodals Tipus de llenya 

1h Qh, Qp, Bp 2w Qh, Qp, Bp 

1f Qh, Qp, Bp 2x Qh, Qp, Bp 

1e Qh, Qp, Bp 3p Qh, Qp, Bp 

1c Qh, Qp, Bp 3g Qh, Qp, Bp 

1g Qh, Qp, Bp 2t Qh, Qp, Bp 

1v Qh, Qp, Bp 3f Qh, Qp, Bp 

1b Qh, Qp, Bp   

Taula II .1.2. Rodals amb ús potencial per producció de llenyes. Font: Pròpia  

 

Cal esmentar, que existeix un elevat percentatge de zones potencials de llenya, 
però que no compleixen els requisits per ser explotades, ja que superen la pendent del 
60% o no estan pròxims a cap pista. Així i tot, aquest ús, té una demanda que pot 
quedar complerta amb els rodals potencials que es proposen. També cal dir, que hi ha 
enclavaments privats, i privats limítrofes amb la forest, que estan poblats per espècies 
de llenya (sobre tot bedoll i roure), i que són explotades pels seus propietaris per a tal 
efecte. Seria interessant promoure des de l’ajuntament, la redacció de plans tècnics 
de gestió forestal entre aquests particulars, i sobre tot, en els enclavaments de la forest 
en qüestió. 

1.1.2 Aprofitaments de fongs 

L’aprofitament boletaire té una gran importància cultural, gastronòmica i 
econòmica. És un dels usos més importants del bosc. Pot variar molt d’un any a un altre 
en funció de les condicions climatològiques. Els principals bolets que es recullen són 
rovellons, ceps, rossinyols, carreretes, moixernons i llenegues, entre d’altres. 

La recollida la realitza principalment, els veïns del poble, que hi tenen drets i 
boletaires foranis. Per controlar aquest ús, la proposta tècnica que s’ofereix des 
d’aquest projecte és la proposta d’una ordenança de recollida de bolets que 
especifica unes quantitats màximes a extraure (15 kg diaris de bolets), es cobra un preu 
(3 euros) pels visitants foranis, i es marca un període de recollida (agost-abril). S’explica 
aquesta ordenança i es presenta en l’annex 4.  

L’època potencial de l’aprofitament dels bolets és de l’ú d’octubre al trenta-un de 
març. 

A continuació es fixen els criteris que s’han d’aplicar a les zones potencials d’ús per 
l’aprofitament dels fongs:  

Normativa estatal 
Normativa 
autonòmica 

Legislació 
- Normas de calidad para setas comestibles con destino 

al mercado interior. ( BOE 17 març 1984) 
- 

Taula II .1.3.  Legislació relacionada amb l’ús i aprofitament dels bolets. Font: Pròpia &Conesa, JA. (2000) 
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Foto II.1.2. Cep. 
 

 S’ha de tenir en compte que no tots els rodals amb un ús potencial de 
producció de fongs, seran planificats pel mateix efecte ja que tot un seguit de 
condicionants poden determinar una planificació final diferent per a aquests rodals. 
Entre aquest condicionants és important complir les limitacions determinades al “Plan 
de Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal del Mig Pallars” (Palau J, 
Martínez R, Pou A, 2002). 

Així doncs, es determina que els cantons 1 i 3 tenen un ús potencial de fongs, i 
que qualsevol indret de la forest és possible el seu aprofitament i viable des del punt de 
vista tècnic, evidentment complint les limitacions pròpies de qualsevol activitat al bosc, 
les normes bàsiques de la recollida de bolets  i complint la legislació assenyalada. 
Igualment, es proposa l’aplicació d’una ordenança corresponent a aquest 
aprofitament. 

1.1.3 Aprofitament de la mel 

Actualment es col·loquen arnes als límits de la forest, just on fa la corba la pista 
forestal per anar cap al Pui Tabaca, sobre el poble en les proximitats del dipòsit 
d’aigües potables. Aquestes arnes són privades i estan en terreny privat. Així doncs, a 
la forest no es realitza cap aprofitament de mel, però se’n podria realitzar algun. 

Així, és un ús que existeix i que cal regular i en cas de presentar-se aquesta 
possibilitat en terreny comunal, s’ha de donar resposta a la necessitat i poder oferir un 
lloc on fer aquest aprofitament. Per tant, s’inclou a l’estudi d’usos i s’analitzen totes les 
possibilitats. És un aprofitament, que allà on es fa, els propietaris no solen cobrar cap 
taxa, però seria factible cobrar una petita quantitat de diners per aprofitar aquest 
espai per mel, què és fruit de la forest. L’aprofitament es realitza del mes de maig al 
mes de setembre. 

Els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de determinar els usos potencials per 
l’aprofitament de la mel, han sigut els següents: 

 

 

Tipus d’ús Criteris de determinació de rodals 

Ús 
potencial 

- Pendent < 27 %  

- Accessibilitat total amb vehicle rodat. 

- Allunyat de zones habitades o de zones on es realitza una activitat permanent, 
o ocasional durant la temporada d’aprofitament. 

- Rodals amb existència de clars on col·locar les arnes, o rodals sense excessiu 
recobriment arbori  
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Normativa estatal Normativa autonòmica 

Legislació 

- Ley de Epizotias de 20 diciembre 1952 (BOE 23 
desembre 1952) 

- Orden del Ministerio de Agricultura de 9 
diciembre 1975 (BOE 19 desembre 1975) 

 

- Decret 221/1983 (DOGC 
nº 340 de 29 de juny 1983) 

- Ordre 6 febrer 1985,  
(DOGC nº523, 22 març 
1985) 

 

Taula II.1.4. Criteris adoptats per determinar els usos actuals i potencials dels rodals per aprofitament de mel i 
legislació al respecte. Font: Pròpia &Conesa, JA. (2000) 

 

En la taula següent es mostra l’ús potencial per aprofitament d’abelles, agafant 
com a rodals d’estudi els que compleixen el criteri de pendent < 27% 

Rodals Rodals 

3f 2m 

3d 2p 

1b  

1v  
Taula II.1.5. Rodals amb ús potencial d’aprofitament de mel. Font: Pròpia 

 

Es de destacar la zona dels rodals 2m i 2p, on hi ha una gran floració del 
balegar durant el mes d’abril/juny i pot suposar un element interessant a l’hora de 
col·locar les arnes. 

 

Foto II.1.3. Balegars amb flor a la zona dels rodals 2m i 2p 

 

S’ha de tenir en compte que no tots els rodals amb un ús potencial per 
l’aprofitament de mel, seran planificats pel mateix efecte ja que tot un seguit de 
condicionants poden determinar una planificació final diferent per a aquests rodals. 
Entre aquest condicionants és un requisit incondicional complir les limitacions 
determinades al “Plan de Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal del Mig 
Pallars” (Palau J, Martínez R, Pou A, 2002). 
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1.1.4 Aprofitament  de la boixerola i nabiu 

 A la forest de Lladrós no hi ha aprofitament de boixerola i no hi haurà un ús futur 
doncs no hi ha pràcticament població d’aquests arbustos que només apareixen de 
forma excepcional sobre el territori. 

1.1.5 Aprofitament de vesc 

No hi ha cap aprofitament de vesc ni possibilitat d’ús futur, doncs no hi ha masses 
extenses de coníferes, presents més que de forma residual. 

1.1.6 Altres aprofitaments secundaris 

En aquest apartat es mostren, dos possibles aprofitaments, alguns que s’han fet en 
el passat, i d’altres que podrien ser un aprofitament pel futur. Aquests aprofitaments, 
s’han realitzat a un nivell baix, i sempre de caràcter veïnal. Es tracta de l’aprofitament 
de la molsa i de l’aprofitament de l’avellaner i del freix. L’aprofitament d’avets joves 
com a arbres de nadal es descarta perquè la presència d’aquest arbre és puntual i 
queda prohibit el seu aprofitament. 

 

Foto II.1.4 Bosc baix d’avellaners al rodal 1j. 

El propietari de la forest, no té intenció de realitzar l’aprofitament de la molsa, però 
és convenient conèixer la legislació i determinar la manera correcta d’aprofitar-los. Si 
en un futur, es decidira realitzar l’explotació d’aquest aprofitament s’haurà de realitzar 
la determinació dels rodals amb aquests usos potencials, de la mateixa forma que s’ha 
fet en aquest projecte per als demés aprofitaments. 

Igualment s’ha fet servir l’avellaner i el freixe per crear instruments per la ramaderia 
(forques, vallats, vares, etc). Aquest ús, actualment, es pràcticament nul, i no suposa 
cap perill per la sostenibilitat d’aquesta espècie, i per tal no cal un regularització del 
seu ús. 

Taula II.1.5. Legislació referent a l’aprofitament de la molsa  Font:Conesa, JA. (2000) 

Normativa estatal Normativa autonòmica 

Legislació 
- Llei/ 1957, de 8 de 

juny, Ley de Montes 
(BOE 10 Juny 1957) 

- Ordre 2 de juliol de 1990, que regula la presentació i 
les modalitats de comercialització dels arbres de 
Nadal (DOGC núm.1320, de 20 de juliol de 1990) 
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1.1.7 Aprofitament cinegètic 

La forest, com ja s’ha dit, està inclosa dins de la Reserva Nacional de Caça Pallars-
Aran. Cada any aquesta, concedeix permisos de caça per tot el municipi. Aquest any 
ha estat 1 isard, 3 cabirols, 1 cérvol,l 1 daina i 2 muflons, tot i que aquest any ha estat 
una excepció doncs, normalment atorguen 1 isard i 2 cabirols per any. 

Taula II.1.6. Legislació referent a la Caça. Font: Montané, F. (2000) 

Normativa estatal 
Normativa 

autonòmica 
Legislació 

- Llei 37/66, 21 maig 1966, (BOE 131 de 2 febrer 1966) 

- Llei de Caça, 4 abril1970 

- 

 

 

1.1.8 Aprofitament ramader 

Actualment la forest, conserva una antiga tradició ramadera i el seu aprofitament 
comunal destinat a aquest ús, tot i que amb molta menys càrrega ramadera que en el 
Tot el referent a aquest aprofitament, s’ha presentat a l’apartat corresponent de l’estat 
forestal. 

Per determinar les zones d’ús potencial s’han seguit aquests criteris: 

Taula II.1.7. Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals per a l’aprofitament ramader. Font: 
Pròpia 

Tipus d’ús Criteris de determinació dels rodals 

Ús 
potencial 

- Ecosistemes de prats alpins o de muntanya que siguin de propietat comunal. 

- Existència pròxima d’aigua 

- Zones boscoses amb una composició herbàcia superior al 50%. 

- Zones que no siguin de risc geològic 

 

Per tant, en la següent taula es mostren els rodals amb un ús potencial.  

Taula II.1.14. Rodals amb ús potencial per a ramaderia. Font: Pròpia 

Rodal Rodal 

1n 2i 

1o 2j 

1s 2l 

1v 2m 

2d 2n 

2f 2p 

2g 2q 

2h 2u 

 
A l’hora de planificar l’aprofitament ramader existent en la forest, serà un requisit 

complir les limitacions determinades al “Plan de Conservación y Mejora de la 
Biodiversidad Forestal del Mig Pallars” (Palau J, Martínez R, Pou A, 2002). 

1.1.9 Aprofitament de carbó 

Actualment no existeix aquest aprofitament ni es té previst realitzar-lo, però és 
interessant i pot servir com motiu d’un itinerari didàctic, el coneixement de la existència 
d’aquest aprofitament en el bosc de Lladrós. Durant una temporada se li va concedir 
a una persona no veïna el dret de tala d’una zona de roureda en la part nord del 
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cantó 1. Allí es va tractar de dur endavant un aprofitament de carbó que no va tirar 
endavant però queden les restes d’aquells intents. Finalment el dret va retornar al 
comú i no es va tornar a intentar. 

 
Foto II.1.5 Antics usos s’escampen per tota la forest com al rodal 1f 
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1.2 Usos de protecció 

1.2.1 Protecció del sòl i regulació del règim hídric 

El paper que té la massa arbrada existent en la conservació del sòl i la 
regulació del règim hídric de la forest, és molt important.  

La modificació dels criteris per determinar els usos potencials, amb nous factors 
de necessitat (antigament, es va arribar a fer aprofitament fustaner a tot arreu, sense 
considerar els perills d’erosió) i la posterior planificació basada en aquest estudi d’usos, 
han determinat tot un seguit de rodals força importants per a la conservació del sòl i 
on les úniques actuacions que haurien de realitzar-se, haurien d’estar encarrilades a 
evitar la erosió i conservar l’estabilitat de la massa. Aquest criteris per la determinació 
dels usos han segut els següents: 

 

Taula II.1.16. Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb un ús de conservació del sòl 
i regulació hídrica i legislació referent. Font: Pròpia 

Tipus d’ús Criteris de determinació dels rodals 

Ús 
potencial 

- Pendent > 60 % 

- Zones de risc geològic determinades anteriorment 

- Zones amb un índex d’erosió >100 

Barrancs i cursos d’aigua (zona policia) 

Normativa estatal Normativa autonòmica 

Legislació 

- Llei/ 1957, de 8 de juny, Ley de Montes (BOE 10 
Juny 1957) 

- Llei de Foment a la Producció Forestal, 4 gener 
1977 

- Llei del Sòl, 16 juny 1976 

 

- 

 

 

Foto II.1.11. Rodals amb un ús de protecció del sol i regulació del règim hídric, cantó 2 i part del 3. 

 

La taula que es mostra a continuació, presenta els rodals que compleixen els criteris 
anteriors i per tant tenen un ús potencial per a conservació del sol. En aquest cas la 
planificiació haurà de tenir molt en compte aquests rodals. 
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Rodal Motiu Rodal Motiu Rodal Motiu 

1h Pte>60%      1k       Rocositat 2a Rocositat 

1l Pte>60% 1q Rocositat 2b Rocositat 

1m Pte>60% 1r Rocositat 2c Rocositat 

1n Pte>60% 1t Rocositat 2e Rocositat 

1o Pte>60% 2x Rocositat 2k Rocositat 

1p Pte>60% 3d Rocositat 2o Rocositat 

3a Pte>60% 3o Rocositat 2v Rocositat 

3b Pte>60%  Rocositat 2w Rocositat 

3c Pte>60%  Rocositat   

Taula II.1.17. Rodals amb ús potencial per conservació del sòl i regulació hídrica. Font: Pròpia 

 

Cal fer una apreciació important en relació a les activitats possibles dintre dels 
rodals que tenen aquest ús tan restrictiu.  

o En primer lloc, els rodals que tenen camins ja marcats o amb un important trànsit 
de persones establert, es mantindran, sempre que no supose un perill el pas de 
gent per aquell lloc. En aquest primer cas, s’advertirà del possible perill al caminant, 
en la respectiva indicació del camí. També es proveirà de les infraestructures 
necessàries (baranes, escales,...) en aquells punt problemàtics. 

o En segon lloc, en cas de que el rodal estigui afectat per alguna plaga o malaltia, 
es podrà actuar selvícolament per evitar que sigui un focus per a la resta de la 
forest. Així mateix si existeixen acumulacions de fusta morta que puguin fer perillar 
l’estabilitat de la massa, també estarà justificada l’actuació selvícola. Aquestes 
intervencions sempre es faran tenint en compte la sensibilitat de la massa, actuant 
puntualment i sense maquinària pesada. 

o En tercer lloc, en cas de realització d’algun tallafocs, si passara per algun rodal de 
conservació de sol, en tal cas estaria permesa la intervenció, per suposar una 
millora de protecció pel bosc.  Tot i això els treballs s’hauran d’efectuar tal com 
s’ha dit abans, seguint uns criteris d’actuació molt concrets, especificats en 
l’apartat de planificació. 

1.2.2 Protecció de la biodiversitat i els equilibris ecològics 

Les pastures alpines i subalpines, els matollars de bàlec i neret, i els boscos de 
roure, bedoll, freixe i  carrasca de la forest ofereixen hàbitat i refugi a nombroses 
espècies de flora, fongs i fauna que per la seva escassetat a nivell nacional i europeu, 
són objecte de protecció per nombroses directives i lleis d’àmbit nacional i 
internacional, i per tant la seva protecció i conservació dels seus hàbitats han de 
formar part dels objectius de gestió d’aquestes forests.  

 A continuació es defineixen els criteris que s’han fet servir per determinar rodals 
amb un ús potencial per protecció de biodiversitat.  
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Tipus d’ús Criteris de determinació dels rodals 

AIEN 

- Punts de cant o cantaders, zones d’hivernada de Gallfer (Tetrao urogallus). 

- Territoris del mussol pirinenc (Aegolius funereus) 

- Zones amb un alt grau de maduressa i/ o naturalitat de la massa forestal: 

· Rodals amb un índex de maduressa > 110 (calculats a la fase d’inventari 
forestal)  

- Hàbitats molt importants per protegir de la intervenció humana, tot i no tenir 
un elevat índex de naturalitat o maduressa. 

Ús 
potencial 

AGD 

- Hàbitats determinats a l’estat natural d’aquesta ordenació per ser zones 
prioritàries per a la biodiversitat (tremoledes, auredes, rouredes, i carrascars) 

- Zones que són limítrofes amb rodals d’AIEN i que per proximitat és interessant 
que es gestionen d’un altra manera.   

- Rodals amb un índex de maduressa  entre 91 i 110 

Normativa estatal Normativa autonòmica 

Legislació 

- Conveni de Berna (Annex 2) 

- Directiva 79/409/CEE d’Ocells 

- Directiva 92/43/CEE d’Hàbitats- Directiva 
97/62/CEE 

- Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 

- Llei 4/1989 de conservació 

- Llei 3/1988, 4 març  

- Ordre de 5 novembre 
1984 

- Decret 328/92, 14 
desembre 

- Llei 12/1985 d’espais 
naturals 

 

Taula II.1.18. Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb un ús de protecció de la 
biodiversitat i legislació referent.  

 

 

Foto II.1.12. Bosc mixte de bedoll, freixe i roure, que presenta un grau de biodiversitat i naturalitat elevat 

 
Les zones prioritàries per la biodiversitat, estan especificades a l’estat natural. Per 

determinar els rodals que compleixen aquests criteris, s’ha acudit a aquesta informació 
que alhora està recolzada amb l’estudi de biodiversitat del Mig Pallars (Palau J& 
Martínez R& Pou A, 2002). Els índexs de maduresa s’han calculat durant la fase de 
rodalització (en la fitxa d’abatiment) i estan especificades tant a l’estat natural com a 
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cadascuna de les fitxes d’inventari forestal. D’entre tots els rodals amb potenciabilitat 
per conservació de la biodiversitat, es diferencien dos tipologies: 

 

- Àrees d’interés a evolució natural (AIEN): Són zones que per la seva importància  
ecològica, s’han d’excloure de tot tipus de gestió activa. En aquest rodals no 
s’actuarà i es deixarà que la massa evolucioni naturalment. 

- Àrees de gestió dirigida (AGD): Són els rodals que compten amb un alt grau 
d’interés ecològic, però on es pot realitzar una gestió forestal, en aquest cas, 
dirigida. Això suposa el compliment de les restriccions marcades pel pla de  
conservació i millora de la biodiversitat (Palau J& Martínez R& Pou A, 2002), per a 
cadascú dels hàbitats representats. 

Aquesta diferenciació es ve representada en la següent taula: 

 
Taula II.1.19. Rodals amb un ús de protecció de la biodiversitat, i motius de la selecció. 
Font: Palau, J& Martínez, R.& Pou,A (2002) 

Rd AIEN Rd AGD 
1i 137 1a 104 
1n 120 1e 95 
2s 115 1h 100 
3g 116 1l 99 
3h 111 1m 101 
3n 115 1p 92 
3q 130 2a 93 

  2c 104 

  2p 96 

  2r 97 

  3e 96 

  3f 100 

  3i 99 

  3l 101 

  3m 96 
 

Aquest ús genera una restricció molt estricta, en el cas dels rodals AIEN. Aquestes 
restriccions tenen una excepció; la realització d’un àrea tallafocs, per la protecció 
integral del bosc, en cas de ser necessari. En tal cas, es podrà realitzar treballs però 
sempre respectant els criteris d’actuació determinats al capítol de planificació. 

1.3 Ús recreatiu 

1.3.1 Tipologia d’usos recreatius actuals i potencials  

Analitzada la situació actual i consultada a l’administració local sobre els 
possibles futurs usos recreatius, es poden determinar aquest seguit d’usos recreatius: 

 

Taula II.1.20. Tipologia d’usos recreatius, temporalitat i localització. Font: Pròpia & Ajuntament de Vall de 
Cardós 

Tipus d’ús  Temporalitat Localització 

Zones d’observació (miradors 
paisatgistics) 

Tot l’any Els Cortals  

Senderisme Tot l’any Itineraris ja senyalitzats 
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Muntanyisme Tot l’any - 

Bicicleta de muntanya (BTT) Abril- Novembre Pistes forestals d’ús públic 

Rutes de vehicles 4x4 i motos de trial 
Caps de 
setmana 
Vacances 

Pistes forestals d’ús públic 

Visites al patrimoni històric 
Caps de 
setmana 
Vacances 

Ermita de la Mare de Deu del Pont 
Poble de Lladrós 

Raquetes de neu Novembre-Abril Itineraris senyalitzats 

Pic-nic Tot l’any Àrea Recreativa de la Ermita 

Àrees d’aparcament Tot l’any Àrea Recreativa de la Ermita 

 

En l’ús potencial, al conjunt d’usos actuals s’han afegit alguns possibles nous 
usos recreatius que des del municipi s’han proposat i que es facin. Hi ha tot un seguit 
d’actuacions lligades a usos que s’hi proposaran al capítol de planificació. 

Es proposa la redacció d’una ordenança, per tal de poder regular l’activitat de 
les empreses que es dediquen a oferir serveis d’esports de muntanya i altres activitats 
recreatives i culturals, amb l’objectiu d’intentar fer compatible l’exercici de les diferents 
activitats amb les activitats pròpies dels veïns i assolir l’intensitat d’ús adequada de la 
capacitat ecològica assumible pels espais que s’utilitzen. Aquesta ordenança s’hauria 
de basar en la prevenció i el control d’activitats amb risc ambiental alt, s’expediran 
llicències pel seu exercici i es determinarà les zones on no es podran realitzar activitats 
de forma temporal. Totes aquestes activitats són de caire recreatiu, no inclou els 
aprofitaments forestals, agrícoles i ramaders. 

1.3.2- Criteris de determinació i determinació dels rodals amb usos 

potencials referents a activitats recreatives 

Els criteris que s’han determinat per cadascuna de les activitats recreatives són els 
següents: 

Taula II.1.24. Criteris per determinar l’ús potencial per a les activitats recreatives, i legislació referent. Font: 
Pròpia  

Tipus d’ús  

Zones d’observació (miradors paisatgistics): Rodals amb una alta visibilitat sobre 
el territori sense ser zones de risc geològic 

Senderisme: Mirar l’apartat d’usos potencials de camins (3.4) 

Bicicleta de muntanya: Mirar l’apartat d’usos potencials de camins (1.3.4) 

Rutes de vehicles 4x4 i motos de trial: Camins per on està permés aquest ús 

Visites al patrimoni històric: Rodals que contenen patrimoni històric reconstruit o 
sense reconstruir. Es determinaran els rodals aconsellats per l’estudi del patrimoni 

cultural realitzat per a aquesta ordenació. 

Esports d’hivern: Pistes per on està permès aquest ús  

Raquetes de neu: Mirar l’apartat d’usos potencials de camins (1.3.4) 

Pic-nic: Àrees recreatives i zones de potencial recreatiu. Amb una pendent 
<20% i no ser zones de risc geològic. 

Ús 
potencial 

Àrea d’aparcament: Àrees utilitzades fins ara i àrees possibles prop de futures 
actuacions recreatives importants. 
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Normativa estatal 
Normativa 
autonòmica 

Legislació 
- Llei del Sòl, 16 juny 1976 

- Llei de Vies pecuàries 27 juny 1974 

- Llei 4/1989 de conservació 

- Llei 12/1985 d’espais 
naturals  

 

 

 

 
Foto II.1.13. Pont romànic de Lladròs amb una actuació per facilitar el pas de vehicles. Es pot veure el 

problema d’aparcament existent als voltants de la ermita de la Mare de Deu del Pont. 

 

Fent servir aquest criteris s’han determinat com a rodals potencials els següents: 

Taula II.1.25. Rodals amb ús potencial d’activitats recreatives. Font: Pròpia 

Rodals Motiu 

2k, 2f, 2j, 
2p, 2m 

Camí dels Cortals. Itinerari 

2m GR-11. Itinerari 
1j, 1k, 1t, 1u, 

2q, 2m 
Camí de Miravall. Itinerari 

3a, 3c Camí de Ginestarre 
3k,3l, 

3m,3m,3g 
Camí d’Esterri de Cardós 

2j Mirador dels Cortals 

2m Mirador del Coll de Jou 

3q Aparcament 

3q Àrea de píc-nic 
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2 Estudi de les prioritats i incompatibilitats entre els diferents 
usos. Anàlisi d’alternatives  

2.1 - Temporalització d’usos i matriu de compatibilitats d’usos. 

La taula següent, mostra quan tenen lloc els diferents usos en la forest, per tal de 
poder identificar possibles incompatibilitats. 

 
Taula II.2.1.   Temporalització dels diferents usos en les forests. Font: Pròpia & Conesa JA (2000) 

Us              Mes G F M A M J JL A S O N D 

Ramaderia 
extensiva(ARe) 

            

Ramaderia 
sota arbrat 

(ARa) 
            

Fusta (PF) 
 

            

Llenya  (LL) 
 

            

Bolets (AB) 
 

            

Caça (C) 
 

            

Conservació 
de sòls (CS) 

            

AGD 
(Conservació 
Biodiversitat) 

            

AEIN 
(Conservació 
Biodiversitat) 

            

Senderisme 
(S) 

            

Muntanyisme 
(M) 

            

Refugi 
(RG) 

            

Patrimoni 
històrico-

natural (PH) 
            

Raquetes de 
neu (RN) 

            

Zones 
observació 

panoràmica 
(ZOP) 

            

Aparcament 
(APC) 

            

Àrea de Pic-
nic (AP) 

            

 

Les incompatibilitats s’han calculat tenint en compte dos coses; els efectes 
negatius que un ús podria tenir sobre un altre, i el solapament temporal que s’hi dona a 
la forest (taula anterior). D’aquesta manera s’han determinat tres tipologies: 

- 1: Usos totalment compatibles 

- 2: Usos mitjanament compatibles 

- 3: Usos incompatibles 
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 El resultat d’aquest càlcul, s’hi pot veure en la matriu següent, on queden 
determinades les incompatibilitats d’usos amb un número 3 i de color vermell, així com 
la no possibilitat, amb una X i color verd, i la resta de tipologies (2 i 3): 

Taula II.2.2. Matriu d’incompatibilitat d’usos Font: Pròpia 

 AR e ARa PF LL AB C CS 
AG
D 

AIE
N 

S A RG PH RN ZOP APC AP 

ARe X 1 3 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 

AR a 1 X 3 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 

PF 3 3 X 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 

LL 1 1 1 X 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

AB 1 1 3 1 X 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 3 3 3 3 3 X 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

CS 3 3 3 3 3 2 X 1 1 1 1 3 2 1 2 3 3 

AGD 2 2 2 2 2 2 1 X 3 1 1 3 2 2 2 3 3 

AIEN 3 3 3 3 3 3 1 3 X 2 3 3 2 3 3 3 3 

S 1 1 3 1 1 3 1 1 2 X 1 1 1 1 1 1 1 

A 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 X 1 1 1 1 1 1 

RG 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 X 1 1 1 1 1 

PH 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 X 1 1 1 1 

RN 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 X 1 1 1 

ZOP 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 X 1 1 

APC 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 X 1 

AP 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 X 

  

En els rodals on existeix un ús potencial de varis aprofitaments incompatibles alhora, 
es triarà com a preferent l’ús que ja tingui una infraestructura creada (itinerari, refugi, 
àrea recreativa, aparcament, zona d’observació panoràmica,...) o un ús 
predeterminat clar (conservació del sòl, i conservació de la biodiversitat). La resta 
d’usos que siguin incompatibles al mateix temps, s’hauran de alternar entre si, de 
manera que cada ús utilitza un rodal diferent a la vegada. A continuació es faran uns 
comentaris al respecte: 

- Els aprofitaments secundaris, com s’ha vist, no poden fer-se en el mateix lloc on 
s’estigui realitzant un aprofitament de llenyes, és per això que cal concretar en el 
pla especial en quin rodal es realitzarà l’extracció de fusta, per determinar els 
rodals on es realitzaran els diferents usos. 

- Una altra incompatibilitat és la que sorgeix en la zona delimitada com a àrea 
d’interès a evolució natural (AIEN), degut a la seva vulnerabilitat no es podran 
realitzar aprofitaments forestals, però això no farà que perdi rendibilitat, ja que s’ha 
proposat com a zona on no es tallarà a canvi d’una compensació econòmica als 
propietaris. 

- D’altra banda des del punt de vista sílvicola cal tenir cura en la realització 
d’aprofitaments a zones properes al refugi de la Pega, a les restes de la guerra civil 
i als prats del Raset, doncs són les àrees recreatives més importants del bosc. S’han 
de realitzar respectant el potencial paisatgístic de la zona realitzant tallades de 
millora i poc intenses de tal manera que no pertorbin l’estètica de la zona i es pugui 
mantenir la seva funció recreativa. 
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- També s’hauran de respectar les àrees de gestió dirigida (AGD) on s’hauran de 
prendre mesures de protecció per evitar danys a l’espècie reduint per exemple la 
intensitat de les tallades. 

- L’aprofitament de bolets aporta diversitat al bosc i per tant també serà important 
respectar les zones potencials. No es coneix massa l’influencia dels tractaments 
silvícoles en la producció de bolets, tan sols s’han realitzat alguns estudis però no es 
tenen resultats definitius. 

- L’aprofitament cinegètic no es veu molt afectat pels aprofitaments forestals, ja que 
el bosc permet refugi i aliment constant a les diferents espècies. Es deixaran en 
cada tallada final de 5 a 10 peus/ha com a arbres vell, pel seu valor faunístic. 

- Pel que fa als usos recreatius, cada cop seran més valorats podent en un futur 
proper aportar  ingressos al propietari. 

- La vocació forestal de la forest seguirà sent molt important, tot i que s’haurà de fer 
de forma compatible amb els altres usos citats, intentant  aconseguir un ús 
plurifuncional del bosc d’una forma sostenible.  

2.2- Objectius concrets de l’ordenació de la forest Costes i Calsius 

 Els objectius principals d’aquesta ordenació, com a tota ordenació de forests, 
són els que marquen les “Instrucciones para la Ordenación de Montes Arbolados” 
(1970) : 

 

Objectius Generals 

 

1- Aconseguir la persistència i estabilitat de la massa forestal 

2- Aconseguir un rendiment sostingut 

3- Aconseguir un màxim d’utilitat, és a dir, la plurifuncionalitat de la forest. 

 

A més a més, s’hauran de complir els objectius següents marcats pel propietari 
del bosc, i que es dividiran en tres tipus, socials, econòmics i ecològics: 

 

Objectius Socials 

 

1- Garantir el manteniment i respecte de tots els drets veïnals. 

2- Afavorir els aprofitaments tradicionals i mantenir els que encara hi són. Facilitar la 

seva pràctica, proporcionant els llocs més idonis per la seva realització (estudi 

d’usos) i minimitzant els costos d’explotació. 

3- Limitar l’accés rodat a les forests, permitent només l’accés rodat per les pistes d’ús 

turístic destacat.  
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4- Mantenir i millorar totes les infraestructures existents a les forests; camins, pistes, 

àrees tallafocs, àrees recreatives, fonts, senyalització, infraestructures de prevenció 

d’incendis... 

5- A tota la forest, s’afavoriran com a espècies principals, el roure martinenc (Quercus 

humilis), el roure de fulla ampla (Quercus petraea) i la carrasca (Quercus ilex) i 

posteriorment el bedoll (Betula pendula), el freixe i altres espècies menys presents 

com el trèmol, o els aurons, pel seu potencial paisatgístic, estabilitzador i 

llenyataire. 

6- En les zones que tinguin com a ús principal el recreatiu, es realitzarà una silvicultura 

aplicada, mitjançant criteris que afavoreixin la diversitat i la maduresa de la massa 

forestal. 

7- Potenciar i afavorir els usos que generen llocs de treball estable i digne sempre 

respectant les propostes d’actuacions, els calendaris i les condicions tècniques. 

8- Mantenir i millorar els usos recreatius, però sense ocasionar danys al patrimoni 

natural i faunístic del bosc, mitjançant una bona senyalització i amb el compliment 

de les ordenances existents i proposades (ordenança de regulació d’usos i dels 

bolets-Annex 4). 

9- En les zones properes al riu, s’afavoriran els ecosistemes de ribera; salzedes, 

tremoledes, bosquetons de clops, de freixes, d’oms i de til·lers principalment. 

10- Es protegirà el patrimoni singular natural i cultural de la forest. 

 

 

Objectius Econòmics 

 

1- Comptabilitzar i organitzar tots els usos existents a les forests, mitjançant les pautes 
marcades per l’estudi d’usos, realitzat a aquesta ordenació. 

2- Assegurar la persistència de la massa de les rouredes, realitzant aprofitaments poc 
intensius i seguint els criteris de sostenibilitat marcats a la planificació d’aquesta 
ordenació 

3- En les zones productores, on hi hagi barreja d’espècies forestals, s’han de mantenir 
estructures heterogènies, per ser més estables, però hi haurà un ordre de 
preferència que serà el següent: Roure> Carrasca>Aurons>Trèmols>Freixe> Bedoll. 

4- En els aprofitaments de llenyes, és important aconseguir transformar la massa 
forestal de bosc baix a bosc alt, per produir llenya de qualitat i masses més 
estables i saludables.  
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Objectius Ecològics 

 

1- Respectar les zones destinades com a àrees d’especial interés natural, pel fet de 
tractar-se d’un ecosistema amb alt grau de naturalitat. Per tant, no s’aprofitaran i es 
prendran les mesures necessàries per evitar molèsties a l’espècie i mantenir i 
recuperar els ecosistemes pertinents. Alhora, és buscaran les compensacions 
econòmiques corresponents per evitar una pèrdua d’ingrés directe del propietari. 

2- Afavorir la diversitat de les espècies de la forest, potenciant el roure (Quercus 
humilis/ petreae), i l’alzina (Quercus ilex), així com també la moixera (Sorbus aria), 
o altres com els aurons, els trèmols, els noguers, les salzedes, els freixes...Recuperar 
zones de llenya i crear estructures fortes front possibles patologies (lymantria, vesc, 
Ips...) 

3- Conservar el patrimoni natural singular de la forest, com són els arbres singulars i 
demés elements recollits a l’inventari d’elements singulars.  

4- Recuperar el patrimoni històric- natural de la forest, allà on tingui més interès (restes 
militars, carboneres puntuals, cabanes de carboner...). A la resta de llocs on hi hagi 
aquest patrimoni, però que no hi sigui tan important, i no es recuperi, si hi ha 
producció de fusta es respectarà al màxim aquest patrimoni, complint les 
condicions marcades per la planificació forestal d’aquesta ordenació. 

2.3-  Zonificació i anàlisis de resultats. Quarters de planificació 

 Un cop analitzada l’informació de l’inventari, s’han determinat els objectius de 
l’ordenació, s’ha realitzat l’estudi d’usos i el propietari ha pres les decisions 
corresponents; es determina l’organització de la massa, en sis quarters. Cadascú dels 
quarters tindrà una funció molt clara i diferent a les dels altres quarters: 

Taula. II.2.3. Tipus de quarters, descripció i funció. Font: Pròpia 

Quarter Nom Funció Descripció 

A.1 
Productor de 

llenyes 

L’ús principal és l’actuació 
forestal sobre el roure i el bedoll, 
junt a l’aprofitament  d’altres 

recursos secundaris com 
l’aprofitament de ramaderia,  

de mel, de fongs,etc 

Està partit en diferents grups de rodals, i 
format per diferents tipus de bosc des de 
masses mixtes de bedoll a masses mixtes 

de roure o rouredes pròpiament. 

B Ramader 

 

L’ús principal és 
l’aprofitament ramader dels 
prats i els treballs forestals per 

recuperar-los 

És un quarter que agrupa tots els 
rodals què són prats comunals o zones on 
principalment s’estableixen els ramats. 

C 
Protector del 

sol 

L’ús principal és mantenir 
l’estabilitat de la forest, i evitar 
així el desenvolupament de 

processos erosius i perduda de 
sol 

Es correspon amb rodals que tenen 
pendents > 60% i zones d’important risc 

d’erosió. Entre aquests rodals estan alguns 
barrancs i algunes masses de roure, 

carrasca, pi negre i pi roig que superen 
aquesta pendent. 

D Inproductiu 

L’ús principal és paisatgístic i 
mantenir l’estabilitat de la 

massa. Són zones que milloren 
la visualització de l’entorn però 
de les quals no es pot extraure 

cap aprofitament. 

És el quarter més petit, són dos rodals 
de tarteres i roca, molt inaccessibles i 
amb elevada perillositat pel visitant. 
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E 
Conservació 

de la 
biodiversitat 

L’ús principal és mantenir 
intacte els ecosistemes que 

permeten l’existència d’alguna 
espècie protegida, així com els 
ecosistemes que tenen gran 

importància ecològica pel seu 
grau de maduresa i/o pels seus 

ecosistemes. 

Són tot un seguit de rodals diferents 
com; masses madures de bedoll, masses 
de baixa qualitat però importància per la 
fauna com algunes avellanoses, masses 
d’importància ecològica per la barreja 
de diferents espècies (roure martinenc, 
roure de fulla ampla,carrasca, pi roig, 

moixeres, freixes i salzes), i masses 
d’espècies poc abundants a la zona 

(tremoledes, auredes, i rouredes) 

F Recreatiu 

L’ús principal és, la 
realització d’activitats de lleure i 

l’implantació de les 
infraestructeres necessàries per 

a aquesta activitat. 

Són rodals que alberguen les àrees 
recreatives, infraestructures d’ús públic, 

els miradors i les zones de bosc que tenen 
un  paisatgístic força important . 

 

 La funció de cadascú dels quarters, no és totalment restrictiva en relació als 
usos que es poden realitzar en cadascú dels rodals. De tal forma, en un quarter es 
poden realitzar diferents tipus d’usos, ja siguin protectors,productors, recreatius o de 
conservació, però l’ús principal és el que dóna la funció al quarter. Aquesta 
organització es pot veure al mapa 5.1 (Quarters de planificació). Finalment, dir que 
aquests quarters són els definitius sobre els quals es planifiquen tota la gestió posterior 
de la forest, i en torn als quals es prenen les decisions: 

 

Rd Planificació Rd Planificació Rd Planificació 

1a Conservació biodiversitat 1b Productor 1o Ramader 

1e Conservació biodiversitat 1c Productor 1s Ramader 

1h Conservació biodiversitat 1f Productor 2d Ramader 

1i Conservació biodiversitat 1g Productor 2f Ramader 

1l Conservació biodiversitat 1q Productor 2g Ramader 

1m Conservació biodiversitat 1v Productor 2h Ramader 

1n Conservació biodiversitat 2t Productor 2i Ramader 

1p Conservació biodiversitat 2w Productor 2j Ramader 

2a Conservació biodiversitat 2x Productor 2l Ramader 

2c Conservació biodiversitat 3j Productor 2m Ramader 

2p Conservació biodiversitat 3p Productor 2n Ramader 

2r Conservació biodiversitat   2q Ramader 

2s Conservació biodiversitat Rd Planificació 2u Ramader 

3e Conservació biodiversitat 1k Protector del sol   

3f Conservació biodiversitat 1r Protector del sol Rd Planificació 

3g Conservació biodiversitat 2b Protector del sol 1j Recreatiu 

3h Conservació biodiversitat 2e Protector del sol 1t Recreatiu 

3i Conservació biodiversitat 2o Protector del sol 1u Recreatiu 

3l Conservació biodiversitat 2v Protector del sol 2k Recreatiu 

3m Conservació biodiversitat 3a Protector del sol 3k Recreatiu 

3n Conservació biodiversitat 3b Protector del sol   

3q Conservació biodiversitat 3c Protector del sol   

  3d Protector del sol   

Rd Planificació 3o Protector del sol   

1d Improductiu     
Taula. II.2.3. Rodals que integren cadascú dels quarters de planificació forestal 
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TÍTOL III – PLANIFICACIÓ 

 

Aquesta és la última fase de l’Ordenació Forestal. En aquest document es 
concreten els diferents tipus d’actuacions a realitzar, així com, l’ordre de cadascuna 
de les actuacions per a cadascun dels rodals i per a cada any.  

El document està dividit en dues parts, el Pla General i el Pla Especial. El Pla General, 
determinarà el tipus d’actuació a realitzar en els propers vint anys, per a tots els rodals 
que formen la forest ordenada. El Pla Especial, desglossarà al màxim, més 
concretament, cadascuna de les actuacions que es realitzaran en els primers deu anys 
del Pla General. 

 

1 Directrius del Pla General 
El sentit de tota ordenació, és la creació d’un instrument pràctic que marqui les 

pautes del tècnic encarregat de la gestió de la forest. Per tal motiu, s’ha redactat una 
fitxa per a cadascun dels rodals, amb les actuacions, intensitats i tot un seguit 
d’informació important per a la gestió tècnica de la forest, durant els propers vint anys. 
Abans de presentar les Fitxes de Gestió Tècnica, es descriuran els rodals sobre elegits 
per fer accions els propers anys (Descripció silvícola) i es prendran decisions en torn a 
les accions en qüestió (Presa de decisions). Les decisions s’han pres, a partir dels 
coneixements tècnics i de l’informació proporcionada pel treball de camp i l’anàlisi de 
les dades posterior. 

1.1 Descripció silvícola 

En aquest punt de l’Ordenació, ja es compta amb tot un seguit d’informació 
silvícola i relacionada amb els usos, que ara s’ha d’utilitzar en una presa de decisions 
sobre les actuacions a fer sobre cadascun dels rodals. Així doncs, en aquest primer 
bloc de la Fitxa de Gestió Tècnica, es recupera una part de l’informació ja presentada 
en les fitxes d’abatiment i s’afegeix una nova informació resultat de l’anàlisi d’aquella 
fitxa, i de l’estudi d’usos.  

- En primer lloc el número de rodal que relaciona la fitxa de rodal i el rodal in situ 

- Seguit del tipus de quarter  

Com queda palès en la zonificació, s’han considerat sis quarters:  

1. Quarter A: Productor de llenyes 

2. Quarter B: Ramader 

3. Quarter C: Protecció del sòl 

4. Quarter D: Improductiu  

5. Quarter E: Conservació de la biodiversitat 
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6. Quarter F: Recreatiu 

Cadascun d’ells té característiques diferents, per tant, se’ls ha de considerar per 
separat i la seva gestió serà ben diferent. Per tal motiu, la determinació presa 
anteriorment en l’estudi d’usos, condiciona totalment la gestió a prendre d’ara 
endavant.  

- La descripció silvícola, és una dada resultat de la comparació de l’estat actual 
de la massa amb l’estat en el que hauria d’estar sota el paràmetre tècnic de 
gestió (ja sigui fustanera o de conservació de la biodiversitat). Normalment les 
masses presenten un retard per haver sigut gestionades de manera massa 
arriscada (tallades arreu que generen gran densitat i que no es torna a 
gestionar més o regenerat nul) o de fer aclarides poc arriscades (per por a 
desestabilitzar la massa). En el cas de trobar-se en una situació silvícola òptima, 
s’utilitza la expressió sense retard. 

- Prioritat d’actuació: És resultat de l’informació generada per la fitxa de gestió 
tècnica, en les fases de decisions silvícoles i dasocràtiques. Determina 
l’urgència de tractament de la massa en el període de deu anys que marca el 
Pla Especial. S’han elegit alguns dels rodals de prioritat 1 i 2 per a ser tractats 
durant el Pla Especial. Els de prioritat 3 es tractaran durant el segon període del 
Pla General, a molts d’aquests rodals no es planteja cap actuació (rodals AIEN i 
protectors del sol). 

-  Ús principal: El tipus de quarter determina tot un àbac d’usos possibles, però no 
determina un ús principal en concret. Per això, es determina en aquest 
paràmetre l’ús principal que es farà en aquest rodal i que marcarà la gestió a 
realitzar. 

 

Foto III.1.1. Zona de prats abandonats. La prioritat d’actuació és 1, sempre que l’objectiu sigui 
recuperar el prat per al ramat. 

1.2 Presa de decisions silvícoles 

A continuació, es desglossaran cadascun dels paràmetres, sempre en funció del 
quarter a que pertany. 
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1.2.1 Elecció d'espècies principals i secundàries  

 

Per al quarter productors (A) quan es tracta de rodals monoespecífics, les 
espècies principals pels rodals de producció de llenyes seran el roure de fulla ampla i/o 
el roure martinenc i/o la carrasca. 

En els rodals mixtes, amb presència de més d'una espècie, es conservarà 
sempre la mescla per motius d'atractiu paisatgístic i valor ecològic, però sempre es 
tendirà a afavorir la població de l'espècie que presenta una major qualitat llenyataire, 
de forma que l'ordre de preferència a deixar en les aclarides de millora serà el 
següent: 

 

 

 En el quarter pascícola (B) es pretén potenciar les pastures i recuperar-ne de 
noves mitjançant cremes prescrites o treballs selvícoles. En les zones arbrades de 
pastura, es pretén mantenir l’estrat arbori de forma devesada i es faran tractaments 
silvícoles per tal de millorar el pas del ramat al seu interior. També es pretén crear noves 
infrastructures per al bestiar, i millorar les que existeixen. 

Als rodals del quarter de protecció del sòl i inproductiu (C i D) l’espècie triada és 
l’existent en l’estat actual ja que la premissa principal és la no actuació en aquests 
rodals, per evitar al màxim les pèrdues de sòl i l’aparició de processos erosius. Només 
s’actuarà de forma suau si és per causa d’existència de danys fitosanitaris a l’interior 
dels mateixos, o de prevenció d’incendis.  

Pel que fa al quarter de conservació de la biodiversitat (E), s’han de diferenciar 
les Àrees de Gestió Dirigida (AGD) i les Àrees d’Interès a Evolució Natural (AIEN). En les 
primeres s’ha intentat potenciar la mescla d’espècies, la recuperació i l’afavoriment 
d’hàbitats d’interès i aptes per a les espècies faunístiques vulnerables o/i protegides de 
la forest. Així doncs, en aquestes zones es pot realitzar una silvicultura de recuperació, 
molt poc intensiva. Pel que fa a les AIEN cal dir que són àrees on no es faran 
tractaments i es deixarà que evolucionen de manera natural i per tant l’espècie 
d’aquests rodals no la triarà el gestor sino la naturalessa. 

Per últim al quarter recreatiu (F) s’ha buscat millorar la massa des del punt de 
vista paisatgístic i ecològic, enfocada a un ús recreatiu del territori. Per tant, sempre 
que es pugui es buscarà l’heterogeneïtat de la massa amb l’ordre que s’ha exposat al 
començament.  

1.2.2 Elecció de la forma fonamental de massa (mètode de 
benefici) 

Les espècies productores de llenya es tractaran com a bosc alt mitjançant 
aclarides i si són bosc baix, seran gradualment transformades a bosc alt mitjançant els 
tractaments selvícoles coneguts com resalvetjos o selecció de tanys. S'afavorirà 
paulatinament la regeneració de soca a llavor mitjançant la selecció paulatina dels 
tanys de millor constitució i procedents de llavor enfront dels procedents de rebrot de 
soca. Es pot mantenir algun rodal en bosc baix, que sigui interessant per l’aprofitament 
de llenyes primes i de  més baixa qualitat. 

1.2.3 Forma i edat de la massa 

En aquest paràmetre, una vegada analitzada la situació del rodal mitjançant la 
fitxa de descripció del rodal (ajudant-se per la gràfica d’estructura de població), es 
determina el tipus de massa que és: 

roures > carrasca > bedoll> trèmol>freixe 
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� Regular amb dos o tres grups poblacionals molt ben marcats. 

� Irregular amb tot un seguit de representacions de totes les classes diamètriques 
en forma de jota invertida. 

Serà un factor a tenir en compte a l’hora de seleccionar el tipus de tractament que 
es realitzarà. L’edat de la massa, ja es va definir en la fitxa de descripció del rodal. 
Marcarà de manera determinant tots els tractaments a realitzar en el rodal, així com el 
retràs que porta la massa gestionada. Es descriu l’edat de maduresa (edat de tallada) 
proposada. 

1.2.4 Elecció dels tractaments silvícoles per masses llenyoses 

 

En primer lloc, es descriuran els passos seguits en les masses arbrades del 
quarter productor (A s’inclouen els quarters B i F on també es poden aplicar aquest 
tractaments de forma puntual o amb altre tipus d’intensitats o objectius): 

Els tractaments silvícoles a aplicar en cada rodal i per a cada tipus d'espècie es 
defineixen a través d'una eina anomenada Tipus de Bosc Final (TBF) (González, 1996) i 
està àmpliament difosa en la gestió de boscos públics del centre d’Europa, i és de 
gran utilitat en la elaboració dels Projectes d'Ordenació per Rodals. 

El TBF defineix en detall les estratègies silvícoles de gestió (regeneració, 
tractaments i torn o edats de maduresa) necessàries per obtenir una determinada 
estructura de la massa al final del torn/edat de maduresa. Es determinen les espècies 
que composaran el rodal, així com el diàmetre final mig i el nombre de peus finals a 
obtenir al final del torn proposat. En la seva definició es parteix de la multifuncionalitat 
del bosc i per al gestor suposa una ajuda eficaç per adaptar la silvicultura a les 
condicions reïals d'estació a través de l’elecció de les espècies, els tractaments 
silvícoles, l'estructura de la massa, la duració dels períodes de rotació de les aclarides i 
del torn. El resultat pràctic es tradueix generalment en una millora de la gestió i 
conseqüentment de la productivitat final fustera de les forests.  

Com que no hi ha taules TBF per a aprofitaments llenyosos, s’ha construït un 
model propi a partir de les dades de tres models; el de pi roig, el de pi negre i el 
d’avet, i de la experiència en gestió forestal al Pallars Sobirà. 

En el Pla General, per a cada rodal s'estudia l'estructura actual i es compara 
amb el TBF corresponent, per elegir les properes intervencions a efectuar. Tot i així, una 
gran part dels rodals productors de fusta d'edats mitjanes i altes presenten una 
estructura alterada (sovint de major densitat i menor diàmetre mig a una edat 
donada) en comparació al TBF per abandonament de les pràctiques silvícoles o 
l'aplicació d'aquestes a uns períodes i/o intensitats diferents degut a que sovint les 
aclarides practicades eren baixes i les intensitats, dèbils per prudència i temor a la 
inestabilitat de la massa. En aquests casos caldrà adaptar paulatinament l'estructura 
del bosc a la del TBF (intensificant les pràctiques silvícoles) per poder aconseguir els 
diàmetres desitjats al final del torn/edat de maduresa o, en cas contrari, iniciar els 
tractaments de regeneració arbòria per impossibilitat de reacció de la massa als 
tractaments silvícoles de millora (degut a l'avançada edat dels arbres del rodal) i 
començar de nou així la gestió silvícola del nou regenerat del rodal segons el TBF.  

Per determinar la necessitat d'aclarida de la massa d'un rodal, també s'estudia 
el factor h/d, molt utilitzat a França, i que relaciona l'alçada mitjana amb el diàmetre 
mig del rodal. Xifres entre 70 i 90 donen un bosc d'espessor normal, de 90 a 100 
demana una aclarida, de 100 a 125 s’ha esperat massa i l'aclarida s'haurà de fer amb 
molt de compte, i quan supera 125, val més tallar arreu i començar de nou ja que en 
cas d'aclarir la massa es desestabilitzarà pel vent o el pes de la neu, amb 
conseqüències dolentes evidents.  
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A les masses mixtes, en cada cas concret la gestió s'adaptarà a l'espècie 
predominant i/o preferent, conservant un número mínim de peus (25-50 peus/ha) de 
les altres espècies al final del torn per tal de garantir el manteniment dels valors 
paisatgístics i ecològics que proporcionen. 

 

Foto III.1.2. Massa mixta de roure i bedoll, on ja es podrien aprofitaments de fusta. Rodal 1f. 

 

En la fitxa de gestió tècnica, al costat de cadascun dels tractaments a realitzar, 
apareix el paràmetre densitat inicial i densitat final. Aquest paràmetre indica la 
densitat inicial de la massa i espècie sobre la que es realitza el tractament (pot ser 
diferent a la densitat inicial de la massa del rodal), i la densitat final indica els peus/ha 
que han de quedar després de la realització del tractament. 

 Seguit es presenta el tipus de bosc final (TBF), que s’han fet servir per a la presa 
de decisions referents al pla de llenyes per a cadascuna de les espècies fustaneres. Es 
faran servir les TBF per millores doncs, no és l’objectiu aconseguir fusta de serra amb 
tallades finals sinó fusta per llenya a partir de tallades de millora. 

Com s’ha dit, actualment a l’estat espanyol, no existeixin TBF per a espècies 
autòctones i per tant no hi ha aquest tipus de taules per als roures, carrasques o 
bedolls. És per això que orientativament, es faran servir les TBF pròpies, estretes a partir 
de les TBF de pi negre, avet i pi roig i de la experiència de gestió pallaresa. Per tals 
motius, s’ha decidit adoptar un percentatge de seguritat, sempre a la baixa, per 
assegurar que les tallades per fer llenyes, seran suaus i asseguraran la persistència de la 
massa. 

Al tractar-se d’un aprofitament de llenyes, no interessa tant el bosc final com el 
camí fins a arribar al bosc final. Així amb els treballs de millora, s’aportarà el volum 
necessari anualment per abastir de llenyes a la població local. Igualment, aquests 
treballs seran útils pels volums totals aportats dels peus extrets, no únicament els de 
serra sinó també el de restes. 
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Taula III.1.4. Tipus de Bosc Final (TBF) de les masses de roure- carrasca per a producció de fusta de 45 cm diam en la pràctica d’una aclarida selectiva 

Tractaments 
Classe natural 

d'edat Hmitja Edat Tractament 
Densitat inicial 

(p/ha) 
Densitat final 

(p/ha) 

% àrea 
basimètrica 
extreta 

Distància mitja 
entre peus final 

(m) 

Diàmetre mig 
(cm) 

Disseminat - 10-15 
- Reposició de fallades (quan 

s'escaigui) 
- 4.000 – 15.000 - - - 

Plançoneda 
grossa 

6-7 25-30 

- Aclarida de plançoneda 
forta de peus malformats, i 

sobrants 
- Poda fins a 2 m o 1/3 de 

l'arbre 

4.000-15.000 1.500 - 2 5 

Perxada baixa 8 50-60 

- Selecció de 180 arbres de 
futur  

- Aclarida selectiva mixta: 
eliminar 2-4 arbres que 

contactin amb els arbres de 
futur + arbres dominats 

1.500 1.000 10% 2,8 10 

Perxada alta 9-10 75-85 
- 2ª aclarida selectiva mixta 
(eliminar 1-2 arbres concurr./ 
arbre futur) + arbres dominats 

1.000 600 15% 4,1 15 

Fustal jove 9-10 90-100 
- 3ª aclarida selectiva mixta 
(eliminar 1-2 arbres concurr./ 
arbre futur) + arbres dominats 

600 450 20% 5,7 24 

Fustal mig 9-10 90-100 
- 4ª aclarida selectiva mixta 
(eliminar 1-2 arbres concurr./ 
arbre futur) + arbres dominats 

450 300 20% 6 30 

Fustal vell 11-12 130-150 

Tallades de regeneració per 
bosquets de 0.3-0.5 has (1/4 

sup total cada 5 anys)  
deixant els arbres que puguin 

aportar més llavor 

300 100 60% 11 45 

 

TBF per tallades de millota 

ROURE- CARRASCA 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Planificació 

 175 

Taula III.1.2. Tipus de Bosc Final (TBF) de les masses de bedoll monospecífiques per a producció de fusta de 40-45 cm diàmetre. 

Qualitat 1 Tractaments Classe 
natural 
d'edat 

H 
mitja 

Edat Tractament 
Densitat 
inicial 
(p/ha) 

Densitat final 
(p/ha) 

% àrea 
basimètrica 
extreta 

Distància 
mitja entre 

peus final (m) 

Diàmetre mig 
(cm) 

Disseminat - 5-10 
- Reposició de fallades 

(quan s'escaigui) 
- 4000 – 15000 - - - 

Plançoned
a grossa 

6 15-20 

- Aclarida de 
plançoneda forta de 
peus malformats, i 

sobrants 
- Poda fins a 2 m o 1/3 

de l'arbre 

4000-15000 2500 - 2 5 

Perxada 
baixa 

10 25-30 

- Aclarida mixta (baixa 
d'arbres dominats) i 
(alta per regulació 
competència estrat 

dominant) 

2500 1500 10% 2,5 10 

Perxada 
alta 

12-14 35-40 - 2ª aclarida mixta 1500 950 10% 3,2 15 

Fustal jove 14-16 50-60 - 3ª aclarida mixta 950 500 13% 3,8 20-22 

Fustal mig 16-18 70-80 - 4ª aclarida mixta 500 250 20% 4,5 25-28 

Fustal vell 18-20 90-95 

Tallades 
disseminatòries deixant 
els arbres que puguin 
aportar més llavor 

250 150 40% 8,2 35-40 

Fustal vell 18-20 100-105 
Tallades d'arbres pare 

restants 
150 70 50% 16 40-45 

TBF per tallades finals 

BEDOLL 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Planificació 

                                                                                                                                                           176 

1.2.4.1 Descripció dels tractaments de millora 

� Aclarida de plançoneda - (plançoneda grossa). Quan comença la competència a 
nivell de capçades, cal dosificar la distància entre arbres mitjançant aclarides de 
plançoneda abans d’entrar en la fase d'hipercompetència (quan hi ha una gran 
mortalitat natural). 

� Aclarides - (perxada baixa i alta, fustal baix i mig). Per tal de dosificar la 
competència, fer una selecció qualitativa dels millors peus i obtenir majors rendes 
per classificació de productes. Cal començar a fer-les en edats joves quan hi ha 
una major capacitat de resposta. Cal eliminar els arbres llop (de gran creixement 
que ocupen molt d’espai, però són brancuts i de conformació poc adequada). 

 
Foto III.1.4 Rodal 1a, massa jove de bedoll i freixe amb restes de fusta d’anteriors etapes.  

 

� Aclarides baixes - S'intervé sobre l'estrat dominat, baixa selecció qualitativa i 
dosificació de competència, baixa obtenció de productes. 

� Aclarides altes -  Es respecta l'estrat dominat i s'actua sobre l'estrat dominant, 
permet una bona selecció de competència però amb risc d'incendis forestals al no 
eliminar la continuïtat vertical de combustible. L’assenyalament és delicat i té una 
bona comercialització de productes. S'ha comprovat com fenòmens 
desestabilitzadors, com la neu i el vent, són evitables actuant precoçment i aïllant 
els arbres amb aclarides altes.  
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� Aclarides mixtes – És una mescla de les anteriors, de forma que es saneja l'estrat 
dominat i se selecciona l'estrat dominant, aconseguint un desenvolupament 
harmoniós i una bona comercialització de productes, i per tant un major rendiment 
econòmic. 

� Aclarides selectives mixtes – Es concentra en un determinat nombre de peus 
(arbres de futur) als que s'allibera de competència, ja que han d'arribar a l'edat de 
maduresa en les òptimes condicions de creixement. Suposa una bona selecció, 
dosificació de competència i obtenció de productes, però d'alt cost 
d’assenyalament. Els criteris de selecció dels arbres de futur són el vigor, la rectitud 
del tronc, l'absència de bifurcacions, la distribució homogènia, les branques petites 
i la secció. La selecció dels arbres de futur es fa als 20-30 anys.  

 

1.2.4.2  Descripció dels tractaments de regeneració  

 Els tractaments de regeneració tenen l’objectiu d’assegurar la persistència de 
la massa forestal tractada. Amb la singularitat d’aquesta ordenació, on es pretén 
aconseguir únicament aprofitaments de llenyes per a consum veïnal, s’epxlicaran els 
principals tractaments per a masses regular i irregulars, perquè les tallades de millora 
del que seran objecte la massa, es desenvolupin en el marc d’aquests tractaments. En 
tot cas, per als aprofitaments que es plantegen en aquesta ordenació, es recomana 
utilitzar un tractament de regeneració per a masses irregulars (la situació actual de les 
masses aprofitables). Entre elles, s’aconsella la “entresaca per bosquets” per suposar un 
mètode poc impactant sobre el paisatge, eficaç per a fer llenyes i interessant per 
generar dinàmiques naturals més semblants a la pròpia ecologia de les espècies a 
tractar. Primerament es descriuran els principals tractaments: 

- Tallades per aclareig successiu uniforme i/o per bosquets 

Aquest tractament està pensat per a les masses regulars de la forest.  

� Tallades preparatòries – Eliminar 2/3 a 1/3 d'arbres abans que la massa regeneri per 
tal de preparar la massa per a generar llavor i el sòl per a rebre-la. En el cas de la 
forest 154 que ens ocupa es planteja una tallada preparatòria allà on la massa és 
molt densa en l’actualitat i d’edat molt avançada, per tal de no provocar una 
desestabilització de la massa.  

� Tallades disseminatòries - Realitzades per permetre l’arribada de llum al sòl i 
distribuir la llavor homogèniament. S'han de fer quan hi ha bona collita i dins de 
l'any, el més tard possible per tenir llavor madura. Si el sòl estigués molt compacte 
caldria preparar-lo amb un laboreig. La regeneració avançada, es pot respectar a 
excepció si està mal formada o molt aïllada. Cal evitar prolongar massa les tallades 
de regeneració. Una regeneració es pot considerar un èxit quan s’aconsegueixen 
de 1 a 4 plantes/m2. Es deixen la meitat dels arbres, i s'extreu un 40-60% del volum 
inicial en funció de l'espècie.  

� Tallades secundàries - Eliminar els arbres pare que entorpeixen el desenvolupament 
de les noves plantes, de forma gradual o d’una sola vegada. Cal dirigir els arbres 
als punts de menor regeneració, desbrancar i trossejar abans de desemboscar, 
eliminar les restes de tallades, i dissenyar una correcta explotació amb carrils de 
desembosc.  

El període de regeneració és el nombre d'anys necessaris per completar la 
regeneració. En el cas que ens ocupa s’ha considerat com a període de regeneració 
20 anys. 

L'aclareig successiu pot realitzar-se espacialment peu a peu (aclareig successiu 
uniforme) o per bosquets d'amplada 3-5 cops l'alçada dels arbres - 30-80 m- 0.2-0.5 ha 
(aclareig successiu per bosquets). 
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Pel que fa a les masses irregulars de roure i bedoll es practica una entresaca. Es 
diferencien dos tipus d’entresaca:  

- Entresaca peu a peu 

No s’ha previst aquest tipus d’actuació degut a que una entresaca peu a peu no 
obriria prou clars i per tant no entraria prou llum. 

- Entresaca per bosquets 

S’obriran bosquets circulars de 314 m2 i 10 m de radi per tal que la llum arribi al sòl i 
es regeneri el pi negre. Es deixarà el regenerat existent en l’actualitat en els bosquets. 
Aquest tractament es proposa pels rodals que entraran en regeneració durant aquests 
20 anys de Pla General.  

1.2.4.3 Altres tractaments, podes, estassada, plantacions d’enriquiment 

1. Descripció dels tractaments de poda 

Poda baixa o de penetració: Fins a una alçada de 2 ó 2,5 m, per dotar l'arbre 
d'unes òptimes propietats tecnològiques, millorar l’accessibilitat de les persones i del 
bestiar a l'interior de la massa, permetent el seu ús recreatiu i altres usos (recol·lecció 
de bolets, caça,..), així com disminuint la continuïtat vertical de la massa. Aquest 
tractament es proposa en masses joves de la forest.  

Poda alta: Per sobre els 2,5 m fins als 7 m amb l'objectiu de produir una fusta sense 
nusos, millorar la cilindritat de la fusta, un menor diàmetre de la trossa que manté 
cicatrius de poda, disminució del percentatge de fusta juvenil, facilitat d'accés i 
millorar l'aspecte recreatiu. En definitiva tenir fusta de qualitat a un torn menor. Sols 
s'aplica en els arbres de futur que es deixen a les aclarides selectives, fent primer la 
poda i després la clara per facilitat de maneig alhora de seleccionar els arbres a 
aclarir. Cal podar sempre un 10%-20% més dels arbres de futur perquè hi haurà alguns 
arbres que no arribaran al torn a causa de danys o malalties. Aquest tractament no es 
planteja en l’actualitat i es proposa la seva aplicabilitat més endavant, quan també es 
practiquen les aclarides selectives.  

2. Estassada 

Eliminació de l’estrat arbustiu per facilitar el pas dels treballadors al bosc, l’ús 
recreatiu, així com el pas del ramat en cas que siguin zones aptes per a la pastura. La 
disminució de la continuïtat vertical de la forest també s’aconsegueix amb aquesta 
pràctica. En general, es realitza l’estassada de matoll en la zona de bedollar donada 
l’alta presència d’arbustos de gran alçada que dificulten el pas dels vianants i del 
bestiar. 
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Foto III.1.8. Exemple de treballs selvícoles de poda i estassada de matoll a unl bosc veí  

3. Repoblacions i sembra 

Com s’ha explicat anteriorment allà on sigui possible es potenciarà la mescla 
d’espècies. 

En els rodals on es va intervenir de forma desafortunada i on la regeneració no ha 
prosperat (alguns rodals de la part alta com el 5z), es planifica realitzar repoblacions 
amb plançons i/o sembres amb llavors de pi negre. Es proposa la plantació amb 
plàntula de 1-2 anys en algunes zones i la sembra en altres per comprovar l’eficàcia 
d’ambdos casos o espererar la regeneració lenta del pi negre, que serà en tot cas la 
mesura més óptima per a l’ecosistema ja que no suposarà alteracio del medi tot i que 
comporta un risc d’erosió important. 

 

4. Trituració de restes 

Tot i que suposa un alt cost l’acció de triturar les restes després de qualsevol 
tractament silvícola seria interessant i molt necessari la seva aplicació de manera 
general. Les zones on és imprescindible la trituració de les restes són les que hi ha un alt 
risc d’incendis, les zones on existeix pista forestal per aproximar al màxim la trituradora; 
els rodals de conservació de la biodiversitat on convé accelerar els processos on s’ha 
actuat i no generar grans canvis, i les zones recreatives on la important presència de 
gent genera risc d’incendis i obliga a respectar al màxim el paisatge.  

Aquesta actuació es pot realitzar amb la trituradora o manualment. Sempre que 
existeixi pista forestal, es trituraran totes les restes que es puguin apropar fins a vint 
metres banda i banda de la pista. En cas de ser rodals amb un ús principal de 
conservació de la biodiversitat, i ser inaccessibles per a la trituradora, aquest 
tractament s’haurà de fer manual (reduint al màxim les restes amb la motoserra).  

5. Selecció de tanys- resalveig 

Aquest és un tractament que es realitza per a transformar un bosc baix en bosc alt, 
per tant, sempre sobre masses forestals d’espècies de rebrot (roure, carrasca, bedollar, 
faig...). Aquestes masses sovint prensenten estructures de bosc baix, ja que han sigut 
explotades per fer llenyes i aquest tipus de bosc, és la forma de generar contínuament 
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fusta per llenya. Però actualment, aquest ús no és tan gran com abans i es presenta la 
possibilitat de recuperar algunes d’aquestes masses per retornar-les a l’estructura de 
bosc alt i així recuperar una massa més estable i que pot generar peus més grans i 
major diversificació (inclòs convertint-la en un bosc irregular adult, més atractiu 
paisatgísticament i des del punt ecològic). Aquesta forest presenta molts rodals 
potencials de llenya,. Als rodals de roure, l’objectiu es transformar les masses que són 
bosc baix en bosc alt per aconseguir un bosc més estable, ecològicament millor, de 
menor risc contra plagues i incendis, i que millora la qualitat del paisatge i alhora que 
generin durant el procés bons aprofitaments de llenyes. Als rodals de bedoll, és 
intenció del propietari mantenir algun rodal de bosc baix, per continuar la seva 
explotació per a llenyes. 

.     

Foto III.1.9 i foto III.1.10. Dos exemples clars, un de bosc alt (esquerra) i un altre de bosc baix (dreta). En 
un es pot veure com els arbres provenen d’una sola soca, mentre que en la foto de l’esquerra es veu com 
cada arbre compta d’entre 2 a 7 peus per soca. El rodal de la dreta, el 3f, seria menys estable que el de la 
esquerra. El tractament per transformar-lo rep el nom de resalveig. 

 

1.2.5. Tractaments silvícoles per a masses no productores 

Fins aquí s’han descrit principalment els tractaments que es proposaran pels rodals del 
quarter A (productors) i en alguns casos pels quarters B i F. En el cas dels quarters B, C, D, E i 
F (pascícola, protector del sol, improductiu, de conservació de la biodiversitat, i recreatiu), 
els tractaments a realitzar són una combinació dels explicats fins ara amb alguna alteració 
de forma i intensitat. A continuació es descriurà per a cadascú dels quarters els tractaments 
adoptats: 
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1. Quarter B (pascícola) 

 

Taula III.1.5. Objectius i tractaments proposats per al quarter pascícola (B) 

Objectiu Tractaments 

- Recuperar, mantenir 
i millorar els rodals 
pascícoles 

 

- Cremes preescrites: per tal de recuperar zones de pastura, 
sobretot en les solanes. 

- Estassada de matoll: per millorar el pas i el pastoreig del bestiar. 

- Adevesat: selecció de tanys i permetre el pas del bestiar 
anualment. 

 

2. Quarter C (protector del sòl) 

Taula III.1.6. Objectius i tractaments proposats per al quarter de protecció del sòl (C) 

Objectiu Tractaments 

- Mantenir la massa 
estable i evitar 
processos erosius 

 

- Entresaca d’aquells peus que estiguin malalts i que suposin un 
perillper a la massa i per a la resta de la forest (tallades policia) 

- Trituració de les restes 

 

3. Quarter D (improductiu) 

No es proposa fer cap actuació. Són rodals on no hi ha pràcticament vegetació 
per ser substrat rocallós. 

4. Quarter E (conservació de biodiversitat) 

 

Taula III.1.7. Objectius i tractaments proposats per a les AGD del quarter de conservació de la 
biodiversitat (E) 

Objectiu Tractaments 

- Recuperar hàbitats 
d’alt interès ecològic 
que estan  en 
desaparició 

- Mantenir hàbitats d’alt 
interès ecològic 

- Mantenir i recuperar 
zones de bosc amb 
un alt grau de 
maduresa 

- Millorar les zones 
colindants a rodals 
d’interès per la fauna 
per afavorir la 
estabilitat d’aquestes 
espècies 

 

- Entresaca d’aquells peus que estiguin malalts i que suposin un 
perill per a la massa i per a la resta de la forest (tallades policia) 

- Selecció de tanys: En rodals on es pretén recuperar la roureda o 
l’alzinar.  

- Podes baixes: Per afavorir l’entrada de llum i la ràpida 
regeneració en el cas dels rebrots i així accelerar el procés de 
recuperació. 

- Aclarides baixes i mixtes: En zones colindants les aclarides 
baixes i mixtes, inclòs les tallades disseminatòries i finals hauran 
de complir una sèrie de requisits per tractar-se de zones febles 
per a la fauna en perill. 

- Estassada de matoll: En algun cas concret, el matoll dificulta i/o 
impossibilita la regeneració d’un hàbitat amb interès a 
recuperar i caldria reduir-lo. 

- Trituració de les restes 
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5. Quarter F (recreatiu) 

Taula III.1. 8. Objectius i tractaments proposats per al quarter recreatiu (F) 

Objectiu Tractaments 

- Conservar i millorar 
el paisatge 

- Millora i 
manteniment de 
camins 

- Permetre el pas i 
estacionament de 
vehicles 

- Millora d’un espai 
d’ús públic 

 

- Entresaca d’aquells peus que estiguin sotmesos, malalts o tapin 
algun objecte a observar (tallades policia) 

- Poda alta, d’aquesta manera es permet la visibilitat i es dóna 
profunditat al bosc i sensació d’espai i lleure. 

- Estassada de matolls. En cas d’haver abundància de matolls de 
caire punxós o que doni la sensació de tapat, que molesti per 
caminar, seure i/o jugar als vianants. 

- Temporalització dels llocs d’acumulació de gent, de manera que 
cada cert temps es canviï el lloc en concret, per evitar processos 
erosius. 

- Aclarides baixes i mixtes. En cas d’haver una important densitat 
es realitzaran aclarides d’aquest tipus per rebaixar-la fins a un 
marge d’entre 300-150 peus/ha, com objectiu final.  

- Aclarides per bosquets: En rodals grans, en cas de realitzar-se 
aclarides (mixtes o baixes) per excés de densitat, s’aplicaran per 
bosquets per generar un paisatge amb clars i es rebaixaran les 
densitats al marge d’entre 300-150 peus / ha per obrir molt la 
massa 

- Trituració de les restes 

1.2.6- Manteniment de camins 

Aquest és l’últim paràmetre de la fitxa de gestió tècnica del Pla General. En ell, 
només es determina un si o no. Aquesta resposta, fa referència a l’existència d’algun 
camí (sender i/o variants) que passi per l’interior del rodal. En cas de ser una resposta 
positiva, se sobreentén, que s’haurà de respectar el camí, trinxant i apartant tots els 
residus que allà es generin, i triturant-los en el cas que es pugui fer, com es marcarà 
posteriorment amb més detall en les Directrius d’Actuació per a la Gestió de 
l’Aprofitament de Fusta. 

Alhora, si es tracta d’un camí ecoturístic (itineraris del PNAP o Consell Comarcal o 
d’altres), s’aprofitaran els treballs al rodal, per realitzar les tasques de manteniment 
d’aquests itineraris (marcatge amb pintura, reposició de senyalització, estassada de 
matoll, poda baixa de tots els arbres a banda i banda del camí,...) 

 

1.3 Presa de decisions dasocràtiques 

1.3.1 Discussió dels torns, edats de maduresa o diàmetres de tallada 

En la fitxa del Pla General, aquest concepte apareix com edat de maduresa. Abans 
de discutir sobre el torn de cadascun dels rodals, es descriuran els diferents criteris que 
s’han fet servir per la pressa de decisions: 

- Criteri tecnològic:  

No s’ha utilitzat per a cap rodal planificat perquè no és l’objectiu d’aquesta 
ordenació aconseguir fusta per a serra, sinó fusta per a llenya i rodals madurs i estables 
sobre el territori. 

- Criteri biològic: 

Aquest criteri determina un torn relacionat amb l’edat en que l’arbre deixa de 
créixer totalment o quasi totalment, sense tenir en compte que durant els últims 20-30 
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anys hi hagi crescut molt poc a poc. Per tant, és un torn més llarg que el marcat pel 
criteri tecnològic, però més curt que el criteri físic o ecològic. En aquesta ordenació 
s’ha triat aquest criteri pel cas dels rodals productors (quarter A.1), ja que no es 
l’objectiu del propietari treure un gran rendiment econòmic, més enllà de generar un 
servei per al propietari, millorant la massa forestal i les infraestructures, i generant 
alguna de nova, i també en els rodals dels quarters B i F, on l’interés principal no és el 
productor sinó el paisatgístic o protector. Per tant, al tractar-se, aquesta espècie (pi 
negre) d’una espècie sensible i poc representada a la península ibérica, es creu 
convenient, tècnicament, aplicar un criteri biològic que marque un torn més llarg, 
permetent una gestió més respectuosa amb l’espècie i amb l’entorn, i més estirada en 
els seus cicles de producció: 

  Taula III.1.10. Tipus de massa, producte desitjat i torn o edat de maduresa. 

Espècie Tipus de massa i producte 
Torn 
(anys) 

Quercus 
humilis i 
petreae 

- Mixta irregular 

- Producció de llenyes 
200 

Betula 
pendula 

- Mixta irregular 

- Producció de llenyes 
120 

 

- Criteri físic (ecològic): 

En alguns rodals s’ha pres aquest altre criteri. Ha sigut el cas dels rodals que tenen 
caràcter recreatiu, protector de sòl o de conservació de la biodiversitat (C, D i E). 
Aquest criteri no determina una edat concreta a la que tallar els arbres. L’objectiu es 
aconseguir arbres amb el major diàmetre possible, per generar un paisatge més 
espectacular i de major qualitat visual, o per estabilitzar millor el sòl i evitar processos 
erosius, o per generar l’hàbitat idoni per una espècie d’alt valor de conservació, o per 
recuperar un hàbitat fràgil. 

En tal cas, només es trauran els arbres quan siguin poc estables i facin perillar la 
funció que tenen (cas recreatiu o de protecció del sol). També es trauran aquests peus 
en el cas de comportar un perill per ser un possible generador de plagues 
(acumulacions de fusta morta) o per estar infectat d’alguna malaltia (peus infectats 
per vesc). No existeix cap edat en concret, és anomenat el torn físic o ecològic. Si el 
peu mort no ocasiona els problemes abans comentats no es necessari extraure’l. Cal 
destacar la importància d’aquesta fusta morta en alguns casos (AIEN) ja que 
d’aquesta forma no es trenca cap cicle natural. 
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Foto III.1.9. Peu de roure al qual s’aplicat el criteri físic o ecològic. 

Així doncs, els criteris i els torns o edats de maduresa determinats per cadascun dels 
rodals, s’han decidit depenent de diferents factors: 

- Tipus de quarter: 

Quarter A (productor roure i bedoll): Criteri biològic. Torn biològic. 

Quarter B (pascícola): Criteri biològic. Torn biològic. 

Quarter C (protector del sòl): Criteri físic-ecològic. Torn físic-ecològic. 

Quarter D (conservació biodiversitat-AGD): Criteri biològic. Torn biològic. 

      (conservació biodiversitat –AEIN): Criteri físic-ecològic. Torn físic-ecològic  

Quarter E (recreatiu-pascícola): Criteri biològic. Torn biològic. 

- Tipus d’espècie: Depenent de l’espècie canvia l’edat del torn tecnològic o del torn 
biològic (taules anteriors). 

1.3.2 Elecció del mètode d’ordenació 

El mètode d’ordenació elegit per a tots els quarters, és l’ordenació per rodals. 

1.3.3 Organització en el temps de les actuacions silvícoles (Articulació 
en el temps) 

Es determina la prioritat de l’actuació, per la situació del rodal i per la 
possibilitat calculada a partir de tots els possibles tractaments. En avaluar la possibilitat i 
les prioritats, es determinen tots els rodals on es realitzarà el Pla Especial. La majoria dels 
rodals de prioritat 1 i 2 entraran en la planificació d’aquest Pla Especial i els de prioritat 
3 i alguns de prioritat 2 seran tractats al següent Pla Especial o al següent Pla General. 
D’aquesta manera, s’organitzarà el torn dels rodals a tractar, i sortirà un calendari 
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d’actuacions. Aquest calendari es presenta en el Pla Especial. Per triar els rodals 
d’actuació immediata s’han tingut en compte també densitats i estructures del bosc. 

1.3.4 Organització en l’espai de les actuacions silvícoles (Articulació en 
l’espai) 

Com s’ha dit, la situació dels rodals amb similar prioritat determinarà la 
possibilitat de reunir al màxim les diferents actuacions i d’aquesta manera organitzar les 
actuacions en l’espai i en el temps alhora. Així doncs, abans de determinar el 
calendari d’accions s’ha tingut en compte la situació de les actuacions (plànol de 
prioritats). Aquesta agrupació permet disminuir els esforços i les despeses de treball. 
Igualment, la intenció d’agrupar els tractaments, té com a finalitat anar recuperant els 
retards alhora, i poc a poc anar homogeneïtzant els rodals i creant zones més grans i 
uniformes. 

Veure les fitxes de gestió tècnica del Pla General en l’annex 6 adjunt. 
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2 Pla General i Pla Especial 

2.1- Vigència 

La vigència d’aquest pla general, és de vint anys i del pla especial, és de deu anys, la meitat 
de la durada del Pla General. Un cop acabada aquesta vigència seria convenient la realització 
d’un altre inventari i la realització d’un segon Pla Especial, seguint les línies marcades en el Pla 
General. Posteriorment a l’acabament del segon Pla Especial, s’haurà de fer una revisió d’aquesta 
Ordenació. 

En el Pla Especial, s’han agafat els rodals definits en Pla General com més prioritaris i articulats 
en el temps i en l’espai. Aquests rodals són els que es tractaran durant aquest període de deu 
anys. Partint de les fitxes de Gestió Tècnica del Pla General, s’han redactat unes noves fitxes per a 
cadascun dels rodals segons l’ús prioritari designat. En aquestes fitxes, anomenades a partir d’ara, 
Fitxes del Pla d’Aprofitaments, es determina concretament l’actuació que es durà a terme al llarg 
dels 10 anys de Pla Especial. 

2.2- Pla d’Aprofitaments i Regulació d’Usos 

El Pla d’Aprofitaments és el document de planificació del Pla Especial. D’igual forma que s’ha 
fet amb el Pla General, s’aniran desglossant tots els paràmetres que conformen aquest pla per a 
cadascun dels usos de la forest. 

Es marquen unes directrius d’actuació per a l’aprofitament de cadascun dels usos que venen 
reflexats al final de cada capítol. Es determinen uns criteris d’actuació que són fonamentals per 
dur a terme una gestió sostenible de la forest, amb el medi natural i amb el territori. Molts d’aquests 
criteris són part de l’estudi anomenat “Plan de Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal 
del Mig Pallars (Pirineo de Lleida) “ (Palau J et al, 2002).  

Com a antecedent a aquests criteris, s’ha d’anomenar el projecte LIFE Pirineu Viu, que durant 
el seu funcionament, va establir uns criteris de sostenibilitat amb el medi, que han quedat 
establerts al territori. De fet, són part d’aquests criteris que juntament amb altres, resultat de la 
consulta amb experts i de la bibliografia referent, han permès establir les directrius per a cada 
aprofitament o ús. Així doncs, alguns dels criteris que a continuació es presenten, estan sent 
practicats al territori des de fa uns anys i els que no, hauran d’implantar-se el més ràpidament 
possible.  

S’ha elaborat un balanç econòmic individual per a cadascun dels aprofitaments i usos que es 
proposen a la forest durant aquest Pla Especial, que anirà inclòs a l’interior de cada capítol. En el 
Balanç Econòmic final es farà un resum a mode de conclusió.  

En el balanç econòmic individual es determinen les despeses generades per cadascun dels 
tractaments, les possibles línies d’ajuts (que d’alguna manera es poden considerar com un ingrés), 
els ingressos pels possibles aprofitaments, en cas de que n’hi hagin, i el balanç econòmic resultant. 
Pel que fa al Pla de Tallades s’ha de destacar que s’ha diferenciat la manera de calcular el 
balanç econòmic pels rodals on està proposada una tallada de regeneració i els rodals en que es 
fan tractaments de millora.  

 
Tallada de regeneració: Calculats els volums a extraure, mitjançant la possibilitat de 

regeneració, coneixent el preu de la mà d’obra de tala i extracció de la fusta, les densitats inicials, 
el tractament a realitzar i la superfície sobre la que s’actua, és realitzaran els càlculs de les 
despeses de la fase de realització del tractament i extracció de la fusta. Coneixent els costos de la 
càrrega en carregador i del transport de la fusta que s’aprofiti, es calculen les despeses de la fase 
de càrrega i transport. El balanç final serà la resultant del preu de venda menys aquestes despeses 
generades. Com que aquesta ordenació no té com a objectiu obtenir un producte per serra sinó 
per llenya, i a més a més, el seu destinatari serà el veïnat del poble de Lladrós, no es pretén obtenir 
guanys econòmics amb aquests aprofitaments, només generar un servei al poble per a tenir a 
l’abast llenyes a la vegada que es milloren els boscos de la foresta amb les actuacions respectives. 
Per tant, no es farà cap càlcul econòmic en torn a la venda de la llenya. Igualment, la despesa 
generada per les tallades, es pretén compensar amb els ajuts del PDR per millora dels ecosistemes. 
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Si es realitza alguna tallada de regeneració, servirà per a tenir llenyes de qualitat i obtenir un bosc 
alt de qualitat ecològica i en funcionament per ser aprofitat des del punt de vista de la llenya. Les 
tallades de regeneració permetran precisament “regenerar” la massa forestal i donar-li la vitaliat i 
la estructura que les masses mixtes no coneixen des de fa molts anys al Pallars. 

 
Tallada de millora:  Tal com s’ha dit en el punt anterior, aquestes tallades generaran la 

llenya i les restes necesàries per abastir al poble de llenya. Evidentment, aquestes tallades seriviran 
per conduir el bosc cap a una situació final ecològicament més rica i productivament més activa.  

  
- Despeses: S’ha considerat com a despesa generada en la realització dels tractaments de 

millora el que ve reflexat a l’ordre de 14 de desembre de 2001 en la que s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible com l’import màxim de les 
actuacions objecte de la subvenció. S’ha fet així, ja que és desició del propietari que les 
aclarides només es realitzaran en cas d’atorgar-se els ajuts i seran adjudicades per la 
quantitat atorgada per l’ajut. 

-  Ajuts: S’ha de diferenciar aquest paràmetre del d’ingressos, pel fet de no tenir exactament 
el mateix significat. Existeixen diferents línies d’ajuts per part de les diferents administracions i 
departaments. En el cas del departament de medi ambient queden moltes englobades en 
el Pla de Desenvolupament Rural (PDR), que surt cada any. Altres possibilitats són els ajuts 
que el Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP), traurà dintre de les seves línies d’actuació. 
També en aquest punt s’han de tenir en compte els possibles ajuts aconseguits mitjançant 
patrocini privat, a partir del catàleg de patrocini generat pel projecte LIFE Pirineu-Viu, i que 
està en funcionament. 

Coneixent la quantitat subvencionada per ha, i per tipus de tractament (1ª aclarida de 
millora, 2ª aclarida de millora, tallada selectiva i estassada de matoll en boscos irregulars...), 
s’ha calculat l’ingrés que suposaria l’ajut si fos concedit. En un mateix rodal, poden existir 
diferents línies d’ajuts (per a un camí, per a una aclarida, o per l’eliminació de restes per 
exemple), per tant s’hauran de comptabilitzar tots els possibles ajuts. 

- Ingrés: No hi haurà 
- Balanç: És el càlcul resultant de la diferència entre ingressos (ingrés per la venda de 

productes i ajuts estimats), i despeses. Aquest balanç, serà el resultat econòmic final de 
l’actuació. Si aquest balanç és negatiu, el propietari no ha tingut guanys i pot haver perdut 
diners; això no vol dir que no l’interessi l’actuació, ja que pot haver guanyat una 
infrastructura, una millora en el bosc o una actuació preventiva i necessària, el propietari 
haurà fet una inversió. Si aquest balanç és positiu, el propietari ha tingut ingressos suficients 
per pagar l’actuació i per generar alguns guanys. 

 
La resta d’aprofitaments s’han desglossat d’igual manera com s’ha fet en els tractaments de 

millora. 

2.2.1- Pla de Tallades i Pla de Millora Forestal 

En el Pla General s’han definit algunes de les característiques de planificació per cada 
rodal: quin tipus d’actuació es realitzarà en cada rodal, la densitat inicial i final en cas de fer 
tallades de millora o de regeneració... així com la prioritat d’actuació en cadascun dels rodals. 
(Annex 6. Fitxes de Gestió Tècnica del Pla General).  

Posteriorment s’ha definit el Pla Especial amb vigència de 10 anys en aquells rodals de 
prioritat 1 i alguns de prioritat 2 , principalment del quarter productor i pascícola però també dels 
rodals designats com a Àrees de Gestió Dirigida (AGD) i de conservació del sòl amb criteris molt 
més conservadors que els primers. Als rodals de prioritat 3 es proposa la seva planificació en la 
revisió del Projecte d’Ordenació. 

El fet de tractar-se d’una ordenació per rodals pot suposar un no rendiment econòmic 
sostingut de la forest. Es proposa millorar el rendiment sostingut una vegada la relació edat-
densitat sigui compensada en posteriors revisions aplicant aquest mètode d’ordenació per rodals. 

A continuació s’explica tot el procediment seguit per calcular els volums a extraure en el 
pla de tallades de regeneració. Per determinar un volum per any, s’han hagut de calcular abans 
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la possibilitat de regeneració i la superfície a regenerar en els 10 anys que dura el pla. Un cop, 
calculats aquestes xifres, es trien els rodals on dasomètricament interessa fer aquestes tallades i 
s’organitzen aquestes tallades en relació al que marquen la possibilitat i la superficie de 
regeneració. Amb aquesta informació es fa un calendari de tallades de regeneració i es 
concreten les fitxes del Pla de Tallades, en que es destaca el rodal d’actuació, l’any en que es 
planifica la seva actuació i el tipus de tractament que es practicarà. S’inclou una taula amb la 
densitat actual, densitat que s’extraurà i la densitat final després de l’actuació per classes 
diamètriques. Aquestes fitxes es mostren més endavant. 

Durant aquest procés es presenten una sèrie de taules on s’analitzen aquestes dades i es 
prenen les desicions corresponents. Finalment, és fa un balanç econòmic del Pla de Tallades, per 
determinar els beneficis que tindrà el propietari cada any.  
 

2.2.1.1. Càlcul i discussió de la possibilitat 
 

Els càlculs a realitzar en aquest pla i la posterior discussió referent a les possibilitats, en 
l’ordenació per rodals que ens ocupa es realitza al voltant d’aquests conceptes: 
 

- Superfície de regeneració o cabuda periòdica: en base a la superficie productora sobre la 
qual es pensa tallar durant la vida de la forest, es determina la superfície màxima a 
regenerar per any, pel pla general i pel pla especial. Les tallades finals no podran superar 
mai aquesta xifra. 

- Possibilitat de regeneració o possibilitat dels productes principals: s’avalua la massa tallable 
dels rodals de tallada immediata tenint en compte les existències actuals calculades a 
partir de les dades d’inventari i el creixement corrent per a cada rodal. 

- Possibilitat de millora o possibilitat de productes intermedis: formada pels volums a extraure 
en aclarides i aclarides de plançoneda, així com tallades extraordinàries que no suposen 
una posterior regeneració. (Madrigal Collazo, 1994). 

- Volum total a extraure: A partir del nombre de peus que s’extraurà de cada rodal es 
calcula el volum de fusta que això implica. Part d’aquest volum serà de serra, i part no 
tindrà cap aprofitament. Realment sí que existeix un aprofitament de part d’aquest volum. 
Són els aprofitaments de trituració per pasta de paper i l’aprofitament per pals de RTI. Però 
aquest dos aprofitaments no s’han valorat econòmicament per tal d’analitzar el cas més 
pessimista i tenir un marge de seguretat.  

 
 
 
 
 
 
Superfície de regeneració o Cabuda periòdica 
 
En primer lloc s’ha atès a una norma de regulació per tal d’assolir un rendiment sostingut. S’ha 

calculat una cabuda periòdica tal que:  
 

 
 
 

 
 

Per a fer el càlcul de la cabuda periòdica s’han exclòs tots els rodals on no es pretén traure 
cap peu aquest Pla General, d’entrada són els rodals AEIN i AGD del quarter E, així com els rodals 
protectors del sòl (quarter C i D) donat que en aquests no hi haurà cap actuació.  

Una vegada separats els rodals dels quarters A i B, han sigut analitzades les fitxes 
d’abatiment de cadascún dels rodals per conèixer ben bé la realitat de cada rodal, en aquesta 
revisió, s’han tret de la selecció alguns rodals més; en primer lloc, tots els rodals que tenen prioritat 
3, doncs són els rodals que presenten estructures molt joves on no s’ha de fer cap actuació fins 

Sp=(S1/E1+ S2/E2+... S3/E3)*p 

Sp Cabuda periòdica 
E1, E2... Edats de maduresa dels diferents rodals. 
S1, S2... Superfícies de la forest de manera que S=superfície de 

la forest i no del quarter.  
p Període 
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d’ací 20 anys mínim, o sigui després d’aquest Pla General. En segon lloc, han quedat fora de la 
selecció els rodals formacions heterogènies en espècies arbòries i d’estructures molt irregulars amb 
peus majors de 30 cm de diàmetre. En tercer lloc, s’han tret els rodals que tenen menys de 15 
m²/ha d’AB i mostraven poblacions joves que en els propers 20 anys no estaran preparades per a 
ser tallades, ni per millorar. Per últim s’han apartat de la selecció algunes situacions on s’han 
detectat problemes de regeneració i s’ha preferit esperar 20 anys per actuar i així no còrrer riscos. 
D’aquesta forma, es fa una tria amb caràcter conservacionista per asegurar una cabuda 
periòdica segura. 

 
Plantejat aquest filtre de mínims, es conclou que no hi ha superfície a la forest, disposada 

per plantejar cap tallada de regeneració, i que quedarà pel següent Pla General el plantejament 
d’alguna tallada d’aquest tipus, seguint la metodologia i les directrius plantejades en aquesta 
ordenació forestal. 
 
 
 

Superfície de millora 
 

S’ha estimat en cabuda, determinant quines superfícies seran recorregudes per les 
aclarides i altres tallades de millora, passant després a volums per mitjà de les dades d’inventari 
(Madrigal Collazo, A 1994). 

Els rodals elegits per fer tallades de millora són tots els rodals productors de roure, carrasca 
o bedoll, treient els rodals sóbre els quals es faran tallades de regeneració, que durant aquest pla 
general no es plantejarà en cap rodal, més els del quarter d’ús públic. Aquest conjunt de rodals, 
doncs,  fan una sumatori de 35,16 ha, que repartides en els 20 anys que dura el Pla General, fan 
una cabuda de millora de 1,76 ha/ any, és a dir, cada any del Pla Especial, es podran aclarir un 
màxim de 1,72 ha, si es vol realitzar treballs de millora tots els anys, tal com és intenció. 

Un cop se sap la superfície sobre la que s’actuarà cada any en el Pla de millores, es trien els 
rodals on aquests treballs són més urgents. Per tal efecte, s’han seguit els següents criteris: 

- La classificació anteriorment descrita de tots els rodals en tres prioritats (orden: 1>2>3). 
- L’anàlisis de les àrees basimètriques mitges (>20 m2/ha) 
- L’anàlisis de les densitats de població (>900-1.000 peus/ha) 
- L’anàlisis de les edats de la massa forestal. 
- La situació de cadascún dels rodals i la possibilitat de agrupar-los. 

L’aplicació d’aquests criteris, han permès decidir en quins rodals cal actuar durant aquest 
Pla Especial amb tractaments de millora.  

Pel que fa a la possibilitat de millora s’ha estimat en cabuda, determinant quines superfícies 
seran recorregudes per les aclarides i altres tallades de millora, passant després a volums per mitjà 
de les dades d’inventari (Madrigal Collazo, A 1994). 

Finalment, a partir d’aquestes xifres es calculen els volums de millores a extaure cada any i 
d’aquesta forma, es pot saber la possibilitat de millora, i la possibilitat global. S’adjunten els rodals i 
les característiques on es faran tallades de millora durant el Pla General. 

 
Rodals Superf Sp Edat 

1d 2,02 Carrasca 30 
1c 1,94 Fleix 30 
1e 8,28 Bedoll 40 

1f 7,86 Bedoll 49 
1q 2,13 Roure 22 
3f 1,15 Freix/Bedoll 50 

3g 5,19 Freix/Bedoll 37 
3p 3,64 Roure 33 

2k 2,95 Carrasca 40 

Total 35,16 

Sup anual de millora 1,76 
 

Taula III.2.6  Rodals elegits per fer els treballs de millora forestal i superfícies durant el Pla General. 
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Possibilitat de millora o possibilitat de productes intermedis: 
 
Pel que fa a la possibilitat de millora, es segueix el mateix procediment que per a la 

possibilitat de regeneració, però aquest cop és calculen els volums a partir de les superfícies, i és 
així, com la restricció aquest cop està en funció de les hectàrees sobres les que es pot actuar.  

 
Un cop seleccionats aquests rodals, es calcula la possibilitat de millora: 
 

 
 
 
 
 

Sup tallada millora  35,16 ha 

Volum tallada millora total 1.659,33 m³ 

Creixement total   79,9  m³/any 

 
 
 
 
 
 
 
A continuació es presenten les dades volumètriques dels rodals que entraran en 

regeneració durant aquests 20 anys de Pla Especial. Els rodals que s’han triat per entrar en 
regeneració durant els primers 20 anys s’han considerat els més prioritaris, per la seva edat, àrea 
basimètrica i densitat. (veure. mapes edat, volums, densitat)  

 
 

Rodals Vol Bp (m3) Vol Qh (m3) Vol Qp(m3) Vol Qi (m3) 

1d - - - 173,13 

1c - 65,96 - 0,14 

1e 310,17 7,05 0,62 19,14 

1f 395,63 34,77 44,65 - 

1q - 19,26 - 0,48 

2k 22,34 110,45 - 78,84 

3f 183,93 4,46 - - 

3g 2,65 92,43 - 14,54 

3p 35,16 16,08 - 27,50 

Total 949,89 350,45 45,27 313,76 
Taula III.2.6  Volums totals dels rodals on es faran els treballs de millora 

 
Una vegada es coneix la superfície de millora, se sumen tots els volums dels arbres fustaners 

i els creixements. Aquest sumatori ha de ser total (m3), de forma que contemplen el volum total 
que existeix a aquesta superfície i el volum de fusta que creixerà en els propers anys. 

 
 

Rodals Creix Bp(m3 /any) Creix Qh (m3 /any) Creix Qp(m3 /any) Creix Qi(m3 /any) 

1d - - - 10,48 

1c - 2,58 - 0,04 

1e 14,97 0,75 0,18 2,11 

1f 18,70 2,07 2,66 - 

1q - 2,14 - 0,14 

2k 0,51 1,34 - 4,31 

Pmill=(Vcm/p)+(Ccm/2) 
Pmill: Possibilitat anual de regeneració durant el Pla Especial 
p: període de regeneració dels rodals de tallada de millora 
Vci: Volums dels rodals de tallada de millora 
Cci: Creixement anual 

La possibilitat de millora de la forest Lladrós durant aquest pla general és de 
122,94 m3/any, el que suposa un total 1.229,38 m3 durant els 10 anys de durada del 
Pla Especial, i 2.458,76m3 durant els 20 anys de durada del Pla General. Tot per 
llenyes 
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3f 0,74 0,33 - - 

3g 8,18 2,48 - 0,68 

3p 0,21 3,01 - 1,31 

Total 43,31 14,70 2,84 19,08 
Taula III.2.6  Creixements totals dels rodals on es faran els treballs de millora 

 
Taula III.2.7  Estimació de les possibilitats. 

Possibilitat (Volum a extraure per any) Volum (m3/any) 

Possibilitat global 122,94 

Possibilitat regeneració 0 

Possibilitat millora 122,94 

 
 

2.2.1.2. Calendari d’actuacions tallades de regeneració 
 
No es planifica cap actuació de tallades de regenaració a la forest de Lladrós. 
 
 

2.2.1.3. Calendari d’actuacions tallades de millora 
 

A continuació es presenta el calendari d’actuacions per a les tallades de millora 
proposades per aquest Pla Especial i Pla General, i els tractaments que s’han d’aplicar en cada 
cas. S’especifiquen els anys i els rodals on s’actua, el volum total existent en cadascun dels rodals 
per a les espècies principals: Quercus humilis, Quercus petraea, Quercus ilex i Betula pendula,  i 
l’estimació de volum de serra.  

Així doncs, es proposa actuar durant els 10 anys de pla especial a 26,18 ha, és a dir, una 
superfície de 2,18 ha per any, 0.42 ha més que el que s’havia estipulat als càlculs de possibilitat, 
aquestes hectàreas hauran de recuperar-se en negatiu, en el següent en la segona part del Pla 
General (en el 2º Pla Especial). Per tant, al 2º Pla Especial s’hauran de fer aquest 0.42 has de 
menys. 

Tot i així, aquesta diferència és poca i està dintre del marge de tolerància del 15% d’error 
que s’havia calculat a l’estat forestal. 

Les tallades de millora, seran podes i selecció de tanys. S’ha decidit fer un calendari anual 
de millores tot i que s’aconsella agrupar-les cada dos anys, aprofitant així els ajuts del PDR que són 
bianuals, i per tant, en cas de demanar-los s’haurà de comptar amb els rodals, els volums i demés 
de dos anys, el present i el posterior.  

Cal destacar que el mètode emprat per a les tallades de millora de rorures, carrascai 
bedoll és l’entresaca per bosquets, però que degut a la falta de maduressa en tot el bosc, es 
realitzarà selecció de tanys, a mode d’aclarida baixa/mixta per afavorir la seva maduressa i 
alhora aconseguir aprofitament de llenyes. Amb el compliment del Pla General, cada vint anys, és 
realitzarà una actuació en cadascú dels rodals productors, per  aconseguir els objectius marcats 
per rodal (mirar Fitxes del Pla General, a l’annex 6). A continuació, en el calendari d’actuacions, es 
proposa en concrets,les actuacions pertinents al llarg, dels 10 anys del Pla Especial i dels 20 anys 
de Pla general.  

 
Les aclarides mixtes, seran generalment, d’una intensitat d’entre 35% i 25%, les aclarides baixes 
seran d’una intensitat del 30% mentre els clarejos del 50%. Les podes es faran en els tractaments 
d’aclarida i cubriran una alçada mínima de 1/3 de la alçada de l’arbre, i correspondran 
aproximadament al 10% del volum de la massa en peu total.  

 
La distribució en l’espai, serà de 20 anys, de tal forma que cada 20 anys, seguint els 

programes dissenyats, es farà una actuació sobre un dels rodals. La distribució de les aclarides s’ha 
fixat, es relació a la prioritat d’urgència d’actuació sobre la massa en questió. Per tal efecte, s’ha 
acudi a la prioritat que es va determinar durant la fase de rodalització, a la densitat de la massa 
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comparada amb les TBF (taules de Tipus de Bosc Final, mirar Pla General), a la edat calculada 
durant l’inventari forestal, i a la distribució territorial de les parcel·les. En relació a aquest últim 
factor, s’ha intentat agrupar al màxim les tallades de tal forma que les brigades de treball hagin 
de moure’s el mínim i estalvien despeses en desplaçament i en temps.  

En aquestes aclarides, és seguiran els criteris marcats pel métode d’aclarida succesiva 
uniform, deixant el arbres de més futur i treient amb les tallades de millora, els arbres sotmesos, 
codominants, malalts o de poc futur. És compliran les directrius per a les masses forestals de AGD i 
AEIN marcades a l’estat natural i al Pla de Conservació de la Biodiversitat, que obliga a deixar un 
5% mínim de peus vells, ramuts i amb un alt potencial per als ocells fustaners i ocupants.  És molt 
important, que es respecten els percentatges al màxim. 

En tot cas, es compleixen les xifres calculades, sempre a la baixa, de tal forma que els 
càlculs de densitat siguin els més aproximats possibles i en realitat majors que els calculats, per 
asegurar el futur de la massa. En relació als ingresos monetaris, no es pretén obtenir-ne cap més 
que generar un servei als veïns del poble i millorar la coformació ecològica i estructural del bosc. 
En relació a les despeses, bàsicament, es saldaran amb les ajudes demanades per realitzar les 
aclarides i en cas de no existir aquestes ajudes, es saldaran amb el fons de millora de la forest o 
amb part dels beneficis produïts per les tallades de regeneració. 

El volum de fusta total, què s’extrau en les aclarides, durant tot el Pla Especial, està calculat 
de la forma explicada en el punt anterior (veure fòrmula). Una vegada calculat aquest volum, 
s’aplica la fòrmula de cubicació corresponent a les noves densitats finals que quedaran després 
de comparar les densitats actuals amb el TBF.  

 
Així doncs, el volum què s’extraurà en les aclarides durant el Pla General és de 439,30m3, 

mentre que la possibilitat de millora calculada és de 2.458,76m3 per tant, hi ha un marge molt gran 
entre les dos xifres, el que vol dir, que la majoria de la massa encara no es troba en situació de ser 
tractada i que no hi ha problema en tallar la quantitat proposada. 

 
El volum què s’extraurà en les aclarides durant aquest Pla Especial (propers 10 anys) és de 

336,50 m³, mentre que la possibilitat de millora calculada pels 10 propers any, és de 1.229,38 m³, 
per tant, torna a haver-hi un marge gros, però menor que en el Pla General, el que indica 
clarament que s’han elegit per a aquest pla els rodals de més urgència. 

 
S’havia establert anteriorment una possibilitat de millora anual de 122,93 m3/any, i no 

queda superada en cap ocasió. En els casos dels rodals 1c, 3f i 3g, es tallaran tanys de freix que 
podran servir per llenyes. No s’indica els volums del Fleix per no tractar-se en principi d’una espècie 
objectiu, tot i que el cas d’aquests rodals fa que ho sigui. A les fitxes de gestió de l’annex 6, ja 
apareix el volum de freix corresponent que es tallat. 

 
Per al Pla General, es proposa continuar amb la mateixa línia d’actuació i es proposen els 

rodals que menys prioritat han demostrat durant els treballs de camp i que per tant, han quedat 
relegats als últims anys d’aquest Pla. Igualment, es proposa equilibrar els volums igual que s’ha fet 
en aquest Pla Especial. 

 
És compliran les directrius per tallar fusta, marcades en aquest Pla Especial. 
A continuació es mostren els rodals elegits d’entre tots els del Pla General per a realitzar les 

tallades de millora durant el Pla Especial: 
 

Rodals Superf Sp Volum Bp Volum  Qh Volum Qp Volum Qi 

1d 1,32 Carrasca - - - 173,13 

1c 1,94 Roure/Freix - 65,96 - 0,14 

1q 2,13 Roure - 19,26 - 0,48 

3f 1,15 Bedoll/Freix 183,93 4,46 - - 

3g 5,19 Bedoll/Freix 2,65 92,43 - 14,54 

3p 3,64 Roure 35,16 16,08 - 27,50 
Taula III.2.11.  Dades volumètriques totals dels rodals on es faran treballs de millora durant aquest Pla Especial 
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A continuació, es mostren els calendaris programats tant per a tallades de regeneració del 
Pla Especial (1-10 anys), com per a tallades de regeneració del Pla General (10-20 anys). 

 
Any d’actuació Rodal Volum a extraure (m3) 

2010 3g/1d 8,90 40,71 

2011 3p 17,54 

2012 3g/1d 8,90 40,71 

2013 3p 17,54 

2014 3g/1d 8,90 40,71 

2015 3g/1d 8,90 40,71 

2016 3f/1d 3,37 40,71 

2017 1d 40,71 

2018 1c 14,23 

2019 1q 3,94 

2020 2k 11,27 

2021 2k 11,27 

2022 1e 6,68 

2023 1e 6,68 

2024 1e 6,68 

2025 1e 6,68 

2026 1e 6,68 

2027 1f 15,63 

2028 1f 15,63 

2029 1f 15,63 

TOTAL  439,30 

Taula III.2.12.  Calendari d’actuacions per a les tallades de millora del Pla General (20 anys) i Pla Especial (en verd). Font: Pròpia 
 

 En l’annex 6, s’adjunten les fitxes de gestió del Pla Especial i del Pla General que desenvolupen 
plenament aquest calendari de treball. 
 

2.2.1.4. Pla d’aprofitament de llenyes 
 

 A la forest de Lladrós, no hi ha un aprofitament de llenyes per a l’indústria o el comerç, és 
un aprofitament veïnal que només utilitzen els veïns del poble, i aquesta continua seent la voluntat 
del propietari. Per tal motiu no s’ha considerat aquest aprofitament un benefici econòmic i per 
tant no es presenta cap balanç financer. 
 Com que el bosc té una gran extensió d’espècies llenyoses i en la seva totalitat requereixen 
de tractaments de millora per reconvertir la masa de bosc baix a alt o per millorar les estructures 
del bosc alt, és proposa que els productes resultants del les tallades de millora, siguin aprofitats per 
llenya. Així doncs, les tallades de millora, tal com s’ha fet, compliran amb l’objectiu d’abastir de 
llenya el poble i alhora de millorar la massa forestal.  
 
 Per tant, no hi ha Pla d’aprofitament de llenyes, perquè s’entén que el mateix Pla de millora 
forestal, fa de Pla d’aprofitament de llenyes. 
 

2.2.1.5. Plec de Condicions del Pla de Tallades i del Pla de Millora Forestal 
 

Sempre que es faci una actuació programada, el propietari, haurà de redactar un Plec de 
Condicions perquè la empressa contractada per fer els treballs, el complisca eficaçment. Aquest 
plec, haurà de complir i incloure totes les directrius que estiguin directament relacionades amb el 
tipus de tractament. 
 
Directrius per la realització de tractaments silvícoles 
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El tipus de tractaments que es realitzaran s’han explicat al Pla General i més concretament 
a les fitxes d’aprofitaments del Pla Especial. Aquí es concretaran una sèrie de criteris a portar a 
terme en cadascú d’aquests tractaments: 

 
a) Tallades 

 
• Afavorir un mosaic de vegetació, és a dir, la heterogeneïtat espacial, tant vertical (varietat 

d’espècies i/o superposició de capçades a diferents alçades), com sobretot horitzontal, 
amb combinació de densitats d’arbrat i arbustius. Cada unitat de mosaic, hauria de ser 
inferior a 5 ha i de 10 ha com a molt. Això implica, en conseqüència, evitar les superfícies 
monoestructurals excessivament regulars superiors a 5-10 ha. 

• S’han de respectar un percentatge de peus destinats al refugi d’espècies que depenen 
dels arbres de gran diàmetre - cavitats en el tronc i fusta morta en descomposició- 
significant una reserva mitja de 5 peus/ha, que afectarà a arbres vells o secs extrafusters 
(diàmetre superior a 55 cm), arbres amb cavitats, peus exemplars de qualitat d’arbres pare 
portadors de llavor de qualitat, arbres que s’hi posa el gall fer al costat dels cantaders... Es 
conformarà en grups compactes en les masses coetànies de pi negre o aquelles més 
exposades al vent, o en peus més o menys aïllats si no ocasionen problemes posteriors.  

• Es deixarà un mínim de 5 arbres morts amb diàmetre normal no inferior a 40 cm per ha. 
• Es tallaran exclusivament els peus assenyalats per tallar. En actuacions de sanejament pot 

efectuar-se un assenyalament invers, assenyalant els peus que han de quedar. 
• Es mantindran en tots els tractaments posteriors d’aquest mínim de peus d’arbres morts per 

tal d’incrementar la biodiversitat del bosc i en qüestió de refugi, la nidificació, recurs tròfic 
pel gall fer. 

• Es prioritzaran les estructures regulars front a les irregulars. En general, les masses regulars 
comporten freqüències d’intervenció més baixes (cada 15-20 anys per  aclarides), amb la 
conseqüent tranquil·litat per a la fauna, i una major obertura de clars de gran interès per a 
millorar la producció de fruits forestals. 

• Per a facilitar els requisits de tranquil·litat de la fauna forestal és beneficiós allargar el màxim 
possible les rotacions. Quant menys temps i amb menys freqüència s’entri en el bosc, millor. 
No obstant, si les rotacions s’allarguen molt el rendiment disminueix, per tant s’ha de trobar 
un punt d’equilibri entre conservació i producció. 

• Evitar la regeneració uniforme de superfícies molt grans. Es deuen adoptar parcel·les de 
regeneració de 0,5 ha com a màxim, per no perjudicar la fauna. 

• Les eines de treball, hauran d’estar netes al començament de cada tractament, per evitar 
infeccions a la massa i possibles patologies. Seria convenient netejar-les amb alguna 
barreja d’anti-patògens. 

• Els talls de poda, es faran a nivell del tronc, o com a molt sobresortint 5 cm del mateix. 
D’aquesta manera, es facilita la cicatrització del nus i es millora la qualitat de la fusta. 

• Igualment les soques dels peus tallats hauran de fer-se el més pròxim al terra possible, 
sobrepassant com molt 10 cm. És interessant, deixar un grup de soques per ha (2 a 5 peus 
per ha), a 1- 4 metres de terra, d’aquesta manera es converteixen en estaques o zones de 
descans, importants pel manteniment de la fauna amenaçada i per millorar el paisatge 
conformant un aspecte més madur. 

• A l’hora de tallar es respectaran tots els arbres amb cavitats naturals o excavades pels 
picots. 

• Respectar tots els arbres amb nius de grans ocells, especialment els rapinyaires forestals, 
deixant un bosquet d’arbrat intacte al seu voltant (en un radi de 20 metres, exceptuant si el 
niu és d’àguila daurada, cas en que es prendrà un radi de 50 metres) 

• Respectar els troncs tombats pel vent (sobretot si són de gran tamany), especialment quan 
siguin escassos al rodal. Deixar un mínim de 10% de la fusta morta de cada rodal. 

• En les acumulacions de fusta morta originades per pertorbacions de magnitud catastròfica, 
pot retirar-se el gruix del material respectant els criteris exposats fins ara. 

• En les divisòries on existeixi vegetació arbòria, crestes i zones de vessant amb pendent forta, 
així com en les zones de pedregositat elevada, els assenyalaments seran més prudents que 
en zones on no s’hi donen aquestes condicions. Es deixarà una franja de protecció i no 
s’assolirà el 50% de la massa en l’assenyalament de les tallades disseminatòries. 



Forest de Lladrós “Costes i Calsius”                               Planificació 
 

 195 

• Es deixaran per tallar, tots els arbres situats al voltant de les petites zones humides, 
afloraments rocallosos o altres elements singulars a escala de rodal. 

• Deixar una franja d’arbrat sense tallar, en els costats dels barrancs, tant per evitar danys 
sobre la vegetació rupícola, com per a mantenir l’estabilitat del terreny en les seves vores, 
les ombres al cabal, i l’aportació de nutrients per la caiguda de restes de l’arbrat. 

• Deixar una franja d’arbrat sense tallar, al voltant de les pistes i camins, amb la fi d’impedir 
l’erosió en desmonts i terraplens i, al temps minimitzar l’impacte visual. Aquesta franja no ha 
de ser contínua ni uniforme, sinó que tindrà  vores trencades cap el centre de la tallada i 
ruptures que permetin el pas cap al centre de la mateixa 

• No quedaran arbres penjats, a menys que no es puguin desenganxar amb la indumentària 
normal.  

• No quedaran residus en les zones de treball: llaunes de benzina, d’oli, sacs de plàstic, 
peces de roba, restes de cremes,... 

• En cas d’haver pi roig, no es podrà tallar durant els mesos d’abril i maig per prevenció de 
plagues de perforadors. 

• Els treballadors forestals, hauran de realitzar les feines amb tot el equip obligatori, és a dir, 
casc amb orelleres i protecció frontal, botes protectores, guants, i vestimenta reforçada. 
Aquesta vestimenta haurà de ser cridanera per estar contínuament localitzat. Els 
treballadors forestals, hauran de conèixer a la perfecció totes les mesures de protecció 
d’obligatori compliment 

• En cas d’existir algun itinerari eco-turístic que passi el rodal on s’estiguin fent treballs 
forestals, es comunicarà als punt d’informació i/o s’assenyalarà sobre el territori. 

• En cas de fer alguna actuació silvícola en alguns dels rodals per on passi  algun itinerari 
forestal existent en l’actualitat o futur, es respectarà al màxim, deixant-lo com es trobava 
en un principi si es malmet d’alguna manera.  

• Com a norma general, l’època de major sensibilitat de la fauna en els boscos de 
muntanya, és la primavera i principis d’estiu (15 de març a 15 de juliol), per coincidir amb el 
període reproductor de la majoria de les espècies. Per tant, durant aquest període s’ha de 
minimitzar al màxim la realització de treballs forestals, especialment dels que comporten 
tales d’arbrat de diàmetre normal major de 30 cm. Aquesta restricció no afectaria a 
tasques més senzilles com aclarides, neteges o senyalització d’itineraris o altres treballs que 
poden contribuir a mantenir l’ocupació laboral vinculada a la forest. 

• Evitar l’ús de plaguicides pels seus efectes negatius directes o indirectes sobre la fauna. 
• En cas que es faci alguna actuació en algun rodal on hi hagi un element de patrimoni 

històric  caldrà anar amb compte; les directrius estan especificades en l’apartat 
corresponent a patrimoni històric de l’Estat Socio-econòmic. És molt interessant, una 
vegada es presentin les feines d’investigació realitzades en aquest bosc en relació al canvi 
del paisatge, recollir tota la informació referent a al patrimoni històric i actuar seguint 
aquestes directrius en tots els rodals on hi hagi presència d’aquest patrimoni. 

 
b) Selecció de tanys 

 
• Als rodals on hi ha una potencialitat de roure o carrasca, aprofitat al llarg del temps com a 

bosc menut, es durà a terme la conversió de bosc menut a bosc gran, més favorable per la 
majoria de fauna amenaçada. 

• En totes aquelles zones on es realitzi aquest tractament, s’escolliran els dos o tres peus millor 
conformats del rebrot, i es podarà una tercera part del port de cada peu. La resta de brots 
es tallaran. En cas d’existir només dos o tres peus conformats per soca, s’escollirà només un 
o dos i es tornaran a podar. 

• Si la formació està en fase de màquia, serà convenient obrir clars i realitzar un una selecció 
de tanys intensiva que permeti l’entrada de llum i aire. 

• És convenient deixar de tant en tant una formació tipus màquia, que actuï com a refugi 
per a la fauna (vàries mates per ha). 

• Les restes resultants d’aquest tractament, es poden amuntegar de manera ordenada i 
oferir a la població local com a llenya de qualitat. 
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c) Extracció de la fusta 
 

• L’extracció es farà amb matxo sempre que es pugui, és a dir, sempre que es disposi  del 
personal necessari (amb coneixements) i dels recursos necessaris. 

• Es donarà prioritat a la treta en matxo, en els llocs, de topografia escarpada, elevada 
pendent o elevada pedregositat, i en totes les AGD (àrees de gestió dirigida). D’aquesta 
manera s’evitarà la creació de noves vies d’accés per la treta amb tractor i l’impacte 
afegit que això comporta. 

• En cas de no practicar-se amb matxo, es traurà amb tanqueta petita de cadena, per 
tractar-se de la maquinària que produeix menys impacte erosiu. 

• L’extracció de la fusta sempre es farà seguint les mateixes carrues, reutilitzant d’antigues, i 
en cas de fer-se de noves, es concretaran amb l’enginyer encarregat, seguint les propostes 
d’aquest projecte. 

• No ha de realitzar-se la treta i arrossegament per lleres de rius, tot i que estiguin secs. Només 
es farà en aquells casos, on la treta suposi un dany elevat als ecosistemes o als hàbitats 
singulars o importants que hi hagin en la zona de treta. 

• Es deurà realitzar el mínim nombre de creuaments de lleres de rius, tot i estar secs; quan 
s’hagi de fer, es farà per passos preparats. El gestor forestal podrà exigir la realització de 
ponts temporals si el volum de treta de fusta és elevat. 

• En els arrossegaments mai es faran carrues de més de 12 metres de longitud, llevat que 
estigui autoritzat pel gestor forestal. 

• Una vegada finalitzat l’aprofitament, l’adjudicatari deurà realitzar els talls en les carrues. 
Aquelles vies que no siguin de caràcter permanent, es tancaran al seu inici, amb l’objectiu 
d’evitar l’accés motoritzat de personal aliè a la gestió dels forests. 

• Es podrà aprofitar la extracció amb matxo per realitzar jornades demostratives, sempre que 
es concreti un acord amb el propietari i amb el rematant interessat. 

• En les vies de saca (carrues), es procedirà a realitzar els talls pertinents per evitar processos 
erosius i s’impedirà l’accés rodat des de la xarxa viària principal. 

 
d) Restes 

 
• En els rodals per on passi la pista forestal, es trituraran totes les restes a menys de 20 metres 

amb la trituradora.  
• Els munts de restes de triturat que quedin després de l’acció anterior (fins 1,5 metres), 

s’hauran d’escampar pel territori, tot i que sigui pel voltant dels mateixos munts, fins que 
quedi com a molt 10 cm de gruix. 

• En els rodals on no arribi cap pista forestal, se separarà el brancatge del tronc, i es trinxarà, 
el tronc es tallarà a trossos de menys 1,5 metres. Una vegada trinxat s’amuntegarà  en 
munts repartits de manera homogènia sobre el terreny. Amb això, s’eviten acumulacions 
de combustible, a l’hora que es creen microhàbitats adequats per als micromamífers. 

• En rodals de conservació de la biodiversitat (tipus AGD) i recreatius, en cas d’haver-hi pista, 
s’aproximarà al màxim totes les restes fins la proximitat de la pista i es triturarà. En cas de no 
haver pista, se separarà el brancatge del tronc; el brancatge es trinxarà amb la motoserra 
en trossos de menys de 50 cm, i el tronc es tallarà en trossos de 1 metre i s’amuntegaran. 

• Pot donar-se el cas, d’algun arbre vell i gran que ha sigut tombat i que es interessant no 
triturar ni trinxar i deixar que evolucioni naturalment. 

 
e) Estat de la fusta en el carregador 

 
• Quan el carregador estigui ple de fusta i en una pista en ús, serà indicat amb les 

corresponents senyals de perill en ambdues direccions. 
• La fusta es disposarà de manera ordenada, mentre espera ser carregada al camió. 
• En determinades temporades, si la càrrega ha d’esperar uns dies, es convenient tractar la 

fusta acumulada amb diferents antipatògens per evitar possibles infeccions 
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2.2.1.6- Balanç econòmic del Pla de Tallades i del Pla de Millora Forestal 
 
 Seguidament, es presenta un balanç econòmic per cadascun dels usos i aprofitaments de 
la forest després de la descripció i exposició de cadascun dels Plans de treballs pels diferents usos. 
Per concloure, es presentarà un balanç final de tots els plans aplicats a la forest.  
 
Balanç econòmic Pla de Tallades 
 

Com s’ha comentat amb anterioritat no hi ha planificat cap aprofitament en el Pla de 
tallades i per tant, per a l’ús productor, només hi haurà un balanç econòmic relacionat al Pla de 
Millora Forestal. 

 
Balanç Econòmic Pla de Millores Forestals 

 
 En el cas del Pla de Millora Forestal, es mostren els resultats del Balanç econòmic. S’han 
considerat que s’atorguen les ajudes destinades per la Generalitat de Catalunya en el PDR. S’han 
triat les quantitats per ha i per concepte, atorgades en el PDR del 2009. S’han considerat els 
conceptes determinats en la planificació, de tal forma que són els mateixos per a cadascún dels 
rodals, ja que durant aquesta fase, s’han triat rodals que tenen condicions selvícoles semblants, i 
on cal realtizar actuacions selvícoles semblants. Els preus unitaris i compostos dels ajuts del PDR de 
2009 han estat: 
 

Concepte (Preus unitaris) 
Preu sns 
IVA(€/ha) 

Preu amb 
16% d’IVA (€) 

Aclarida 836,21 970 

Selecció de tanys 681,03 790 
Podes de formació 215,52 250 

Estassada de sotabosc 793,10 920 
Tractament de restes vegetals a vora el camí 301,72 350 

Concepte (Preus compostos) 
Preu sns 
IVA(€/ha) 

Preu amb 
16% d’IVA (€) 

Actuació 2. Finalitat Millora de la producció 

Selecció de tanys+ poda de formació + estassada 
de sotabosc+tractament vegetació 

1.991,38 2.310 

Taula III.2.16.  Conceptes i preus de la última ordre d’ajuts del PDR (any 2009) 

 
 

Any 
d'actuació 

Superfície 
millora 

Rodals 
Preu 

compost 
(€/ha) 

Ajut del 
PDR 

Despesa 
Ingrés pel 
producte 
fusta 

Fons de 
millora 

Balanç (€) 

2010 3,32 3g/1d 2.310 7.669,20 € 7.669,20 € 0 0 0 

2011 1,82 3p 2.310 4.204,20 € 4.204,20 € 0 0 0 

2012 3,32 3g/1d 2.310 7.669,20 € 7.669,20 € 0 0 0 

2013 1,82 3p 2.310 4.204,20 € 4.204,20 € 0 0 0 

2014 3,32 3g/1d 2.310 7.669,20 € 7.669,20 € 0 0 0 

2015 3,32 3g/1d 2.310 7.669,20 € 7.669,20 € 0 0 0 

2016 3,17 3f/1d 2.310 7.322,70 € 7.322,70 € 0 0 0 

2017 2,02 1d 2.310 4.666,20 € 4.666,20 € 0 0 0 

2018 1,94 1c 2.310 4.481,40 € 4.481,40 € 0 0 0 

2019 2,13 1q 2.310 4.920,30 € 4.920,30 € 0 0 0 

Total 26,18   60.475,80 € 60.475,80 €   0 € 
Taula III.2.16.  Balanç econòmic del Pla de Millores forestal considerant que s’atorguen les ajudes del PDR o altres. 
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Figura III.2.2.  Ingresos projectats en el Pla de Millores, el balanç final és 0 euros. 
 

 
El balanç final durant els 10 anys de l’aprofitament llenyós de la fusta, resultat de les aclarides del 
Pla de millores forestals, suposa un còmput final de  0 €. D’aquest total resultant un 15% ha d’anar 
destinat al fons de millores de la forest. Així doncs, i en alguna de les ocasions hi ha un 
aprofitament que genere beneficis i que no estigui contemplat, s’haurà de tenir en compte el fons 
de millora i en cas de que hi hagi, aqusets diners han d’anar destinats a projectes que suposen 

millores en infraestructures o en aclarides en la pròpia forest. 
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 2.2.2- Pla d’aprofitaments de pastures 

La ramaderia és, actualment, l’aprofitament secundari més important que es 
realitza en aquestes forests. La decisió del propietari és continuar i millorar tant el medi 
físic dels rodals pasturables (recuperant superfície pascícola, com millorant les 
infrastructures).  
Fins la realització d’aquesta ordenació, aquest aprofitament, es regulava mitjançant el 
pla d’aprofitaments anual.  

En relació a les línies d’ajuts, els ramaders ja reben a títol personal les subvencions 
corresponents a aquesta activitat rural. El propietari, en canvi, pot rebre subvencions 
dins de la línia d’ajuts per infrastructures ramaderes (coms, tanques, etc). En cas de 
necessitat d’alguna infrastructura, es determinarà en el Pla de Millores. 

 
Pel que fa a la càrrega total demanada per a l’aprofitament ramader, es divideix 

segons les necessitats dels veïns. La quantitat de pastures, és suficient. 
 
� Balanç econòmic i localització de l’aprofitament 
 
 En l’apartat de ramaderia de l’estat forestal, ja s’ha descrit la situació actual de 
la forest en relació a la ramderia, igualment, també s’han adjuntat a l’annex 0, les 
fitxes d’abatiments dels rodals pascíola. A partir d’aquestes dades, es planteja un 
calendari d’actuacions que pot facilitar la petició d’ajuts ja sigui a traves de 
l’administració forestal, agrícola, ramadera o del PNAP, que s’adjunta en el Pla de 
MIllores. A continuació s’ajdunten els rodals sobre els quals hi ha planificat un ús 
ramader. El seu aprofitament, estarà en dependència de l’any i del ramader,  com 
que no hi ha problemes de saturació, i les produccions de cada rodal són correctes 
per a l’actual ús ramader del bosc. En el segon Pla Especial, s’haurà de reivisar 
novament aquestes dades exposades a l’estat forestal i a les fitxes d’abatiment i 
comprovar que l’ús dels rodals pascícoles no sobrepassen les seves produccions. Així 
doncs, es podran aprofitar aleatòriament i sense cap ordre estipulat els rodals que es 
mostren a la taula. 
 
Rodals Ús Rodals Ús 
1a R 3ab R 

1ah R 3ac R 

1ai R 3ae R 

1x R 3af R 

2a R 3n R 

2i R 3u R 

2l R 4j R 

2o R 4l R 

2p R 4n R 

2r R 5f R 

2u R 5m R 

6a R 

 6f R 

Taula III.2.13. Rodals amb planificació ramadera  

 Pel que fa al balanç, actualment, no s’ingresa cap quantitat econòmica per 
l’ús dels prats i pastures, ja que són utilitzades per veïns i tampoc suposen cap despesa, 
doncs les millores es fan a través d’ajuts administatius i s’analitzaran en el Pla de 
Millores. 
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� Directrius d’actuació per a la gestió de l’aprofitament ramader 
 

• Es respectaran sempre els arbres dels marges dels prats que tenen una clara 
funció de delimitació i a més a més són un factor important per a la lluita 
contra plagues. 

• En els rodals on imperi aquest aprofitament davant d’altres i es tracti de rodals 
boscosos, el model buscat serà l’adevesament de la massa, aplicant una 
silvicultura que aconsegueixi aquest objectiu. 

 

 2.2.3  Pla d’aprofitaments de bolets  

 
L’ús d’aquest aprofitament és molt puntual i escàs, la productivitat d’aquest bosc 

no és molt elevada i només alguns veïns aprofiten aquest recurs de manera molt 
esporàdica, ja que prop hi ha altres zones de gran potenciabilitat boletaire.  

Per tal motiu no es presenta cap Pla d’aprofitament ni balanç econòmic, doncs no 
respon a cap necessitat ni realitat. 

Si que és interessant la creació d’un vedat de bolets. Tècnicament, es pensa que 
aquesta decisió pot servir per regular tant aquest aprofitament, com l’accés de 
persones foranies al bosc. Es proposa seguir la experiència començada al coto de 
Virós d’Araós i de Virós d’Ainet propietat de les Entitats Municipals Descentralitzades 
d’Araós i d’Ainet de Besan o la experiència molt propera d’Esterri de Cardós. Les 
pautes de normalització i d’organització estan en la proposta d’ordenança que 
s’adjunta a l’annex 4. 

Es proposa, reinvertir els diners, tant del fons de millora com de la venda dels 
tíquets, en la divulgació i la educació del visitant en torn a conceptes relacionats amb 
el mon dels bolataires, mitjançant cartells interpretació pautes de recollida i informació 
sobre bolets. Juntament amb la venda del tiquet, s’entregaria un tríptic d’informació 
sobre el coto, indicant les zones interessants i els bolets comuns.  

 
� Directrius d’actuació per a la gestió de l’aprofitament de bolets 
 

Les directrius a seguir són les que es redacten en l’ordenança mostrada a 
l’annex 4. 

2.2.4   Pla d’aprofitament cinegètic 

 
Com s’ha explicat a l’estat socioeconòmic, la forest de Lladrós, està dins de la 

Reserva Nacional de Caça Alt Pallars i Aran. Cada any reben d’aquesta una quota de 
peces que és variable segons els censos d’aquesta administració. Es fan càrrec els 
caçadors dels municipi. 

És per tant, competència de la Reserva Nacional, la gestió d’aquest recurs, les 
millores, la generació de beneficis i despeses i el seu balanç. 

 
� Directrius d’actuació per a la gestió de l’aprofitament cinegètic 
 
 Igualment, les directrius depenen de la Reseva Nacional de Caça que s’en 
cuida d’aplicar-les i de promoure-les. 

 2.2.5  Regulació  de l’ús recreatiu intensiu 

 
La forest, té un ús recreatiu cada vegada més present i intens. Això ha dut al 

propietari i a l’equip tècnic a plantejar unes normes d’ús i de gestió d’aquest. A la 
forest, hi ha diferents tipologies d’ús recreatiu: 

- Àrea recreativa de la Mare de Deu del Pont 
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- Itineraris inventariats (del Consell Comarcal i del PNAP) 
- GR-11. Ruta transpirenaica 
- Zones de bany del riu Noguera de Cardós. 
- Pista forestal al Pui Tabaca 

 Tots aquests usos hauran de complir clarament amb les directrius que 
s’expressen a l’annex 10. Per altra banda és difícil avaluar l’impacte econòmic que té 
sobre Lladrós aquest nou ús tan present i que cada vegada és més gran, però sens 
dubte es tracta d’un volum econòmic poderós i molt a tenir en compte. En aquesta 
línia hi ha una casa rural al poble de Lladrós que ja està generant un servei turístic de 
qualitat i que qualsevol actuació relacionada amb l’ús recreatiu, la beneficia 
directament.  
 No s’adjunta cap balanç per considerar que és complicat transformar aquest 
ús en ingressos i que les despeses que produeixen no carreguen directament al 
propietari sinó a l’administració competent. És presenten tot un seguit de millores i de 
propostes d’actuació al Pla de Millores. 
 
� Directrius d’actuació per a l’ús recreatiu del bosc 
 
 S’adjunta a l’annex 10. 

 

 2.2.6   Regulació  de l’ús social extensiu 
 
2.2.6.1- Regulació d’accessos per vehicles motoritzats 
 

Degut a l’accés incontrolat de vehicles de motor durant l’època de l’estiu a la 
forest, amb el conseqüent greuge de cara a l’entitat, pel major cost de manteniment 
de les pistes, i per la fauna amenaçada (contaminació acústica, atropellaments,..) es 
va fer necessari la regulació aquesta activitat aplicant el decret 166/1998, de 8 de 
juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

Donat que la comissió consultiva del Consell Comarcal i el Departament de Medi 
Ambient encara no ha fixat cap mena de regulació a la zona, l’entitat voldria aplicar-
la. En aquesta ordenació, es fa una proposta d’ordenança per a regular aquest ús. 
Aquesta proposta presentada va lligada a la regulació de fongs, i en cas de no 
aprovar alguna de les dos, s’haurien de separar (annex 4). El PNAP ha realitzat un 
estudi sobre la gestió i un primer ordenament de les pistes en diferents categories, en 
l’actualitat està pensat que a finals del 2007 ja es tingui aquest ordenament fet i que es 
puguin posar els cartells indicadors de les pistes aptes i no aptes, amb la col·laboració 
de tots el veïns dels pobles. 

Es tracta de tancar l’accés mitjançant senyalització infromativa, que indique el mal 
estat de la pista,  a tot el trànsit rodat, als llocs on s’acordi no transitar. Quedarien 
exclosos, els ramaders, els treballadors forestals i veïns del poble. 
 Així doncs, les referències a la regulació d’accessos queda reflectit en 
l’Ordenança exposada en l’annex 4. Aquesta Ordenança consta de dos punts, un 
referit a l’aprofitament de fongs comestibles i una segona part referida a la regulació 
dels accessos per a vehicles motoritzats. 
 
� Balanç econòmic i localització de l’aprofitament 

 
En relació al balanç econòmic, l’Ajuntament de Vall de Cardós, actualment, no es 

partidari de cobrar cap taxa de pas i per tant, no generarà cap benefici.  
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2.3 Pla de Millora 
 

En aquest apartat s’exposen les diferents opcions de millora necessàries en la 
forest de forma prioritària, i es presenten les possibles fonts de subvenció per poder 
portar-les endavant. 

2.3.1  Pla de Treballs Silvícoles 

 Repoblacions 

 
Les millores relacionades amb l’aprofitament de la fusta, s’han descrit en el Pla 

de Tallades, on s’ha redactat un Pla de Millora Forestal. 
 

2.3.2  Pla de Millora d’Infrastructures Ramaderes 
  
 
Millores generals de les espècies vegetals aprofitables 
 

Les úniques millores viables relacionades amb la comunitat pascícola son les 
enfocades a reduir la duresa i a incrementar l’abundància de lleguminoses per mitjà 
de la regulació del pastoreig, sobretot dels gespets de vessant (Festucion eskiae), que 
són els que ocupen majors superfícies. Per a açò es proposa la utilització  de forts 
càrregues instantànies de ramat oví (apura més els prats) i inclòs el pastoreig primerenc 
amb equí per despuntar els gespets i permetre el posterior pastoreig amb boví i oví, per 
aquest ordre. D’aquesta forma, s’evita la excessiva duresa en les gramínies, es 
possibilita la expansió de les lleguminoses més adaptades al pastoreig que, com 
Trifolium alpinum i Lotus corniculatus, es presenten en aquestes pastures. 
 
Millores en les infrastructures ramaderes 
 

Hi ha tot un seguit de millores a nivells d’infrastructures ramaderes que cal establir 
per tal de millorar la productivitat i la densitat de la ramaderia al conjunt de la forest. 
Aquest millores es poden dividir en diferents punts: 
 
- Millora de l’abeurador d’obra recobrint-lo de pedra seca i assegurant que no tingui 

pèrdudes d’aigua, ja que és la mateixa font que alimenta l’agiua potable del 
poble de Lladrós. Està situat del rodal 2p (vegeu foto de l’inventari pascícola). 

 
- Substitució de l’abeurador casolà (banyera) del encreuament de baranc de 

Caules amb la pista de Lleret  per un de fusta i aplicació d’una plataforma de 
paviment al voltant del mateix per evitar l’entollament causat pel trepig del bestiar.  

 
- Millora de l’accés a la zona ramadera de la zona anomenada “Els Ventaders”. És 

la pista de Lleret, i hauria de millorar-se el ferm i fer un manteniment periòdic. 
 
El calendari de treball seria: 
 

Taula III.2.14. Calendari d’actuacions de millora de les pastures (infraestructures) 

Rodals Any Superfície (ha) 

Millora pista Considerat al pla de pistes  
2p 2011 Com de pedra 

B. Caules 2013 Com de fusta 
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  Fotos III.2-12. Exemple d’abeurador tipus de fusta instal·lat a Arestui (Llavorsí) 
 
 
Actuacions de millora de la superfície de prats (desbrossaments) 
 

Tal com s’explica en les fitxes d’abatiment realitzades per a cadascun dels rodals, 
hi ha dos tipus d’actuació per a ampliar els prats: 
 

� els desbrossaments, principalment de ginebró, roser boscà i aranyoner que és el 
més problemàtic, perquè està envaint molta superfície de prats. En el cas dels 
prats del vessant solell, també caldria fer desbrossaments de llenyoses 
aromàtiques com ara la sajolida.  

� les podes,  per a proveir superfície o bé al voltant dels prats per a que els 
animals puguen gaudir d’ombra, o bé a zones de pas d’uns rodals de pastura a 
uns altres. Cal tenir en compte, que quan es fan podes als arbres cal triturar les 
restes, perquè si no molesten molt als animals. 

 
Aquestes actuacions, es poden fer a tots els rodals amb prats i pastures aprofitables, a 

fi i efecte d’augmentar la superfície pasturable. Per més detall, consulteu les fitxes 
d’abatiment de l’Annex 0 per comprovar quines són les actuacions més adequades 
en cadascun dels rodals inventariats. Cada dos anys la Generalitat ofereix en el PDR 
una línia d’ajuts per recuperar pastures a la qual és molt interesant presentar totes 
aquestes opcions. 
 
 
Finalment, es presenta el calendari d’actuacions i els treballs a realitzar 

(principalment, treballs per connectar els rodals entre si per a que el ramat pugi 
moure’s). 

 
Taula III.2.15. Calendari d’actuacions de millora de les pastures (desbrossaments) 

Rodals Any 
Superfície 

(ha) 
Rodals Any 

Superfície 
(ha) 

2p 2011 1.5 ha 2i 2015 1.5 ha 
2m 2013 3 ha 2j 2017 1.5 ha 

 
En relació a les cremes controlades no es contempla demanar cap crema al 

bosc de Montenartró ja que no es considera necesari ni important 
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� Balanç econòmic i localització de l’aprofitament 
 

Per als càlculs realitzats en el següent balanç, s’han utilitzat els preus que indica la 
Generalitat de Catalunya (veure annex 5) 
 
Taula III.2.16.   Balanç econòmic de l’aprofitament ramader 

Concepte 
(compra i col·locació) 

Rodals Despeses  Quantitat Balanç 

*Refer el com de pedra seca i acondicionament 
d’àrea 

2p 6.000 € 1 0* 

Substitució de com per un de fusta i acondicionament 
d’àrea 

B. Caules 6.000 € 1 0 

Recuperació pastures * 2p 1111,86 € 1.5 0* 

Recuperació pastures  2m 1111,86 € 3 0 

Recuperació pastures  2i 1111,86 € 1.5 0 

Recuperació pastures  2j 1111,86 € 1.5 0 

Total - - - 0 

*Es pagaran amb l’ajut corresponent. Taula següent.  
 
 És molt probable que aquestes actuacions siguin subvencionables en les 
properes línies d’ajuts del PNAP, ja que així ho han vingut expressant des de la creació 
d’aquest organisme gestor. 
        

Els càlculs anteriors han sigut realitzats a partir de l’ordre d’ajuts corresponents al 
PDR (Pla de desenvolupament rural) del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. A continuació, es mostra una taula resum amb els ajuts 
corresponents al Pla de Millores de Ramaderia: 

 
Taula III.2.17 . Línies d’ajuts forestals corresponents al PDR. 
Font: Departament de Medi Ambinet Gen. Cat. 

Concepte Subvenció (€/ha) Subvenció al 80%* 

Estassada de matoll 661,11 5.28,89 

Eliminació in situ 210,35 .168,28 

Podes fins a 2 metres d'alçada 240,4 1.92,32 

TOTAL 1111,86 889,49 
*Nota: Aquesta és la quantitat que s’adjudica en cas de tenir redactat el POF en questió. 
 

En relació als treballs anteriorment citats, s’han comptat que per a cada rodal es 
demanen les tres ajudes a la vegada, ja que cada una de les actuacions va lligada a 
l’altra. Per fer els càlculs, s’han tingut en compte les superfícies totals dels rodals, per 
actuar en relació a l’unitat mínima de gestió. 

2.3.3  Pla de Millora d’Infrastructures Recreatives 

 
 La creació, durant aquests últims sis anys, de tot un seguit d’infrastructures i 

itineraris destinats a l’esbarjo en l’àmbit territorial del Mig Pallars, primer per mig del 
projecte LIFE Pirineu Viu i dels itineraris comarcals i després pel PNAP, han propiciat que 
actualment la capacitat d’acollida de la subcomarca sigui adequada. Així i tot, 
analitzada més atentament la situació mitjançant aquesta ordenació forestal, s’ha 
decidit, junt amb el propietari, reorganitzar l’ús recreatiu, i incorporar algunes 
iniciatives, pendents de trobar finançament per part de l’administració o de qualsevol 
altre patrocinador. Aquesta reorganització, segueix l’estratègia de concentrar aquest 
ús a tres zones. En relació a l’ús recreatiu, existeixen diferents projectes que són 
avaluats un a un degut a la heterogeneïtat de les actuacions: 
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- És convenient, replantejar l’actual àrea recreativa de la Mare de Deu del Pont. És 

un àrea molt utilitzada per banyistes durant l’estiu i per caminants que fan l’itinerari 
dels ponts romànics. Caldria fer millores considerables com un cartell de  pautes de 
comportament pels visitants i normes pels banyistes, un d’interpretació de flora i 
fauna del riu, i un altra taula. També caldria, un ballat per aconseguir que la gent 
accedi al riu per un o dos punts i no per tot arreu, d’aquesta forma es controlaria 
l’accés al riu i s’evitarien possibles mals a la flora i a l’entorn. 

- Es fa necessària una zona d’aparcament, que faciliti l’accés i organitzi l’entorn de 
la Ermita de la Mare de Deu de la Roca. Durant l’estiu aquest indret està envoltat 
de cotxes que impedeixen el gaudi d’aquest patrimoni històric. Seria convenient 
tractar d’arribar a un acord amb algun propietari docs el terreny comunal està 
pegat al riu i és PNAP i d’interès ecològic per ser bosc de ribera. La millor ubicació 
d’aquesta àrea seria abans de creuar el pont romànic. L’àrea hauria de tenir un 
ballat de fusta, estar ben senyalitzada i tenir un cartell de pautes de 
comportament. 

- Actualment, hi ha un conjunt d’itineraris que ja han estat analitzats en l’apartat 
corresponent d’inventari de senders. Resultat d’aquest inventari, s’extrau que es fa 
necessària la millora de la senyalítica de tots els itineraris; el de Lleret, el de 
Ginestare, el d’Esterri de Cardós i el de Miravall. 

- Igualment, seria convenient restablir el mirador panoràmic del Coll de Jou que està 
trencat. 

- Es proposa recuperar un camí d’importància, que es troba empedrat a trossos, el 
camí antic de Lleret. Seria interessant senyalitzar-lo tant direccionalment com 
interpretativament, per explicar l’ús que en aquell sector de la forest va ser tant 
intens. Els Cortals són una antiga zona de ramaderia i agricultura de muntanya de 
difícil equilibri i de grans avantatges per a la biodiversitat i la fauna. Així doncs seria 
interessant explicar aquests usos antics i recuperar en part alguns i el propi camí. 

- Lligat a aquest itinerari caldria col·locar un mirador panoràmic en la zona 
anomenada “Els Cortals”. 

- Seria convenient recuperar els topònims de les partides i indicar-ho en un mapa al 
mateix poble de Lladrós. 

- Es podria plantejar un camí per als veïns des del poble al cementeri 
 

Totes aquestes propostes es poden veure al mapa 6.1 
 

 
Foto. L’excursionisme és una activitat molt comuna a la forest de Lladrós.  
 

 
D’aquesta forma, es concentrarà als visitants en el territori que està preparat per a 

rebre-los, és a dir, en la zona on estan els itineraris d’interpretació (l’existent i els que es 
proposen a continuació), les àrees recreatives (la que existeix i les que es proposen a 
continuació) i les zones d’aparcament establertes. Tot això, concreta una estratègia 
de concentració, que afavorirà a la fauna amenaçada de la forest, disminuirà el 
desgast de la pista forestal, concentrant-lo en el tram inicial, evitarà problemes amb la 
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perillositat i el risc d’algunes zones de la forest, i orientarà als visitants a les zones 
interessants pel turisme rural i preparades per a rebre’ls. Aquestes iniciatives, estan totes 
recollides en l’Estudi d’Usos d’aquesta ordenació, juntament amb els rodals on es 
desenvoluparien. En aquest Pla Especial també s’han determinat les tasques de 
manteniment i millora de totes aquestes infraestructures recreatives creades a la forest. 

 
� Balanç econòmic i localització de l’ús recreatiu 
 
 A continuació es presenta un taula amb la localització de les diferents 
propostes explicades: 
 

Rodals Proposta 

3q Aparcament Mare de Deu del Pont 

3a i 3c Itinerari cami de Ginestarre 

2m GR-11 Transpirenaica 

1j, 1k, 1t, 1u, 
2q, 2m 

Itinerari Miravall  

2j Mirador dels Cortals 

2k, 2f, 2j, 2p, 
2m 

Itinerari de Lleret- “Els Cortals” 

3q Millora Àrea Recreativa Mare de Deu del Pont 

Taula III.2.18.  Ubicació de les propostes d’ús públic alls rodals en la forest de Lladrós 

 A continuació es fa un balanç econòmic del que suposaria les despeses 
aproximades d’aquestes propostes: 
 

 
**Els preus de cartells interpretatius i del mirador, inclouen la compra, la instal·lació i 

la realització dels continguts, així com la el disseny i la impressió dels continguts. 
És molt probable que aquestes actuacions siguin subvencionables en les properes 

línies d’ajuts del PNAP, ja que així ho han vingut expressant des de la creació d’aquest 
organisme gestor. 
 

Concepte Descripció 
Despesa 

(€) 
IVA (€) Import total (€) Subvenció Balanç 

Adequació i 
senyalització 

Camí de Miravall 
8.000 1.280 9.280 2.704,56 6.575 

Adequació i 
senyalització 

Camí de Lleret 
8.000 1.280 9.280 2.704,56 6.575 

Adequació i 
senyalització 

Camí de Ginestarre i 
Esterri de Cardós 8.000 1.280 9.280 3.380,70 5.899 

Aparcament  
Aparcament Mare de 

Deu del Pont 8.000 1.280 9.280 3.380,70 5.899 
Adequació i 
senyalització 

Mirador Cortals 
2.000 2.320 2.320 2.320 0 

Millora àrea 
recreativa  

Àrea de la Mare de 
Deu del Pont 5.000 800 5.800 5.800 0 

- - 39.000 8.240 45.240 20.291 24.949 
Taula III.2.19.  Balanç econòmic i localització de l’aprofitament recreatiu 

 
Els preus de cartells interpretatius inclouen la compra, l’instal·lació i la realització 

dels continguts, així com la el disseny i l’impressió dels continguts. 
Per a la creació d’aquests nous itineraris, s’haurà de seguir els criteris d’actuació 

exposats en el pla de regulació de l’ús social intensiu. 
Per calcular les xifres donades en aquest balanç, s’han pres com a exemple els IFI 

Pirineu Viu, i els ajuts del PDR, destinats a l’arranjament de camins i pistes, on s’atorga 
una subvenció de 676,14 euros/ km, en cas de tenir el POF realitzat (en aquest cas es 
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subvenciona el 90%). S’han comptabilitzat els Km determinats durant la fase d’Estudi 
d’usos. 

Finalment, es presenta un calendari de treballs per organitzar aquestes actuacions 
en el temps i en l’espai. 

 

Any s Actuació  Situació 

2011 
1j, 1k, 1t, 1u, 2q, 

2m 
Itinerari Miravall  

2013 3q 
Aparcament Mare de Deu del 

Pont 

2015 3q 
Millora Àrea Recreativa Mare de 

Deu del Pont 

2017 2k, 2f, 2j, 2p, 2m Itinerari de Lleret- “Els Cortals” 

2017 2j Mirador dels Cortals 

2019 3a i 3c Itinerari cami de Ginestarre 

2021 2m GR-11 Transpirenaica 

Taula III.2.20.  Calendari d’actuacions ús recreatiu 

 

2.3.4  Pla de Millora de la Infrastructura Viària 

  
 Les millores en la xarxa viària es realitzaran sobre les dos pistes forestals que 
travessen la forest i ho necessiten. Aquestes millores es dividiran en dos apartats: 
 
a) Manteniment de pistes forestals 
 

En aquest apartat s’avalua les despeses proporcionades pel manteniment de la 
pista forestal actual. Rep un manteniment mitjançant motonivelladora (repàs del ferm i 
trencaaigües) i retroexcavadora + manobres (cunetes i desaigües subterranis). Aquest 
manteniment es realitzaria cada 4 anys, i s’acolliria a  la línia d’ajuts forestals pertinents 
del Departament de Medi Ambient, de forma que cada bienni es repassa la meitat de 
la xarxa viària existent (aprox. 4 km). En total a la forest hi ha 4 km de pista principal 
que el propietari té interés de mantenir. S’arreglarien en tongades de 2 km i així cada 4 
anys es tornaria a arreglar de nou. 

 
Taula III.2.21. Calendari de manteniment de pistes 

Any s Concepte Km Cost (€) Ingrés (€) Balanç (€) 

2011 Manteniment pista Pui Tabaca 2 3.000 3.000 0 

2013 Manteniment pista Lleret 2 3.000 3.000 0 

2015 Manteniment pista Pui Tabaca 2 3.000 3.000 0 

2017 Manteniment pista Lleret 2 3.000 3.000 0 

2019 Manteniment pista Pui Tabaca 2 3.000 3.000 0 

Total - 10 15.000 € 15.000 € 0 

 
Els preus aplicats són, els que marquen la línia d’ajuts. S’espera pagar la despesa 

amb l’ajut de la Generalitat. 
 

b) Creació de noves pistes forestals 
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Una veïna de Lladrós ha mostrat interès en obrir un tram de pista 

d’aproximadament 0,5 km, sobre comunal, a la zona d’enclavats del cantó 2 
coneguda com els Cortals. Aquesta pista arribaria fins a un enclavat privat a nom seu, 
amb la intenció de restaurar la borda i donar-li ús. Aquesta proposta aprofitaria una 
antiga que actualment està en desús i en mal estat. La proposta seria arrenjar-la per 
poder fer arribar cotxes a la propietat. Vist el terreny i que l’afectació sobre la fauna o 
flora és poca i sense importància, seria interessant per recuperar el patrimoni humà 
d’aquella finca i el seu posterior ús, ubicada a la zona dels Cortals, i per tant, s’entén 
d’aquest paràgraf que es podria plantejar la seva construcció. S’adjunta una memòria 
explicativa del projecte a l’annex 1. 

2.3.5  Pla de Millora de Prevenció d’Incendis 

Les actuacions previstes per als propers deu anys són:  
 

- El règim d’aclarides programades per als pròxims 10 anys com a 
tractaments de millora, aquestes ja han estat comentades en el Pla de 
Millores Forestal. Una part d’aquestes aclarides es realitzen sobre rodals que 
estan a banda i banda de la pista forestal amb el sentit de servir d’àrea 
tallafocs. 

- Aquestes aclarides estan ubicades moltes en rodals limítrofes de la 
forest,amb l’objectiu de marcar amb actuacions selvícoles també el límit de 
la forest i així crear límits vius que marquen clarament on comença la 
propietat comunal i on acaba la privada. 

- També és important exigir a la hidroelèctrica encarregada de les torres 
d’alta tensió, els treballs selvícoles per mantenir sense vegetació la part de 
sota de les línies en vol. 

 
� Balanç econòmic i localització de l’aprofitament 

 
No es fa cap balanç doncs s’entén les despeses ja estan contemplades al Pla de 

Millores i que els treballs de les línies han d’anar a càrrec de la companyia elèctrica. 

2.3.6  Pla de Millora de Conservació de la Biodiversitat 
 

Són les actuacions que es realitzaran en el quarter de conservació de la 
biodiversitat. Es realitzen per tal de recuperar alguns hàbitats d’elevada importància 
ecològica que perillen, així com per millorar i protegir la zona d’hàbitat del Gall fer.  
      No s’han planificat actuacions en els rodals classificats AIEN, per estar destinats a la  
seva lliure evolució. Tampoc s’han planificat sobre els rodals AGD, per no considerar-les 
necesàries per a aquest Pla General, però si seria interessant realitzar actuacions de 
cara al següent Pla General.  
 
� Directrius d’actuació per a la gestió d’hàbitats madurs i zones AIEN i AGD   

 
• En l’Àrea d’Interès a Evolució Natural no s’hi realitzarà cap tipus d’actuació.  
• Per al Gall fer, la creació de reserves (rodals AIEN) evita la fragmentació de seu 

hàbitat. D’altra banda en els rodals perifèrics a aquestes reserves l’actuació forestal 
s’haurà de fer seguint les següents directrius (rodals AGD): 

- En els rodals d’AGD on s’actuï, fer-ho per bosquets de superfície menor a 0,5 
ha o per entresaca amb el fi de promoure una certa semirregularitat i el 
manteniment de diàmetres superiors. 

- Potenciar les espècies productores de fruits quan siguin localment escasses, 
intentant la coexistència entre diferents espècies amb diferents períodes de 
fructificació. 
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- En cas d’existir, enir en compte el cicle vital del Gall fer, limitar els treballs 
forestals a realitzar dintre de l’àrea de distribució (AGD i rodals col·lateral) al 
període comprés entre el 1 de setembre i 1 de desembre. 

- Seria interessant mantenir una taxa de producció global de fusta per sota 
del 25% en cadascuna de les rotacions de vint anys, i la taxa de producció 
individual en una tallada no pot superar el 4% del rodal sencer, si es vol 
evitar la regressió del Gall fer. 

- En els hàbitats d’interès especial, què han sigut classificats com AGD, els 
tractaments de recuperació, es realitzaran amb molta cura. En cas 
d’extracció de fusta, es farà sempre amb animal, i les restes es trituraran 
totalment. Els tractaments seran totalment dirigits a aconseguir la maduresa 
de l’hàbitat en concret. En cas de tractar-se de rodals per on passen 
itineraris o que alberguin àrees recreatives, es convenient explicar amb 
senyalització interpretativa, tots aquests treballs.  

- Per demanda de les entitats locals i per ser patrimoni forestal singular, els 
arbres monumentals i centenaris del bosc es respectaran i no es tallaran. 
Igualment tots els arbres que s’apadrinen des del projecte LIFE Pirineu viu, es 
respectaran i no es  tallaran. 

- En els sectors d’aquests rodals on el recobriment de neret (zones pi negre) 
sigui superior al 50%, aquest valor es reduirà fins a abastar-lo. Aquesta 
actuació es realitzarà sempre que s’actuï en el rodal.  

- Seria convenient, aprofitar les mateixes parcel·les de l’inventari forestal 
d’aquesta Ordenació, per portar un control anual o bianual dasomètric i de 
maduresa, dels rodals què són AIEN.  

- Si es creu convenient, per manca de cavitats naturals per als ocells, afavorir 
la generació de noves cavitats, potenciant les tipologies d’arbres més 
adequades (p.ex. creació artificial d’estaques o anelladament d’arbres 
amb port adequat). 

 
 

Tot junt fa un total de -24.949 € de balanç final després de 10 anys de Pla Especial. 
Amb aquest deute, el propietari (comú de veïns de Lladrós) aconseguiria tenir la seva 
forest en perfecte estat de manteniment i ús.Suposa una inversió de 2.494 euros anuals, 
que be poden sortir d’altres ajuts de la Generalitat (ramaderia, agricultura, 
participació, política territorial) o d’altres tipus d’ajuts com les obres socials de les 
caixes d’estalvi o fundacions públiques mediambientals. 

Com que no hi ha benefici a la forest el 15% destinat al fons de millora no es podrà 
assignar mentre no hi hagi aquest. 
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2.4- Balanç econòmic  
 
Taula III.2.22.  Estimació del balanç conjunt de tots els productes que produeixen un ingrés a la forest 
 

Concepte    

 
Rodals Despeses Quantitat 

Balanç   

Refer el com de pedra seca i 
acondicionament d’àrea 

2p 6.000 € 1 0   

Substitució de com per un de fusta i 
acondicionament d’àrea 

B. Caules 6.000 € 1 0   

Recuperació pastures * 2p 1.111,86 € 1.5 0*   

Recuperació pastures 2m 1.111,86 € 3 0   

Recuperació pastures 2i 1.111,86 € 1.5 0   

Recuperació pastures 2j 1.111,86 € 1.5 0   

Total - 16.447 € - 0   

Despesa 
Concepte Descripció 

(€) 
IVA (€) 

Import 
total (€) 

Subvenció Balanç 

Adequació i senyalització Camí de Miravall 8.000 1.280 9.280 2.704,56 -6.575 

Adequació i senyalització Camí de Lleret 8.000 1.280 9.280 2.704,56 -6.575 

Adequació i senyalització 
Camí de Ginestarre i 

Esterri de Cardós 
8.000 1.280 9.280 3.380,70 -5.899 
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Concepte Descripció Despesa IVA (€) 
Import 
total (€) 

Subvenció Balanç 

Aparcament 
Aparcament Mare 
de Deu del Pont 

8.000 1.280 9.280 3.380,70 -5.899 

Adequació i senyalització Mirador Cortals 2.000 2.320 2.320 2.320 0 

Millora àrea recreativa 
Àrea de la Mare de 

Deu del Pont 
5.000 800 5.800 5.800 0 

- - 39.000 8.240 45.240 20.291 24.949 

Concepte Km Cost (€) Ingrés (€) Balanç   

Manteniment pista Pui Tabaca 2 3.000 3.000 0   

Manteniment pista Lleret 2 3.000 3.000 0   

Manteniment pista Pui Tabaca 2 3.000 3.000 0   

Manteniment pista Lleret 2 3.000 3.000 0   

Manteniment pista Pui Tabaca 2 3.000 3.000 0   

- 10 15.000 € 15.000 € 0 €   

Resum total  Despeses Ingressos Balanç   

Millores ús ramader  16.447 16.447 € 0 €   

Millores ús recreatiu  45.240 20.291 -24.949 €   

Millores pistes forestals  15.000 € 15.000 € 0 €   

TOTALÍSSIM  76.687 51.738 -24.949   
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