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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 amb el número de CUP 132, propietat dels comuns de veïns d’Estaon, 
Bonestarre i Anàs, anomenada “Obaga de Peracals”. Es tracta d’una forest 
d’aproximadament 792,08 has, d’orientació S. 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 2009, del Departament de Medi Ambient. 

Atorgada aquesta demanda, i resolta aquesta subvenció per la 
directora general del Medi Natural 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. 

 Per acord del ple de la Corporació, s’aprovà el plec de clàusules 
administratives i tècniques per a l’adjudicació d’aquest projecte d’ordenació. 
La mateixa Corporació, va adjudicar provisionalment el contracte de serveis 
per a la redacció del projecte d’ordenació forestal de la CUP 132, al Sr. Xavier 
Ródenas Mayor d’Aixortà Gestió Responsable del Territori. Aquesta adjudicació 
es va fer definitiva mitjançant decret d’alcaldia, 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 “Obaga de Peracals”, no ha estat ordenada anteriorment, i no 
consta que s’hagi fet cap pla dasocràtic, ni planificació forestal. Es tracta 
d’una forest que ha tingut un ús fortament ramader fins fa aproximadament 
30-40 anys, des d’aleshores aquest ús ha anat minvant, tot i que actualment, 
continua sent una forest amb un important aprofitament ramader.  

Així doncs, es realitza aquesta ordenació amb els referents anteriors dels 
plans d’aprofitament ramader dels últims anys, el coneixement i 
l’assessorament de l’enginyer forestal comarcal 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 
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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 d’Obaga de Peracals, 
és força important, perquè en ells queda reflectida part de la història dels 
boscos del Pallars, i el rendiment i benefici que ha generat a la població.  

 

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 diferents dades referides a la 
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 anys (Piqué JLl, Català 
X, Tutusaus J. 2003 i Piqué JLl, Català X,Tutusaus J. 2004). Un d’aquests camins, 
passa per prop de la forest, es tracta del camí antic de la Vall d’Estaon, un 
camí que el consell comarcal va senyalitzar i que connecta els quatre pobles 
de la vall (Estaon, Bonestarre, Anàs i Surri) amb Ribera de Cardós. Té ja 
aproximadament 10 anys d’existència i s’han fet els treballs de manteniment  
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pertinents. Aquest camí com els que s’han trobat durant l’inventari, es poden 
veure al mapa 4.1, i el camí del consell a la corresponent pàgina web  
(www.senders.pallarssobira.cat). 

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. Font: Consell Comarcal Pallars Sobirà 

 

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.  

 

Figura 0 .3. Logotip ADF Mig Pallars 
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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 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.  

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, el que ha vingut a anomenar-se “custòdia 
del territori”. 

 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.  

 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. 
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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) 
 

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 
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8 Parc Natural de l’Alt Pirineu 

A l’any 2003 es va crear el parc natural de l’Alt Pirineu. 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 d’Obaga de Peracals, s’inclou dins de la demarcació del 
PNAP. És un factor a tenir molt en compte per la seva repercussió sobre el 
territori i per la seva proximitat que la beneficia dels ajuts que des de la 
Generalitat es publiquen anualment destinades a espais protegits.  

A més a més, el parc promou accions i les realitza dins del seu territori o 
en els espais immediats. Actualment, el PNAP ha dut a terme millores d’espais 
ramaders, millora i senyalització de camins i itineraris, accions de difusió i 
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educació ambiental, publicació de guies i tríptics i accions de control i 
seguiment de la fauna protegida, entre altres coses.  

Anualment o bianualment, la Generalitat publica una ordre d’ajuts per 
a espais naturals, dels quals es beneficia la forest CUP 132, els particulars i la 
entitat local. 

    

Figura 0 .5. Logotip del PNAP 

9 Reserva Nacional de Caça Alt Aran- Pallars 

 
 El municipi Vall de Cardós està dins d’aquesta reserva de caça, que 
vetlla per la conservació de la fauna en un territori on va ser declarat reserva, 
pel gran interès que té el tipus de fauna que alberga. 
 Serà doncs, un element a tenir en compte en el procés d’ordenació 
forestal. 
 
 
 

 
Foto 0.1.  La part de dalt de la forest, alberga els estanys de Soliguera i és de gran interès com a capçalera. 
En la imatge la Serra Plana, sector E de la forest.  També s’hi veu sota la imatge, l’inici del bosquet de 
Perafita, límit W de la forest. 
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TÍTOL I : INVENTARI 
 

1. ESTAT LEGAL. 

En aquest apartat es realitza un anàlisi dels aspectes legals, d'una banda, 
per la seva importància com a instrument per a la consolidació de la propietat 
forestal, i d'altra banda, 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 existents. 

1.1 Posició administrativa. 

Aquest Pla d'Ordenació Forestal es realitza sobre la forest CUP 132 “Obaga 
de Peracalç” que pertany als pobles d'Estaon, Anàs i Bonestarre, i queda 
inclosa dins del municipi de Vall de Cardós. Aquesta forest integra tres unitats, 
Peracalç, Obac i Nibrós (segons cadastre), per tant quan ens referim 
genèricament a la forest serà al conjunt format per totes tres unitats.  

L’Ajuntament de Vall de Cardós (www.valldecardos.org), és l'entitat 
responsable de gestionar la propietat en nom dels veïns i veïnes i n'actua com 
a representant legal. Per tant, és des d’aquest Ajuntament des d'on es realitzen 
tots els tràmits administratius referents al conjunt de la forest(veure mapa 1.1). 

El terme municipal de Vall de Cardós es troba dins la província de Lleida, a 
la comarca del Pallars Sobirà. I es troba inclòs a l'Agrupació de Defensa 
Forestal del Mig Pallars, juntament amb Llavorsí, Alins, Esterri de Cardós, Farrera, 
Lladorre, Llavorsí i Tírvia, amb una extensió total de 54.179,6 ha, actualment 
inactiu. 

 Parc Natural de l'Alt Pirineu   

Aquesta forest es troba globalment dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu 
(www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu) i per tant sotmesa a les mesures de gestió 
que es defineixen des del Parc. (Annex 5 i mapa 1.3) 

Reserva Nacional de Caça d’Alt Pallars-Vall d’Aran 

L'obaga de Peracalç es situa, en la seva totalitat, dins la Reserva Nacional 
de Caça, com s'observa en el mapa següent. (Annex 5 i mapa 1.3) 

Pla de recuperació del Trencalòs 

Tota la comarca del Pallars Sobirà està sotmesa al pla de recuperació del 
Trencalòs i per tant conseqüentment també Vall de Cardós i la forest que en 
aquest document es fa referència. (Annex 5 i mapa 1.3) 

Reserva genètica de truites (agost 2008) 

La forest es troba inclosa en la zona de reserva genètica de truites 
anomenada  Noquera de Cardós. (Annex 5 i mapa 1.3) 
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Plans de protecció i prevenció d'incendis (setembre de 2009)  

La forest es troba sotmesa al Pla d’incendis del 2009 de Vall de Cardós 
elaborat per Comei S.L. (Annex 1 i 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, a continuació es descriuen 
cadascun d’ells i es mostren les diferències:  

 Registre de la propietat 

La forest Obaga Peracals es troba dins del terme municipal de Vall de 
Cardós. Està registrada al Registre de la Propietat de Sort i inscrita al tom 535, 
llibre 13, foli 53, finca 842, inscripció primera. El titular de la forest és el comú de 
veïns d'Estaon, Anàs i Bonestarre. Amb una superfície de 1010 ha sense 
càrregues i on no hi consta cap enclavat, empriu ni règim estatutari. S’adjunta 
la fotocòpia del registre de la propietat a l’annex 1. 

 Catàleg d'Utilitat Pública 

El nom de la forest que apareix en aquest registre és: “Obaga Peracals”. Es 
tracta d’una forest que està inclosa per Ordre Ministerial del 17/02/1965 al 
Catàleg d’Utilitat Pública, actualitzat el gener de 2010, amb la numeració CUP 
132. La forest es troba localitzada a la demarcació de Lleida, comarca del 
Pallars Sobirà, concretament el municipi de Vall de Cardós. El titular d'aquesta 
forest  són les entitats locals, en aquest cas l'Ajuntament del terme municipal. El 
CUP atorga un total de 786,6ha a la forest. 

Aquesta CUP limita: 

- Al nord-est: amb la CUP 160 “Estobarres” de Lladorre 

- Al nord-oest: amb la CUP 194 “Cadius Mascarida” de la Guingueta d'Àneu 

- A l'oest: amb les CUP 197 “Muntanya de Burdo”, CUP 198 “Soriguera”, CUP 
195 “Campirme”, totes tres pertanyents a la Guingueta d'Àneu i la CUP 134 
Selva i Cerqueda pertanyent a Vall de Cardós. 

- A l'est: amb la CUP 164 “Obaga de Renye i Font-Robell” que pertany al 
municipi de Lladorre. 

- Al sud: cap forest inclosa en el catàleg. 
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 Cadastre de rústica 

D’una banda, el Cadastre de rústica actualitzat al 2003 atorga tota la vall, 
inclosa les zones de les forests 195, 197 i 198, a l’Ajuntament de Vall de 
Cardós. A més a més, inclou la forest Pala de Tuba que pertany a Bonestarre, 
a l’Obaga de Peracalç.  

D’altra banda, el Cadastre defineix l’Obaga de Peracalç dins el polígon 3, 
les parcel·les 486 (Obac), 488 (Peracalç) i 558 (Nibrós) (s’adjunten les 
respectives fitxes cadastrals a l’annex 1. I la identificació fiscal de la forest, és la 
de l’Ajuntament de Vall de Cardós (AYTO). 

Els límits definits pel cadastre segueix el riu d’Estaon en el seu límit oest i 
segueix la carena en els seus límits est, nord i sud. La superfície total és de 
638,17 ha. 

També s’ha consultat el cadastre en paper, amb plànols i fotografies aèries 
de l’any 1956. A l’annex 1 corresponent s’adjunta fotocòpia dels registres i de 
les fotografies aèries amb el contorn i el número de parcel·les dibuixades sobre 
la imatge.  

 

Mapes 1.1, 1.2 i 1.3 Parcel·les cadastrals de la forest 
d’Obaga de Peracalç.                     Font: Cadastre digital. 

 

 Inventari de Béns Municipals 

A l’Inventari de Béns Municipals, la forest apareix a l’epígraf 1 element núm. 
8 com a “Obaga de Peracals”, la pertinença és del “Comú de veïns dels 
pobles d'Estaon, Anàs i Bonestarre” i se li assigna una qualificació jurídica de 
“Bé patrimonial comunal” amb una superfície total de 1.010 ha i un ús associat 
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de pastura i matolls. A l’annex 1 s’adjunten les pàgines de l’inventari de Béns 
Municipals referent a la forest. 

Foto 1.1 Vista dels pobles d’Anàs i Bonestarre. 

 

1.3  Límits 

Per tal de situar el marc general del projecte cal conèixer quins són els límits 
del terme municipal de Vall de Cardós el qual limita: 

- 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. 

I posteriorment i de manera més específica els límits de la forest en qüestió ja 
que aquests límits, com en molts altres casos, han estat motiu de disputa i que 
ha donat origen al conflicte entre els veïns i veïnes de la Vall de Cardós i de la 
Guingueta d'Àneu, actualment no resolt (s’adjunta en l’annex 13 el document 
final de la delimitació). Per tal de definir els límits pel conjunt de la forest CUP 
132 es va treballar en base a les següents fonts: 

- Referència Cadastral dels immobles 197,198 i 195 del novembre del 2005 

- Direcció general de patrimoni forestal. Actes treballs 2003 i 2004. 

- Actes de: reunió dels veïns de Vall de Cardós (2004) i de la reunió de 
confrontació dels límits amb els veïns d’ambdues valls, la Guingueta 
d’Àneu i Vall Cardós (2001). 

- Notes simples informatives del registre de propietat de Sort. 

- Mapes dels cadastres del 2003. 

- Ortofotomapa amb límits definits per Ignasi del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà. 
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- Catàleg d’Utilitat Pública digital i Cartografia relacionada. 
- Les fitxes cadastrals referents a la CUP 132 del 2010. 

- Documentació relacionada amb els aprofitaments de l’Ajuntament 
d’Estaon (ara Vall de Cardós) entre els anys 1942 i 1971. 

- Documents sobre la revisió de la forest 132 del CUP del 1966. 

- Documents sobre les forests 195, 197 i 198 del CUP (registres de propietat, 
revisions del CUP del 1894 i 1966). 

- Catálogo de los Montes y demas terrenos forestales exceptuados de la 
desamortización por razones de utilidad pública en la provincia de 
Lérida, Artis Estudios Graficos, Obispo Huix, 33 Lérida 1953.    

- Estudi de viabilitat de les activitats forestals i ramaderes de l’ADF del Mig 
Pallars, 1996, Ecafir S.L. 

- Anàlisi socio-ambiental de les bordes de la Vall d’Estaon i de la 
biodiversitat associada, 2008, UAB. 

Per tal de poder arribar a un acord entre els dos termes municipals implicats 
es va realitzar un total de 17 reunions tan amb els veïns i veïnes de la Vall de 
Cardós, com amb l’enginyer forestal comarcal i confrontacions amb 
representants d’ambdós municipis. A continuació una taula amb el resum de 
les reunions desenvolupades al llarg del procés de delimitació. 

Foto 1.2 Primera reunió amb els representants de la junta comunal de l’Obaga de Peracalç, 
l’Ajuntament de Vall de Cardós i l’enginyer forestal comarcal 
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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.  

 

 
Foto 1.3 Visita a camp de l’enginyer forestal comarcal i l’equip tècnic d’Aixortà 

 
Foto 1.4 Visita a camp de representants de la junta comunal de la forest i l’equip 
tècnic d’Aixortà 
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Taula 1.1.Resum de les reunions i visites realitzades durant la delimitació de la forest CUP 132. 

Data Visites Assistents Observacions/Acords 

05/05/2010 Ajuntament Vall
de Cardós 

Mari(Administrativa) i 
Mireia (Aixortà) 

S'ha consultat els diferents mapes i cadastres que tenen a l’Ajuntament de Vall de Cardós 
S'han detectat els conflictes dels límits de les forest 198,197 i 195(193) i la 132 
Principals problemes resideixen en la delimitació dels estanys (Soliguera, Coll de finestres i Campirme) i el bosc de Perafita 
Es tracta de forests que es troben dins del terme municipal de la Vall de Cardós però que en són propietaris els de la 
Guingueta d'Àneu  
198, Soliguera-Unarre amb drets de pastura per Estaon-Anàs-Bonestarre 
197 Muntanya de Burgo pertany a Burgo 
195 Campirme que pertany a Lladorre, Burgo i Escalarre 
L'obaga de Peracalç és la forest 132 

13/05/2010 Ajuntament Vall
de Cardós 

Ignasi (Consell 
Comarcal i 
representant del 
consell de veïns), 
Mireia (Aixortà) 

Defensa els límits de la CUP.  
Segons el CUP de Catalunya el límit amb la CUP 197 pels estanys, en la reunió amb veïns es va acordar limitar-ho pels 
barrancs. 
El CUP no inclou el bosquet de Perafita, però segons Ignasi per tal de que doni la mateixa superfície que la escriptura 
caldria incorporar aquesta zona des del pilar de pedra. 
El POF de Bonestarre falta una part de la Pala de Tuba que caldria complementar i que es troba dins de la parcel·la 488 
segons cadastre, compartit amb la CUP 132.  

20/05/2010 Visita camp Carles Fañanàs 
(Enginyer forestal 
comarcal del Pallars 
Sobirà) i equip tècnic 
Aixortà:  Xavi 
Rodenas, Artur Ribas, 
Andreu Gonzalez i 
Mireia Jiménez 

S'ha arribat al cap de Rocagran amb el cotxe per la pista forestal que passa per Unarre. Des d'aquest punt s'ha visualitzat 
els límits amb la forest, seguint el límit de les CUP132 i 195. Hi ha una zona amb varis camins que passen pels matollars, el fet 
que s'hagi abandonat fa difícil seguir els camins i saber quin és el més important i el que es podria utilitzar com a límit.  

Finalment, en Carles ha marcat els límits de la CUP132 sobre un mapa (topo i orto a 1:8000). Ha remarcat la importància de 
fer constar les diverses opcions en el POF encara que després se n'esculli una. També la necessitat d'informar posteriorment 
a l'Ajuntament de la Guingueta d'Àneu. S'ha acordat que es presentarà la proposta a l'Ajuntament de Vall de Cardós i 
després li comunicarem els límits definits i sobre els quals es farà el treball de camp. 

    S'acorda que s'inventariarà la part de Pala Tuba que falta 
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Data Visites Assistents Observacions/Acords 

09/06/2010 Ajuntament Vall
de Cardós 

Representants Ajt. Vall 
Cardós: Llorenç, 
Carme, Mari i Eulogio.  
Consell de veïns: 
Ignasi, Mariana, 
Josep, Àngel i Peret. 
Carles (Enginyer 
forestal comarcal),  
Mireia (Aixortà) 

Conflicte de ramat foraster que ocupen els espais del comú de veïns d'Anàs, Estaon i Bonestarre 
Comenten que a la POF de Selva i Cerqueda li falta un tros a la part nord amb el límit de la CUP 132 i 195 
No hi ha registre de propietat de la CUP 132 només una nota informativa, però serveix pq hi ha fotocopiat el registre 
En el registre apareix una superfície de 1010ha 
S'acorda que la Mireia elaborarà un mapa mostrant diferents límits i marcant la superfície de cada zona. Que ho enviarà a 
en Carles Fañanàs i a l'Ajuntament i que dilluns 14 a les 16h es quedarà amb els del consell de veïns per tal d'acordar quins 
espais es negocien amb l'Ajuntament de la Guingueta.  

14/06/2010 Ajuntament de
Vall de Cardòs 

Representants Ajt. Vall 
Cardós: Llorenç, 
Carme i Mari. 
Consell de veïns: 
Ignasi, Mariana, Josep, 
Àngel i Peret.   Mireia 
(Aixortà) 

Es presenta els mapes amb les superfícies i es veu que malgrat es sumin totes les zones no arriba a les 1010ha de l'escriptura. 
Les superfícies varien al llarg dels anys. Algun veí planteja la possibilitat de no seguir amb l'ordenació fins no tenir clar els 
límits. Es planteja la necessitat que algun tècnic es miri la documentació i que triï i analitzi les incongruències i veure si es pot 
defensar legalment perquè no veuen que sigui possible una reunió amb l'altra vall. S'acorda que des d'Aixortà es revisi la 
documentació i que faci un primer filtratge que després es miri de portar a algun advocat per veure què si pot fer. També 
es parla de qui assumirà el cost d'aquest treball, es proposa des del comú de veïns. Es concreta que es farà aquesta feina i 
en quan estigui avançada es tornarà a demanar la presència del consell.  

17/06/2010 Ajuntament Vall
de Cardós 

Carme(Secretaria) i 
Mireia (Aixortà) 

S'exposa els resultats de la revisió de la documentació de l'Ajuntament. La Carme fa una aurtorització a la Mireia per poder 
consultar i extreure documentació de l'Arxiu històric de Sort. Es posa en contacte amb l'Eduard que fa l'estudi dels béns 
municipals pq doni recolzament.  

18/06/2010 Arxiu històric de
Sort 

Mireia(Aixortà) Revisió dels aprofitaments forestals de l'Ajuntament d'Estaon entre el 1947 i 1972. Buidatge en un full excel i fotocopia dels 
aprofitaments forestals i algunes subastes per val de 2,8 euros 

18/06/2010 Medi Ambient
Sort 

Carles (Enginyer 
forestal comarcal) i 
Mireia (Aixortà) 

Es revisa documentació. S'acorda en delimitar en màxims per tal de seguir amb la subvenció atorgada. És important fer la 
reunió amb els dos Ajuntaments. Carles comenta la necessitat de reduir la palla de les POF i afegir un mapa amb les 
actuacions. Es dóna el contacte de l'arxiu de Lleida per demanar la documentació referent a la CUP 132. Es demana de fer 
un mapa amb les conques. Seguir mantenint informat a en Carles. Sobre la POF de Selva i Cerqueda afegir un mapa amb 
els privats que falten fins arribar al riu, agafar le riu com a delimitant i incloure l'àrea dels privats. 
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Data Visites Assistents Observacions/Acords 

22/06/2010 Seu 
administrativa 
Parc Natural Alt
Pirineu 

Mireia(Aixortà)  Consulta dels estudis i documents del Parc Natural de l'Alt Pirineu. En concret "Estudi de viabilitat de les activitats forestals i 
ramaderes de l'ADF mig pallars, 1996, Ecafir. Els apartats d'aprofitaments i jurídic 

22/06/2010 Despatx Llavorsí Mireia(Aixortà) i 
Eduard (COMEI, S.L) 

Reunió per tal d'esclarir límits. S'acorda intentar quadrar límits fets per ambdues bandes i demanar una reunió amb els dos 
ajuntamehts (Vall Cardós i Guingueta d'Àneu) per dimecres 30 o dijous 1 de juliol per tal de presentar resultats i establir límits 
definitius 

23/06/10 Medi Ambient
Sort 

Carles (Enginyer 
forestal comarcal) i 
Mireia (Aixortà) 

Recull i fotocòpia dels documents de la secció segona del Catàleg d'Utilitat Pública de la forest 132 demanades a l'Arxiu 
de Lleida i enviades a la seu del departament de Medi Ambient de Sort. 

01/07/10 Medi Ambient
Sort 

Carles (Enginyer 
forestal comarcal), 
alcaldes i veïns de 
Guingueta d'Àneu i 
Vall de Cardós, 
Eduard (COMEI) i 
Mireia (Aixortà) 
 

Es dibuixa sobre un ortofotomapa de les forests 132, 195, 197 i 198 els límits intentant interpretar els resgitres de la propietat 
de Sort que els representants de la Guingueta d'Àneu han aportat. Sobre aquests límits es negocia. S'acorda que en Carles i 
la Mireia traspassaran aquests límits en format digital i que es farà arribar a amdós Ajuntaments perquè ho puguin debatre 
amb els veïns de cada vall i posteriorment quedar per arribar a un acord conjunt. 

06/07/10 Visita Camp Mireia (Aixortà) Es va a marcar els punts claus i camins que es descriuen en els lindes que es defensen des del comú de veïns de Vall 
Cardós (Serrat de l'home, camí fins al salt d'aigua, Murriador,  Escomelleda, …) i Guingueta d'Àneu (Prat de Castellà, font 
del Matrimoni, camí del bosquet de Perafita). 

07/07/10 Ajuntament de
Vall de Cardós 

Representants de 
l'Ajuntament: Llorenç I 
Carme 
Representants dels 
veïns: Àngel, Peret, 
Mariana, Ignasi i Josep 
Equip tècnic Aixortà: 
Xavi i Mireia 
Eduard (COMEI) 

L'Eduard i la Mireia exposen els límits que es van debatre en la reunió cojunta amb ambdós Ajuntaments, en base a 
l'ortofotomapa, a la proposta enviada per en Carles Fañanàs i als punts claus marcats en GPS. Es decideix quedar el 
següent dissabte per anar a marcar els límits de la forest que des del comú de veïns es defensen amb GPS. 
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Data Visites Assistents Observacions/Acords 

10/07/10 Visita al camp Representants del 
comú de veïns: Ignasi 
i Josep 
Equip tècnic Aixortà: 
Xavi i Mireia 

Es va realitzar una visita a camp des de la pista forestal que puja per Campirme. Es va reseguir el límit que es defensa des 
de Vall de Cardós i es va marcar en GPS. Per acabar es va fer un esmorzar conjunt. Es va acordar presentar la proposta que 
es creu justa des del comú de veïns a en Carles i també una proposta tècnica. Abans de finalitzar la jornada es va realitzar 
una enquesta als dos veïns que també porten el seu ramat a l'Obaga de Peracalç per tal de conèixer la realitat ramadera 
de la vall i les seves necessitats i prioritats. 

20/08/10 Sala exposició
de Ribera de
Cardós 

Representants 
Ajuntament: Alcalde, 
regidor i secretària; 
representants veïns: 
Mariana, Ignasi i 
Josep i equip tècnic 
Aixortà: Xavi i Mireia 

Des de l’equip tècnic d’aixortà s’exposa els resultats de l’estudi de delimitació i confrontació de límits de la forest de 
l’Obaga de Peracalç i s’exposen les diferències entre les tres propostes realitzades des dels veïns de la Guingueta d’Àneu, 
els veïns de Valll de Cardòs i la proposta de consens realitzada per l’equip d’Aixprtà. 
S’acorda que com hi ha poca representació veïnal i cal prendre una decisió important es convoca a tots els caps de casa 
d’Estaon, Anàs i Bonestarre el proper dimecres 22 per tal de fer una votació i prendre una decisió al respoecte dels límits de 
la forest. 

22/08/2010 Sala exposició
de Ribera de
Cardós 

Representants 
ajuntament, tècnics 
d’Aixortà i Caps de 
casa del comú de 
veïns d’Estaon, Anàs i 
Bonestarre 

Xavier Rodenes, tècnic d’Aixortà, va presentar els resultats de l’estudi de delimitació i confrotació dels límits de la forest i es 
va exposar la proposta de consens que es fa des de l’equip tècnic. Després d’analitzar punt per punt, els veïns d’Estaon, 
Anàs i Bonestarre van acordar que es defensés el bosquet de Perafita dins de la forest, que si s’arribava a un acord amb la 
Guingueta cedirien  el Pilar de pedra i també una part dels Estanys de Soliguera. S’acorda, doncs, que l’Alcalde de Vall de 
Cardós en represnetació del comú parlarà amb l’alcalde de la Guingueta d’Àneu per arribar a un acord. 
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A partir de tota aquesta informació s’ha aconseguit definir uns límits que es presenten a continuació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1.4 es mostra la proposta de consens que es va fer des de l’equip tècnic d’Aixortà i la justificació dels límits 
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   Límit de la forest CUP 132                      Indicació de la imatge

N 

Mapa 1.5 la proposta definitiva feta des del comú de veïns 
d’Estaon, Anàs i Bonestarre, es presenten a continuació. 
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1.4  Enclavats 

Segons les fonts documentals del cadastre actualitzat a l’any 2003, hi ha un 
total de 146 enclavats repartits per la forest CUP 132. D’aquesta quantitat, un 
total de 119 són de titularitat particular i 27 són de propietat estatal a nom de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). El sumatori total de les superfícies 
de tots els enclavats, és de 53,70 ha. Els enclavats de la CHE ocupen un espai 
de 10,35 ha i els enclavats de propietaris particulars sumen una quantitat de 
43,35 ha. 

Mapa 1.6. Enclavats existents dins la forest.  Font: 
Elaboració pròpia a partir del cadastre digital 
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El llistat dels enclavats i dels seus propietaris segons el cadastre, és el següent: 

Taula 1.2 Tipologies i superfícies dels enclavats  Font: Cadastre  Vall de Cardós 
 
Polígon Parcel·la Subparcel·la Codi cadastral Àrea (m2) 

003 00544 0 2522700300544   0 2942,20 

003 00550 0 2522700300550   0 1168,61 

003 00554 0 2522700300554   0 8468,25 

003 00085 0 2522700300085   0 2206,49 

003 00087 0 2522700300087   0 685,87 

003 00545 0 2522700300545   0 2278,58 

005 00001 b 2522700500001   b 1053,19 

005 00001 a 2522700500001   a 3653,04 

005 00023 0 2522700500023   0 3135,07 

003 00094 0 2522700300094   0 1956,48 

003 00073 0 2522700300073   0 1048,54 

003 00668 0 2522700300668   0 424,11 

005 00033 0 2522700500033   0 1848,63 

003 00540 0 2522700300540   0 3318,59 

003 00549 0 2522700300549   0 1429,44 

003 00557 0 2522700300557   0 916,85 

003 00573 0 2522700300573   0 2857,87 

003 00574 0 2522700300574   0 2067,04 

005 00027 0 2522700500027   0 1433,37 

005 00026 0 2522700500026   0 983,03 

005 00049 0 2522700500049   0 2104,77 

003 00571 0 2522700300571   0 2750,17 

003 00075 0 2522700300075   0 1598,42 

003 00084 0 2522700300084   0 1198,37 

Polígon Parcel·la Subparcel·la Codi cadastral Àrea (m2) 

003 00086 0 2522700300086   0 1600,75 

003 00541 0 2522700300541   0 1960,24 

003 00543 0 2522700300543   0 2509,72 

003 00547 0 2522700300547   0 1604,92 

005 00040 0 2522700500040   0 8451,65 

003 00582 0 2522700300582   0 4782,59 

005 00005 0 2522700500005   0 6781,30 

005 00009 0 2522700500009   0 834,42 

005 00014 0 2522700500014   0 11908,92 

003 00551 0 2522700300551   0 1414,72 

005 00010 a 2522700500010   a 3471,34 

005 00010 b 2522700500010   b 1392,85 

005 00015 0 2522700500015   0 1219,88 

005 00016 a 2522700500016   a 91,30 

005 00016 b 2522700500016   b 13230,26 

003 00072 0 2522700300072   0 2185,05 

003 00082 0 2522700300082   0 2901,47 

003 00667 0 2522700300667   0 650,12 

005 09001 0 2522700509001   0 2113,62 

005 09002 0 2522700509002   0 566,62 

004 09004 0 2522700409004   0 3512,72 

005 09004 0 2522700509004   0 8110,89 

004 09005 0 2522700409005   0 1883,09 

005 09006 0 2522700509006   0 6811,44 

 

 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Legal 

 

22 

Polígon Parcel·la Subparcel·la Codi cadastral Àrea (m2) 

003 09009 0 2522700309009   0 810,62 

003 09010 0 2522700309010   0 527,93 

003 09011 0 2522700309011   0 9185,11 

005 09011 0 2522700509011   0 125,53 

003 09012 0 2522700309012   0 2376,66 

005 09012 0 2522700509012   0 1845,83 

003 09013 0 2522700309013   0 2665,40 

003 09015 0 2522700309015   0 107,80 

003 09016 0 2522700309016   0 1643,61 

003 09017 0 2522700309017   0 5533,78 

003 09027 0 2522700309027   0 2869,48 

003 09028 0 2522700309028   0 1094,88 

003 09041 0 2522700309041   0 967,92 

003 09042 0 2522700309042   0 234,52 

003 09043 0 2522700309043   0 206,84 

003 09044 0 2522700309044   0 18345,87 

003 09045 0 2522700309045   0 2370,41 

003 09046 0 2522700309046   0 4969,33 

003 09047 0 2522700309047   0 20232,06 

003 09048 0 2522700309048   0 2254,70 

003 09050 0 2522700309050   0 2112,16 

005 00050 0 2522700500050   0 311,39 

003 00095 0 2522700300095   0 1752,80 

003 00555 a 2522700300555   a 79,93 

003 00555 b 2522700300555   b 19252,69 

003 00555 c 2522700300555   c 21645,98 

005 00030 0 2522700500030   0 2764,72 

Polígon Parcel·la Subparcel·la Codi cadastral Àrea (m2) 

003 00537 0 2522700300537   0 3200,93 

003 00569 0 2522700300569   0 1898,36 

003 00572 0 2522700300572   0 1900,98 

003 00585 0 2522700300585   0 1857,62 

003 00077 a 2522700300077   a 1399,68 

003 00077 b 2522700300077   b 1341,92 

003 00539 0 2522700300539   0 4729,65 

003 00074 a 2522700300074   a 1483,49 

003 00074 b 2522700300074   b 918,11 

003 00076 0 2522700300076   0 2171,78 

003 00669 0 2522700300669   0 1027,70 

005 00028 0 2522700500028   0 4916,84 

005 00029 0 2522700500029   0 10661,67 

005 00038 0 2522700500038   0 4536,77 

005 00041 0 2522700500041   0 4954,49 

005 00042 0 2522700500042   0 5325,80 

003 00535 0 2522700300535   0 6689,08 

003 00536 0 2522700300536   0 5049,73 

003 00546 0 2522700300546   0 2181,50 

003 00556 0 2522700300556   0 724,97 

003 00578 0 2522700300578   0 6105,16 

003 00579 0 2522700300579   0 1394,72 

003 00093 0 2522700300093   0 620,25 

003 00081 a 2522700300081   a 63,42 

003 00081 b 2522700300081   b 1558,58 

005 00002 0 2522700500002   0 14782,26 

005 00004 a 2522700500004   a 22046,47 
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Polígon Parcel·la Subparcel·la Codi cadastral Àrea (m2) 

005 00004 b 2522700500004   b 1254,59 

005 00004 c 2522700500004   c 567,62 

005 00006 0 2522700500006   0 4652,29 

005 00008 0 2522700500008   0 3942,77 

005 00012 0 2522700500012   0 1283,90 

003 00090 0 2522700300090   0 3335,69 

003 00530 a 2522700300530   a 8028,29 

003 00530 b 2522700300530   b 1377,22 

003 00553 0 2522700300553   0 4703,16 

005 00003 0 2522700500003   0 2475,11 

005 00024 0 2522700500024   0 2577,33 

005 00031 0 2522700500031   0 3215,30 

003 00078 0 2522700300078   0 3183,84 

003 00080 a 2522700300080   a 3904,33 

003 00080 b 2522700300080   b 2378,39 

003 00083 0 2522700300083   0 1584,61 

003 00542 0 2522700300542   0 1722,42 

005 00032 0 2522700500032   0 1955,30 

003 00570 0 2522700300570   0 1691,77 

005 00039 0 2522700500039   0 4785,12 

003 00568 0 2522700300568   0 2046,33 

003 00092 0 2522700300092   0 1551,83 

Polígon Parcel·la Subparcel·la Codi cadastral Àrea (m2) 

003 00552 b 2522700300552   b 24,60 

005 00007 0 2522700500007   0 3514,83 

005 00011 0 2522700500011   0 2450,93 

005 00013 0 2522700500013   0 1929,88 

005 00017 0 2522700500017   0 10744,39 

005 00025 0 2522700500025   0 1061,17 

003 00089 0 2522700300089   0 1222,16 

003 00548 a 2522700300548   a 158,02 

003 00548 b 2522700300548   b 5532,11 

003 00548 c 2522700300548   c 1014,70 

003 00091 0 2522700300091   0 1712,44 

003 00531 0 2522700300531   0 5205,53 

005 00034 0 2522700500034   0 1636,35 

005 00035 a 2522700500035   a 5077,97 

005 00035 b 2522700500035   b 2275,19 

005 00036 0 2522700500036   0 4096,80 

005 00037 0 2522700500037   0 1919,45 

003 00532 0 2522700300532   0 22635,83 

003 00534 0 2522700300534   0 12126,25 

003 00583 0 2522700300583   0 2047,75 

003 00584 0 2522700300584   0 3160,52 

003 00552 a 2522700300552   a 3865,13 
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1.5  Conflictes cadastrals 

Totes aquestes consideracions, han generat algunes situacions especials 
(conflictes), que s’han resolt, per poder continuar amb l’estudi, de la forma 
que a continuació es descriu. S’analitzaran els conflictes un a un: 

Conflicte 1. El límit N-NO de la forest que limita amb la forest CUP 197 
“Muntanya de Burgo”. El conflicte es centra en l’ubicació del Coll de Finestres.  

Segons acta 8 agost 2001: La CUP 197 de la Montanya de Burgo s'inicia 
al Coll de Finestres, límit d'Estaon, Unarre i Lladorre i es troba a l'Est de l'estany 
de Soliguera i al NO del Pic de Tobarres, a 2.318 metres d'alçada. Després 
baixa en línia recta i direcció al sud fins a l'Estany de Soliguera. Després puja 
per la serra fins al clot de l'Home. Des d'aquest punt es pren la serra de 
Comafarrera i posteriorment es pren el Serrat de l'Home on hi ha una paret de 
pedra que indica el límit de la forest i fins al punt inicial. 

Segons l'acta del 7 d'abril de 2004: la forest 132 s'inicia des del Coll de 
finestres i descendeix pel barranc fins al primer estany de Soliguera i es 
bordegen els dos següents seguint el riu fins abans del planell de Peracalç. 
Direcció oest i seguint la serra de Comafarrera fins a la cresta del Mosqueador 
o Morriador i llavors planejant fins al Serrat de l'Home on hi ha una fita que és 
un pilar de pedra (marca el límit de les tres forests). Des d'aquest punt es 
segueix fins a la capçada del bosquet de Perafita i planejant fins a la part 
superior on coincideixen els dos barrancs i fins a la collada de Burgo o 
Campirme. Es declara que El Prat de la Coma del Forn es troba dins del terme 
d'Estaon. 

El Coll de Finestres és un punt de referència per a la delimitació, però 
segons el mapa de l’Alpina se situa en una posició i segons l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya en un altre, per tant, no ens serveix com a referència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Límit nord de la forest CUP 132 amb la ubicació del coll de finestres. 
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Conflicte 2. L'Estany de Soliguera. El límit O colindant amb la forest 198 
“Soliguera” que pertany a Unarre però que dóna drets de pastura als pobles 
d'Estaon, Anàs i Bonestarre.  

Segons acta 8 d’agost 2001: el límit entre les forests 197 i 198 des del Clot de 
l'Home arriba a un punt del riu de Soliguera que no s'acaba de determinar. O 
bé el saltant del riu sota l'estany colmatat o algun punt situat per sobre de la 
borda de Peracalç. Després pren el vial inferior de la forest que surt de la borda 
de Peracalç i que va sota el Murriador que hi ha per sobre del Serrat de 
Comafarrera. 

D’altra banda, segons el distrito forestal de Lerida, rectificación del catalogo 
de 1862, campaña del 1983 y 1984. Memòria de descripció del monte de la 
montaña de Burgo, segons mapa adjunt la forest 132 inclouria l'Estany del Coll 
de Finestres. I en canvi, segons el cadastre de gener 2003, les forests 197, 195 i 
198 s’inclouen a Vall de Cardós i per tant, els estanys de Soliguera i Gran de 
Campirme pertanyerien als pobles d’Estaon, Anàs i Bonestarre. 

Un altre problema que s’ha trobat és que els topónims dels estanys no 
coincideixen entre la cartografia i el cadastre.  

Foto 1.5 El primer i segon 
estany, estany de 
Soliguera i estany de 
Finestres. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.6 El tercer estany, 
Estany Gran de Campirme  
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Conflicte 3. El bosquet de perafita. El límit entre les forests 195 “Campirme” i 132 
“Obaga de Peracalç”.  

Segons acta 8 agost 2001: els de la Guingueta defensen l'extrem oest del 
Prat de Castella i continuaria pel vial de l'Escobada fins a la collada de 
Campirme i per sobre de les bordes d'Anterrius. La convergència entre els 
forests seria a la cota 1900 sobre els Prats de l'Escomellada. Segons els veïns de 
Vall de Cardós, la convergència seria al pilaret de pedra de la Serra de l'Home, 
sota el Murridor en línia recta fins al pilaret i després agafant corba de nivell i 
englobant el canal de Campirme i el bosc de Perafita. 

Segons distrito forestal de lerida, rectificación del catalogo de 1862, 
campaña del 1983 y 1984. Memoria de la descripción del monte de Campirme 
de Burgo, Escalarre y Lladorre.  En el mapa adjunt boreja el bosquet de 
perafita, però no l'inclou en la forest de l’Obaga de Peracalç. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Límit oest de la forest CUP 132 a la seva frontera amb les forests CUP 195 i 197. 

Aquests errors que s’han comentat són els que motiven alguns canvis de 
superfície entre les xifres cadastrals o del registre i les emprades a aquesta 
ordenació. Les variacions existents s’han comptabilitzat alhora de realitzar els 
càlculs de la superfície total del bosc.  

 

1.6  Cabudes 

Les diferències entre els escales de les diverses fonts i documents consultats 
han motivat que, durant els treballs d’ordenació, s’hagin digitalitzat de manera 
més acurada els límits, ajustant carenes i barrancs, així com els límits dels 

132 

195 

197 

El Pilaret Bosquet de Perafita
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privats, que generalment, la cartografia inicial no es mostrava de manera 
correcta. 
 
Per a la realització del projecte d’ordenació forestal de la CUP 132 Obaga de 
Peracalç, es va demanar un ajut a la Generalitat de Catalunya, del pla de 
desenvolupament rural (PDR), amb part del finançament europeu i part 
català. Aquesta ajut la va sol·licitar l’Ajuntament de Vall de Cardós. Per tal 
efecte, es van demanar les superfícies en base a la cartografia del cadastre 
digital actualitzat. Es va demanar l’ajut per una superfície total de 1.010ha, la 
mateixa quantitat per la qual es va atorgar l’ajut.  
 
Posteriorment s’han trobat diferències entre les diferents 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 el comú de veïns 
d’Estaon, Bonestarre i Anàs així com amb l’enginyer forestal comarcal,  per tal 
de determinar la cabuda definitiva. El conjunt de les fonts consultades durant 
el procés, han estat: 
 
1- Informació cadastral, actualitzada a l’any 2002 (superfícies, perímetres...). 
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 1:25.000. 
4- L’inventari de béns municipals de Vall de Cardós. 
5- El coneixement dels veïns i veïnes dels pobles d’Estaon, Bonestarre i Anàs. 
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.  

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

Per determinar la cabuda definitiva, s’han repassat les cabudes que 
determinen cadascun dels registres existents, en relació a la forest estudiada. 
D’aquesta manera s’ha trobat les següents dades: 

 Segons el Registre de la Propietat, la cabuda total de la forest CUP 132 
és de 1010 ha.  

 Si prenem les dades del Catàleg d’Utilitat Pública del gener del 2010 la 
superfície corresponent a la forest és de 786ha. 
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 Segons les dades del cadastre digital actualitzat l’any 2003 la cabuda 
total de la forest és de 638ha.  

 Segons el cadastre actualitzat (2002), que es troba disponible a 
l’Ajuntament de Vall de Cardós, la superfície total de la forest del comú de 
veïns d'Estaon, Anàs i Bonestarre, és de 309,6782 ha. Si també tenim en compte 
les superfícies del comú de veïns d'Estaon però que s'inlcouen dins de les zones 
de Nibrós i Perafita, llavors el total és de 493,8128 és a dir, 803,491ha. 

 

Polígon  Parcel∙la  Subparcel∙la  Àrea (m
2
)  Codi cadastral  Propietari 

005  00018  0  3646,74 2522700500018   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  00019  0  504,16 2522700500019   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  00020  0  540,054 2522700500020   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  00021  0  524,37 2522700500021   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  00022  0  2431,78 2522700500022   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  00044  0  1976028,14 2522700500044   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  00046  a  4151498,35 2522700500046   a  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  00046  b  101338,23 2522700500046   b  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  00047  0  919051,44 2522700500047   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00079  0  1879,07 2522700300079   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00088  0  5010,74 2522700300088   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00486  a  449657,95 2522700300486   a  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00486  b  735375,41 2522700300486   b  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00486  c  155736,28 2522700300486   c  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00488  0  1122671,56 2522700300488   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00533  0  3770,93 2522700300533   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00538  0  1374,04 2522700300538   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  00558  0  3915434,98 2522700300558   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  09003  0  13622,50 2522700509003   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  09005  0  1958,48 2522700509005   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  09008  0  950,97 2522700509008   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  09009  0  3043,05 2522700509009   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

005  09010  0  23,81 2522700509010   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  09014  0  10608,52 2522700309014   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

003  09031  0  2131,62 2522700309031   0  AYTO VALL DE CARDÓS 

Taula 1.3 Parcel·les cadastrals comunals de la forest Obaga de Peracalç. Font: Cadastre Vall de 
Cardós 

 
 Tal com es pot comprovar, el sumatori de les parcel·les cadastrals 
comunals no coincideix amb el resultat del sumatori de superfícies comunals 
propietat de l’Ajuntament de Vall de Cardós que dóna 1357,88 ha. 
 

 Finalment, en base al procés de resolució dels conflictes, als enclavats i 
a la digitalització acurada dels límits a escala 1:5000, la cabuda total de la 
forest CUP 132 “Obaga de Peracalç”, és de  792,08 ha. 

Finalment, la cabuda pública acordada amb el propietari (Comú de veïns 
d’Estaon, Anàs i Bonestarre) durant la reunió del 22 de setembre de 2010 i 
definitva per a la gestió futura de la forest CUP 132 és de 792,08 ha.  
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D’altra banda, la cabuda total de la forest, si sumem la part que correspon a 
propietats privades en forma d’enclavats (43,35 ha), la part que correspon a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (10,35ha) i la part comunal que 
correspon al comú de veïns d’Estaon, Bonestarre i Anàs, és de 845,78ha.  

 

 
Figura 1.3.Relació dels enclavats-comunal de la forest CUP 132  
Font: elaboració pròpia  

 

Concloent aquest apartat, d’una banda ressaltar que malgrat els esforços 
realitzats des de l’Ajuntament de Vall de Cardós, des de l’enginyer forestal 
comarcal, des del comú de veïns d’Estaon, Anàs i Bonestarre i des de l’equip 
tècnic d’Aixortà no s’ha arribat a cap acord sobre el deslinde amb les forests 
de la Guingueta d’Àneu que limiten amb la forest que es presenta en aquest 
document.  

D’altra banda, tot el treball està referit a les cabudes digitals, és a dir a les 
que s’han planimetrat per ordinador utilitzant programes de Sistema 
d’Informació Geogràfica i GPS, esdevenint les superfícies més fiables donada 
l'exactitud d'aquest mètode enfront dels anteriors per la seva modernitat. 

 

1.7  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 d’emprius, el que equival 
a servituds, que “No consta”. 

 A l’inventari de béns municipals tampoc no consta cap empriu. 
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 D’altra banda, consultant informació a l’Ajuntament s’ha trobat que 
Endesa, per l'ocupació de la forest a través d'una galeria a pressió que té una 
superfície de 34.704m2 en tot el terme municipal de Vall de Cardós, ingressa a 
l’Ajuntament un 1,5% de la facturació anual en aplicació de l’ordenança núm. 
19 “Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments que no afectin la generalitat del veïnat.” D’altra banda, 
remarcar que l’any 2006 l’Ajuntament va encarregar un treball d’impacte 
ambiental de la tubera a l’empresa Aixortà. Aquests diners són producte d’una 
ocupació de la forest i s’han de considerar un ingrés econòmic en l’apartat de 
“balanç econòmic” i tenir-lo en compte a l’hora de dissenyar el pla especial i 
general i els calendaris d’actuació. És important comptar amb l’ingrés del 1,5% 
al fons de millora dels ingressos que produeix aquesta ocupació. 

Als documents que s’han citat anteriorment en aquest capítol, només 
s’ha trobat la realització actual d’aprofitament veïnal de pastures tot i que en 
el passat hi havia un major ús ramader i s’havien realitzat algunes subastes de 
llenya. 

Els aprofitaments de llenya consistien en la tallada durant els anys 1948 i 
1952 (que en tinguem referències documentades) de petits claps, per a treure 
del bosc petits lots de fusta per a llenya, grossa o menuda, que oscil·laven 
entre 22 i 150 m3. Actualment, les necessitats de llenya de les cases ha quedat 
molt disminuïdes, es per això que malgrat en el programa anual 
d’aprofitaments del 2009 es va demanar 30tn de llenya i ningú les va sol·licitar 
(veure annex 1). 

Pel que fa als aprofitaments ramaders encara avui continuen però de 
manera molt reduïda, així doncs, actualment hi ha 4 veïns i veïnes que tenen 
ramat, però no s’hi dediquen exclusivament. El total de superficie per les quals 
es varen fer certificacions de pastures a l’any 2009 va ser de 271,47ha i en total 
amb les que es va quedar el comunal va ascendir a 350ha, tot i que les 
condisions tècnicofacultatives que regula l’aprofitament de pastures consta 
603 hectàrees. 

 

1.8  Ocupacions 

Aquesta forest presenta diferents ocupacions: 

 

- Ocupació 1. Camí de Perafita. Vial no revestit que va des del poble 
d'Estaon fins a les bordes de Peracalç, seguint el curs fluvial d'Estaon.  
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    Foto 1.7-8 Camí de Perafita i senyal del GR-11 

- Ocupació 2. Pista que surt de la carretera de Ribera de cardós a Estaon, 
just al darrer revolt abans de passar el riu Estaon i d’arribar al poble Estaon. 
Aquesta pista creua en vàries ocasions el riu i entra dins de la forest.  

 

- Ocupació 3. Sèquies a banda i banda del riu Estaron Vall de Cardós, al 
seu pas per la forest de l’Obaga de Peracalç. Aquestes sèquies serveixen per 
regar els prats de banda i banda del riu. 

 
Foto 1.9 Prats al voltant de les bordes de perafita 

 

- Ocupació 3. Galeria a pressió del sistema hidroelèctric de 
l'embassament de Tavascan  i el salt de Llavorsí. Ocupa un total de 37.407 m2, 
és a dir, el 24,09% del total de l'ocupació de la infraestructura. 

-  
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1.9  Usos i costums 

Dels usos i costumes més destacats hi ha la recollida de bolets especialment 
durant la tardor o bé també en menor volum a la primavera.  

L’excursionisme és una de les activitats que mobilitza a major nombre de 
persones dins de l’Obaga de Peracalç, sobretot durant els mesos d’estiu i 
especialment com a conseqüència del creuament de la ruta transpirinenca 
corresponent al GR-11 que entra a la forest pel Coll de Jou i en surt pel camí de 
Perafita direcció Estaon. Un altre itinerari que ha estat marcat des del PNAP 
gràcies al Projecte Life és el camí de Perafita, durant aquesta ruta es poden 
visitar les bordes de Nibrós, Clavillats i Perafita. Degut als dos itineraris hi ha una 
gran afluència d’excursionistes a l’Obaga de Peracalç. 

La pista que entra pel sud de la forest permet els passejos en vehicles tot 
terreny, ja siguin motocicletes o cotxes 4x4. 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. Així doncs, es pren 
com el document base per gestionar l’accés a la forest en qüestió.  

Als documents anteriorment comentats no s’ha trobat cap esment a la 
realització d’usos de tipus veïnal, exceptuant els aprofitaments per pastures. 
Amb menor intensitat i fora de regularització es fa un aprofitament de llenyes, 
bolets i plantes. Remarcar que al poble d’Estaon hi resideix una persona que fa 
un ús medicinal de les plantes que troba als boscos i prats del voltant. 

 

 

 

 

Figura 1.10 
Plantes i bolets 
d’Estaon  
Font: quaderns 

de Dr. Sergi Rollan 
2008 
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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.  

No hi ha cap aplec important a la Vall d’Estaon. 

Totes les figures legals que es presenten en aquest document tenen una 
relació amb la forest CUP 132 o be de manera directa perquè la forest queda 
inclosa dins dels límits de la figura de protecció o bé indirectament per ser 
figures veïnes que poden tenir una influència sobre el projecte d’ordenació. 

 

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 de la proposta 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 dels pobles d’Estaon, Anàs i Bonestarre  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: 2.500 m.s.n.m. 
- Cota mínima: 1.287 m.s.n.m 
- Pendent màxim: 89,67 % (situada al rodal 3k). 
- Pendent mínima: 4,61 % (en el rodal 10i) 
- Orientació: La forest es situa bàsicament a la banda est de la vall d’Estaon 

(direcció SN) i a la part més elevada de la vall també a la banda oest 
d’aquesta.  

 
La forest presenta successives valls que prenen direcció W, SW a la banda 

est de la vall fet que propicia l’existència de vessants orientades solana i obaga 
alternativament, malgrat no fomenta l’existència de zones densament arbrades. 
En canvi a la banda oest de la vall les vessants prenen direcció SE, E i S factor que 
determina que siguin zones bàsicament solanes.  

Totes elles representen valls laterals a la de la Ribera d’Estaon, per on 
circula el riu principal del sector, el riu d’Estaon o Peracalç. Les valls prenen entitat 
pròpia, amb masses arbrades a les a cara NW i sectors solans de landes, prats 
xeròfiles i pedregams a la cara SW, SE, E, W i S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N

Límit forest 

Figura 2.1: Vista 
en 3D de l’Obaga 
de Peracalç. 
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A les parts altes de les vessants, al sectors més pròxims als estanys hi trobem 
pendents suaus i amb una orientació poc definida, algunes zones planes. Això ha 
promogut l’ús d’aquestes des de temps antics per pastures. 

 
En canvi a les zones properes al riu d’Estaon, especialment als voltants de 

les bordes de Nibrós, Clavillats i Parefita s’hi localitzen la majoria d’enclavats que 
antigament s’havien utilitzat com a prats dalladors i que actualment encara 
tenen un aprofitament ramader.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.2-4: Vista d’esquerra a 
dreta i de dalt a baix, prats de 
les bordes de Nibrós, Clavillats i 
Perafita. 
 

 
Aquesta informació es pot apreciar millor als mapes 2.2 i 2.3 on es mostren 

els models digitals de pendents i d’orientacions respectivament per a la forest en 
qüestió. Tots aquests valors s’han calculat directament amb la cartografia digital, 
utilitzant el programa MiraMon. 
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2.2.  Aigua 
 

Com s’ha comentat, la forest es troba a banda i banda de la Ribera del riu 
Estaon, i per tant tots els barrancs d’aquesta són afluents del riu que al seu torn és 
afluent de la Noguera de Vallcardós. 
 
De sud a nord les riberes o barrancs que trobem a la forest serien: 

1. Torrent d’Asca. La conca està formada per la carena que s’inicia en en el Coll 
de Lleret i acaba unint-se al riu de Peracalç o d’Estaon. Afluents d’aquest 
torrent trobem dos canals que es troben especialment en la solana. 

2. Torrent de Campirme. Torrent que està regat per tot un conjunt de canals 
temporals i per dos torrents principals, el torrent d’enterrius que té nombrosos 
afluents que neixen dels prats de Campirme i el torrent de la Selva que neix al 
Coll de Campirme punt de colindància entre les forests CUP 200 Selva i 
Cerqueda, CUP 195 Campirme i CUP 132 Obaga de Peracalç i representa el 
límit natural de frontera entre les forests 132 i 200. Aquest torrent s’alimenta 
d’un conjunt de canals temporals que provenen de la zona de l’Escomelleda i 
del bosc de Selva i Cerqueda. 

3. El sector del fons de la vall està ocupat per nombrosos prats de dall, els quals 
en 

4. moltes ocasions utilitzaven l’aigua del torrent per al reg. 
5. Torrent de Perafita. Curs d’aigua que circula entre les serres de Campirme i de 

Comaferrera i que per tant s’alimenta de les aigües d’escorrentia que baixen 
d’aquestes. 

6. Torrent de Soliguera. Curs fluvial que neix al punt més al nord de la forest i 
s’alimenta dels Estanys de Soliguera i Campirme. La vall te el seu punt més 
elevat en el Pic de Campirme amb 2632,7 m. Torrent que desemboca al riu de 
Peracalç que al seu torn ho fa al riu d’Estaon. 

 
Totes les zones de ribera, i especialment la ribera del riu de Peracalç 

representen hàbitats de gran d’interès, així doncs, si poden localitzar una elevada 
diversitat d’espècies d’herbàcies i arbrada, tals com l’orquidea tacada o la 
moixera i el cirerer. 
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Figura 2.2. Distribució hidrològica de la forest Obaga de Peracal 
 

La Noguera de Vallcardós és un dels principals afluents, juntament amb la 
Noguera Vallfarrera, de la Noguera Pallaresa que a la vegada és un dels 
principals afluents del Segre i aquest de l’Ebre. D’aquesta manera, doncs la 
conca principal a la que pertany aquesta forest és a la Noguera Pallaresa, que al 
seu torn està dins de la conca hidrogràfica de l’Ebre, conca gestionada per la 
“Confederació Hidrogràfica de l’Ebre” (CHE). 
 

Foto 2.5-6. Riu de Peracalç amb les Bordes de Clavillats i Torrent d’Asca 
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A la forest i trobem varies fons importants, així a les bordes de Perafita hi ha 

la font que pren el mateix nom, font de Perafita. Una altra font que ha estat motiu 
de confrontació, doncs uns la defensen com a punt de referència i límit entre les 
forests 197 i 132 i altres com a font inclosa en la forest, és la font del matrimoni se 
situa al torrent de Perafita, propera al Prat de Castellà. També coneguda és la 
font de Peracalç que es troba propera a la Cabana que porta el mateix nom. 
 

De la mateixa manera, cal fer esment també de la presència de varis 
estanys alguns importants i permanents, com són els Estanys de Soliguera ( n’hi ha 
tres, el de mig es troba mig colmatat) i l’Estanyola de Molledo, altres de temporals 
com són els Estanys de Campirme. 
 

Destacar que la hidrografia d’aquesta àrea està influenciada per la 
regulació hídrica que protagonitza la neu, molt abundant a gran altitud, que pot 
ser present fins als mesos de maig-juny i que per tant, pot arribar a estar-hi fins a 
set o vuit mesos l’any. Per tant es tracta d’un règim fluvial nivo-pluvial. Aquests 
règims es caracteritzen per les fortes variacions estacionals dels cabals mitjans 
mensuals. A més a més de presentar nombrosos cursos d’aigua temporals, alguns 
alimentats per la neu retenida altres pels nombros estanys i estanyoles que hi ha 
presents a la forest. 
 

Pel que fa a 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 de 2,7 o sigui 
que en els anys de més cabal no arriba a triplicar el valor mitjà anual dels anys 
mínims. 
 

En relació a la contaminació de l’aigua, degut a l’absència d’activitats 
potencialment contaminants, no s'ha localitzat cap indici de contaminació. 
Malgrat això, els aqüífers podrien ser contaminats pels excrements animals o 
l’abocament al sòl d’olis procedents de la maquinària agrícola o forestal a les 
proximitats del riu Noguera Vall de Cardós. 
 
Veure mapes 1.1, 2.1, 2.2 i 2.3 
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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. Cal introduir 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 2.3.1.1 Observatoris escollits per al càlcul de les 
precipitacions i pes de cadascun. 

 

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. 

 

 

 

 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Natural 
 

42 

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 2.3.1.2 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 d’Obaga de Peracalç, li correspon un clima d’alta muntanya, ja 
que la forest es troba per sobre els 1300 metres i fins a 2500 metres les zones més 
elevades. Es caracteritza per tenir un règim pluviomètric definit per pluges 
abundants, amb una precipitació mitjana anual de 719,71 mm (Taula 2.3.2.1) 
repartides uniformement al llarg de l’any. Amb les dades de la Taula 2.3.2.1, 
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 
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d’existir les estacions de primavera i tardor. La temperatura mitjana anual és de 
10,47ºC (Taula 2.3.2.1). No hi ha període àrid. 

 Altres dades d’interès són: 

- Tª mitjana del mes més fred : 2,15ºC (gener). 

- Tª mitjana del mes més càlid: 20,65ºC (juliol). 

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

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

- Tª màxima absoluta: 41,93ºC (juliol). 

- Tª mínima absoluta: -14,09ºC (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 
Mitjana anual 10,47 719,71 - 

Taula 2.3.2.1 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. 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. 
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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 següent taula es pot comprovar 
que les dades d’ETP total són entre 600 i 700 mm en totes les estacions.  

Observatori Hivern Primav
era 

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 2.3.2.2 Dades d’evapotranspiració potencial (mm). 
 

En relació als vents, no hi ha cap vent dominant que pugui condicionar la 
planificació forestal. Cal citar, però, les brises de vessant anabàtiques que es 
produeixen durant el dia a les zones de muntanya, pugen cap al vessant, 
acompanyades de vents de vall. I per la nit la situació s’inverteix produint-se les 
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 mostren en les 
ordenades, mentre que en les 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 
d’Obaga de Peracalç és el de la Figura.2.3.3.1 
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Figura 2.3. 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, és a dir, el nombre 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. I són els següents: 

 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. 

 Índex de termicitat 

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

 Pisos bioclimàtics de Rivas-Martínez 

Segons el Mapa de Sèries de Vegetació d’Espanya fet per Rivas-Martínez 
(1987), la forest d’Obaga de Peracalç, 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 flora 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. 

 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. 

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. 
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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. L’erosió és un 
factor rellevant en gairebé tota la forest. 

 El clima és d’alta muntanya, i és per això que els sòls, com a conseqüència 
de l’acció del fred, tendeixen a rentar-se en excés, a acidificar-se o fins i tot a 
enriquir-se en humus molt àcid, aturant d’aquesta manera 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. 

 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 2.7 Vista del rodal 2a, un clar exemple de litosòl. 
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 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 calcoesquistos i calcàries, i un humus acidificant del tipus mull forestal o 
moder, molt poc present a la forest d’Obaga de Peracalç. 

En indrets com rierols o fonts, per exemple la zona dels estanys de Soliguera, 
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. 

 

Foto 2.8 Vista del rodal 3c, exemple de sòl torbós 

 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 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Natural 
 

49 

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 

 Disposició estructural 

L’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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  Les formes del relleu 

Les diferents formes de relleu que es poden veure són: 

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. 

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 a la capçalera de la Vall de Cardós, i per tant es pot dir 
que ha patit processos de modelatge causats pel gel. 

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. 
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Foto 2.9 Vall del riu de Peracalç al seu naixement 

 

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 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 
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gel-desgel entre les fissures de les roques que afloren, com són els rodals 4a, 4d i 
7d. 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. 

 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Natural 

 

 

53 

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 dues regions biogeogràfiques 
presents a Catalunya. Així, s’hi troben la regió bòreo-alpina i l’eurosiberiana. 
Aquesta diversitat de regions és deguda a la seva elevada amplitud altitudinal, 
des del riu d’Estaon fins als 2.444 del Pic de Cornudella i a les oposades 
orientacions de les diferents vessants. 

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) 

 La regió bòreo-alpina 

Aquesta regió, a la nostra unitat d’estudi, correspon a l’estatge 
subalpí del bosc de coníferes, constituint l’estatge inferior de l’alta 
muntanya. Als Pirineus ocupa sobretot altituds compreses entre els 1600 m i 
2300 m, començant quan s’acaben els boscos caducifolis o les pinedes de 
pi roig i apareixen els boscos de pi negre o d’avet i estenent-se fins el límit 
superior del bosc. La clímax més estesa és el bosc de pi negre corresponent 
al Rhododendro-Vaccinion. Així doncs, és un estatge forestal que coincideix, 
a la nostra unitat d’estudi, amb les següents formacions: 

 Pinedes de pi negre dels solells silicis (Genisto-Arctostaphyletum, 
Veronico-Pinetum subass. pinetossum uncinatae). Sovint són boscos 
esclarissats, d’aspecte pobre i monòton, degut a les condicions 
desfavorables dels solells de l’estatge subalpí. El domini d’aquesta pineda 
s’estén quasi arreu de la zona axial pirinenca. Si el terreny no és gaire 
pedregós i els sòls poc o molt desenvolupats, els boscos de pi negre poden 
ser força densos, propers de la pineda de pi negre dels solells (Veronico-
Pinetum subass. pinetosum uncinatae); hi apareixen sempre el te de 
muntanya (Veronica officinalis) i la gramínia de fulla prima Deschampsia 
flexuosa, al costat d’espècies clarament nemorals i d’algunes plantes de 
caràcter subalpí. En els vessants rocosos, aquests solells porten, com a molt, 
poblaments de pi negre, escampats entre un matollar format per ginebró 
(Juniperus nana), bàlec (Genista balansae) boixerola (Arctostaphylos uva-



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Natural 

 

 

54 

ursi) i cornera (Cotoneaster integerrimus). En aquest cas constitueix 
l’associació Genisto-Arctostaphyletum.  

 Pastures acidòfiles de l’estatge subalpí (Caricetalia curvulae). Als 
Pirineus poden distingir-se dos grups principals de comunitats potencials 
d’aquestes pastures. Per una banda tenim els prats de festuca supina 
(Hieracio-Festucetum supinae) i per altra banda els prats de càrex corbat 
(Gentiano-Caricetum corvulae). El primer d’ells es una pastura rasa, no 
totalment contínua, formada per un nombre discret d’espècies. L’espècie 
més abundant és Festuca supina. La segona, requereix una llarga innivació, 
i per això prefereix els fons de les comes obagoses. Al sector central dels 
Pirineus s’hi troba molt estesa. Aquesta pastura té força plantes en comú 
amb la pastura de Festuca supina, però aquesta gramínia no hi existeix 
pràcticament mai. En llocs amb morfologia abrupte apareixen els prats 
densos de gesp (Festuca eskia), i no són gens rares les pastures 
d’Alopecurus alpinus, als indrets ben innivats.   

 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: 

 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 sovint la falguera 
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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).  

2.5.2- 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 al conjunt de la forest de l’Obaga de Peracalç, la vegetació actual 
difereix lleugerament de la potencial.  

La vegetació actual d’aquesta forest es troba condicionada per 
l’elevat gradient altitudinal i per la diferent orientació de les vessants. S’hi 
troben representades dues de les tres regions biogeogràfiques presents a 
Catalunya: la regió bòreo-alpina i l’eurosiberiana.  

2.5.2.1- Descripció de cadascuna de les regions a la forest 

 Regió boreoalpina 

La vegetació típica de la regió bòreo-alpina es troba a l’estatge alpí i 
subalpí, a la cota més alta de la forest, a partir dels 1.700 m aproximadament. 

 

 Pineda acidòfila de pi negre  

La pineda de pi negre amb neret (Rhododendron – Pinetum uncinatae 
subass. pinetosum), es troba únicament en petites taques per sobre les bordes 
de Perafita, a 2.000 metres aproximadament, formant el Bosc de Perafita, el 
Bosc d’Escomelleda i altre petites taques de regenerat. L’espècie dominant de 
l’estrat arbori és el pi negre (Pinus uncinata), amb unes classes d’edat molt 
heterogènies. Altres espècies d’aquest estrat són el bedoll (Betula pendula) i la 
moixera de guilla (Sorbus aucuparia). Als rodals 1f, 1q i 2g són petites taques en 
que està regenerant el pi negre, acompanyat de força bedoll. En canvi al 
rodal 1d, que integra el Bosc de Perafita, constitueix un bosc madur, amb 
arbres de més de 200 anys. 

A banda del dosser arbori també presenta tres altres estrats poc o molt 
diferenciats: un estrat arbustiu alt dominat pel neret (Rhododendron 
ferrugineum), un estrat arbustiu baix dominat per la nabinera (Vaccinium 
myrtillus) i que presenta recobriments importants en alguns indrets; i un estrat 
herbaci amb diferents espècies herbàcies, líquens i molses. Espècies de l’estrat 
herbaci que podem trobar dins aquesta comunitat són Pyrola secunda, Pyrola 
minor, Pyrola uniflora, Listera cordata, Deschampsia flexuosa, Hepatica nobilis 
(herba fetgera) i Oxalis acetosella (pa de cucut). Dins del grup dels líquens, a 
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les zones més ombrívoles, de les branques i els troncs pengen les barbes de 
caputxí (Usnea sp.). 

Aquesta comunitat forma part d’un Hàbitat d’Interès Comunitari: 9430 
Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici. 

La superfície de la pineda de pi negre correspon a una superfície molt 
petita respecte la forest, únicament als rodals 1d, 1h, 1k, 1q i 2g. 

 
Foto 2.1 Part superior del bosc de pi negre al Bosc de Perafita. Rodal 1.d. Autor: Juan Fernández. 

 Matollars de bàlec 

Els matollars de bàlec tenen un aspecte uniforme on l’espècie dominant 
es el bàlec Genista balansae. Es troba en els vessants rocosos i assolellats, amb 
poca innivació. Sovint substitueixen a les pinedes de pi negre en la successió. 
Formen part de l’associació Genisto-Arctostaphyletum Br. Bl. (1939). Aquest 
matollar presenta una superfície elevada a la forest, si ve també trobem la 
formació pròpia de la regió eurosiberiana, comentada més endavant. Es pot 
dir que és la formació dominant de la forest, juntament amb els prats de 
pastura. 

Les espècies característiques són el bàlec Genista balansae, el ginebró 
Juniperus communis, Deschampsia flexuosa, la cornera Cotoneaster 
integerrimus, la boixerola Arctostaphylos uva-ursi i la bruguerola Calluna 
vulgaris. En alguns rodals apareixen peus aïllats de Pinus uncinata, Betula 
pendula i Sorbus aucuparia. 
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Formen part d’un Hàbitat d’Interès Comunitari: 5120 Formacions 
muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus 
purgans).  

La superfície de matollar de bàlec es troba molt estesa a la forest, als 
rodals 1a, 1c, 1e, 1j, 1m, 2b, 2c, 2d, 2e, 3b, part del 3c i del 3h, al rodal 4c. La 
densitat del bàlec varia segons el rodal en funció de la potència del sòl i la 
pendent, però es pot considerar l’espècie dominant. En alguns casos la 
densitat és molt elevada, com al rodal 1m.  

 
Foto 2.2 Aspecte del balegar dens corresponent al rodal 2b. Autor: Xavier Ródenas 

 Neretars 

Els neretars són uns matollars baixos (40-60 cm), uniformes i força densos, 
en que domina absolutament el fullatge verd fosc del neret. A més de l’estrat 
arbustiu hi ha un d’herbaci i un de muscinal. Entre l’estrat arbustiu domina el 
neret Rhododendron ferrugineum i la moixera nana Sorbus chamaemespilus. A 
l’estrat herbaci hi trobem el nabiu Vaccinium myrtillus, la Saxifraga geranioides i 
Homogyne alpina, i als indrets més obacs apareix l’estrat muscinal, representat 
per Hylocomium splendens, Pleurozum schreiberi i Rhytidiadelphus triquetrus. 

Aquesta formació es veu afavorida per l’abandonament de les 
pastures. Forma part d’un Hàbitat d’Interès Comunitari: HIC 4060 Matollars 
alpins i boreals. 

Es troba representada de forma dispersa a la cota alta de la forest, en 
alguns trams del rodal 2b i en altres punts aïllats on trobem una major 
cobertura de neret, sobretot al voltant de les pinedes de pi negre.  
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Foto 2.3 Neretar al rodal 2b. Autor: Juan Fernández. 

 

 Ginebreda 

Aquesta formació està representada per pràcticament les mateixes 
espècies que al balegar, però en aquest cas l’espècie dominant és el ginebró 
Juniperus communis, formant petites bosquines d’aquesta espècie. Altres 
espècies que també hi són presentes són el bàlec Genista balansae, la 
bruguerola Calluna vulgaris, la rosa silvestre Rosa sp., En algun cas, rodal 7h, 
també trobem gerds Rubus idaeus. D’entre l’estrat arbori, tal i com succeeix 
pel balegar a les cotes més altes, trobem algun peu aïllat de bedoll Betula 
pendula, pi negre Pinus uncinata, moixera de guilla Sorbus aucuparia. A cotes 
baixes desapareix el pi negre i augmenta la densitat de bedoll i apareix la 
moixera Sorbus aria.  

Els rodals on apareix aquesta formació es troben aïllats a la forest, i estan 
representats pel 1b, 1p, 6g, 6f, 7h, 7i i 10g.  
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Foto 2.4 Ginebreda al rodal 1p. S’observa la densitat de Ginebró entre el balegar. Autor:Xavier 

Ródenas 

 Prats i gespets 

Aquestes formacions a la forest són utilitzades com a prats de pastura. 
Trobem vàries tipologies de prats, en funció de la composició florística. 
Constitueix l’hàbitat dominant a la forest, juntament amb els prats de la regió 
eurosiberiana. En total es poden diferenciar 4, totes elles pertanyents a 
l’estatge boreoalpí. 

 Prats amb dominància de Festuca nigrescens. 

 Prats amb dominància de Festuca airoides. 

 Prats amb dominància de Nardus stricta. 

 Prats amb dominància de Festuca eskia. 

 

 Prats amb F. nigrescens. 

Són pastures denses en què les plantes graminoides i les no graminoides 
presenten uns recobriments similars. Entre les primeres destaca F. nigrescens, i 
entre les segones Plantago media. Molt sovint aquests prats tenen el caràcter 
de vegetació secundària, producte de desforestació. La disminució de la 
càrrega ramadera en alguns indrets pot afavorir l’evolució d’aquesta 
comunitat cap al bosc potencial.  

Té una diversitat florística alta, on són representades les següents 
espècies: Festuca nigrescens, peu de Lleó Alchemilla flabellata, Poa alpina, 
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Koeleria macrantha, Plantago media, Galium verum, Cirsium acaule, 
Astragalus danicus, Luzula campestris,... 

Correspon a un Hàbitat d’Interès Comunitari: 6210 Prats –i fàcies 
emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-
Brometea) 

Es troba a les àrees més planeres de la cota alta de la Serra Mitjana, a 
l’entorn del coll de Lleret. S’integra dins els rodals 5b, 5a, 6e, 6g i 7m, al tram 
superior d’aquests. 

 

 Prats amb F. airoides. 

Són pastures rases, denses o força obertes, normalment dominades per 
gramínies vivaces, amb abundància, però, de petites herbes de fulla plana. En 
els punts més alts de la forest on s’hi localitza aquesta formació, la dominància 
de F. airoides disminueix, i augmenta el recobriment de Carex curvula. S’hi 
defineix la associació Hieració-Festucetum supinae Br. Bl. (1948).  

Té una diversitat florística mitjana, on s’hi troben espècies com F. 
airoides, Hieracium  breviscapum, Gentiana alpina, Leontodon pyrenaicus, 
Luzula spicata, Phyteuma hemisphaericum, Agrostis rupestris, Minuartia recurva, 
Erigeron aragonensis, Jasione crispa,... 

Es troba a partir dels 1.900-2.000 m, a la Serra Plana, als rodals 4b, 4f, 3f i 
3a. 

 
Foto 2.5 Prats de Festuca airoides al rodal 3f. Autora: Mireia Jiménez. 

 

 Prats amb N. stricta. 

Són pastures rases, sovint dominades per N. stricta o per altres herbes 
cespitoses, de fulla estreta, ben adaptades a la pastura i al trepig. És un 
hàbitat força variable en funció de l’altitud en què es fa. En el cas de la nostra 
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forest, la diversitat florística és molt baixa, i les plantes que hi creixen són les 
característiques dels rasos alpins: Ranunculus pyrenaeus, Androsace carnea, 
Trifolium alpinum, Plantago alpina,... 

Es troba localitzada a l’àrea d’estudi, a l’entorn dels estanys de 
Soliguera, a la serra de Comaferrera,i per sota el bosc de Perafita: rodals 2a, 
3c, 3d i part del 3h. 

 

 
Foto 2.6 Prats de Nardus stricta al 2a. Autor: Mireia Jiménez. 

 Prats amb dominància de F. eskia. 

Aquests prats són els caracteritzats per les tofes de gesp, que hi creixen 
de forma isolada o fent garlandes perpendiculars al pendent del vessant. Són 
prats amb un recobriment força baix, que poden comprendre una certa 
proporció de mates i de petites plantes herbàcies.  

La diversitat florística és mitjana, acollint espècies com F. eskia, 
Campanula ficaroides, Veronica fruticans, Hieracium hypeuryum, Iberis 
sempervirens, Carex sempervirens, Luzula pediformis, Silene rupestris,... 

Constitueixen un Hàbitat d’Interès Comunitari: 6140 Gespets tancats, 
silicícoles del Pirineus. 

Es troba localitzada als rodals 3a, 3e, 3f, 3h, 4b, 4c, 4d i 4f. 
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Foto 2.7 Prats de Festuca eskia al rodal 3h. Autor: Xavier Ródenas 

 

 Molleres de càrex 

Aquesta unitat es troba a les zones inundades de la forest, constituint 
l’hàbitat de torberes, al voltant dels estanys de Soliguera i en alguns trams del 
riu d’Estaon en el seu tram superior. Es un hàbitat molt important, ja que 
constitueix un aport hídric important a la forest, siguent hàbitat de reproducció 
d’espècies amfíbies i una espècie singular de rèptil: Sargantana vivípara 
(Lacerta vivipara). 

Són formacions herbàcies denses, en què predominen diverses 
ciperàcies, especialment alguns càrexs o les tofes de Scirpus cespitosus. La 
diversitat florística és elevada, constituïda per espècies com C. nigra, Scirpus 
cespitosus, Juncus filiformis, Eriophorum angustifolium, Carex echinata, C. flava, 
C. panicea, Viola palustris, Pinguicula vulgaris, Swertia perennis, Tofieldia 
calyculata,...  

D’entre aquestes espècies es pot destacar la carnívora insectívora 
Pinguicula vulgaris o viola d’aigua.  

Es localitza als rodals 3g i part del 3c. I a l’entorn dels estanys als rodals 
3i, 3j, 3k i 3l i 4c (a l’estanyol de la Serra Plana). 
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Foto 2.8 Exemplar de Pinguicula vulgaris. Autor: Xavier Ródenas. 

 
Foto 2.9 Imatge de la torbera, amb les formacions de càrex al voltant dels estanys de Soliguera. 
Autor: Xavier Ródenas 
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 Regió eurosiberiana 

Es troba a la cota inferior de la forest, entre els 1.200 m fins els 1.700 m, a 
l’estatge montà. 

 Bosc mixt de bedoll i avellaner  

Es tracta d’una comunitat forestal d’aspecte dens, on també s’hi 
troben, a part del bedoll (Betula pendula) com a espècie dominant l’avellaner 
(Corylus avellana). També trobem altres espècies arbòries, com el roure de 
fulla gran (Quercus petraea), algun roure martinenc (Quercus humilis), híbrids 
de quercines i trèmol Populus tremula, sobretot al bosc de Miravall, on 
augmenta la densitat de roure a la part alta i al cantó dels torrents. En els llocs 
més humits, també trobem algun exemplar de freixe de fulla gran Fraxinus 
excelsior, cirerer Prunus avium, salze Salix atrocinerea, Sorbus aria, i pollancre 
Populus nigra, espècies típicament de ribera que constitueixen la vegetació de 
ribera del riu d’Estaon tram avall de les bordes de Nibrós. A l’estrat arbustiu és 
abundant l’avellaner. L’estrat herbaci comprèn un nombrós grup de plantes 
acidòfiles, barrejades amb espècies pròpies de les fagedes i d’altres boscos 
frescals, com Deschampsia flexuosa, Luzula nivea, Vaccinium myrtillus, Lathyrus 
linifolius, Melampyrum pratense, Phyteum spicatum, Prenanthes purpurea, 
Veronica urticifolia, etc. Aquesta formació és la que trobem al bosc de Miravall 
i al bosc de Calatxo. En el cas del rodal 9e trobem bedolls de grans 
dimensions, i també han estat localitzats 2 pi roigs Pinus sylvestris i 1 avet Avies 
alba.  

Es tracta d’un bosc secundari fruit de la substitució de la roureda i dels 
prats silicícoles ja abandonats. Cal destacar que es tracta d’una massa poc o 
gens explotada, irregular i amb pocs peus de petites dimensions degut a que 
es tracta d’un bosc secundari i relativament jove.  

La superfície de bosc mixt de frondoses correspon als rodals 1f, 1h, 1q, 2f, 
7f, 7g, 8b, 8c, 8d, 8e, 8i, 8k, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b,10c, 10d, 10e i 10i. 

En alguns casos aquesta formació constitueix bosquines d’avellaner, on 
la densitat d’aquesta espècie és molt elevada, com succeeix sobretot al cantó 
8 i algun rodal del cantó 7 i 9. En aquest cas forma un estrat arbustiu alt (5-8 m) 
i continu. Duu també un estrat arbori poc dens de bedolls, roures i algun trèmol. 
En alguns casos, la densitat de Populus tremula es molt superior, constituint 
petites bosquines de trèmol espectaculars, amb espècies acompanyats com 
Populus nigra i Salix caprea. Aquestes bosquines les trobem a l’entorn de les 
bordes de Clavillats i Perafita, en finques privades. Tot i ser bosc privat, es 
considera un Hàbitat Singular i serà explicat més endavant a les fitxes 
d’hàbitats singulars. Al rodal 10c ha estat localitzat un trèmol de 18 metres. 

L’estrat herbaci és molt ric en plantes nemorals, com Ribes alpinum, 
Actaea spicata, Anemone nemorosa, Daphne mezerum, Doronicum 
pardalianches, etc.  
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Aquesta formació considerada un bosc d’avellaners la trobem als rodals 
7g, 8b, 8c, 8d, 8e, 8i, 8k, 9d i 9f. El major exponent de l’avellaner es troba al 
rodal 8k, amb un formació densa i espectacular. En el seu conjunt, forma una 
unitat d’interès en el context de l’àmbit del mig Pallars. 

 
Foto 2.10 Bosc mixt al rodal 9e. Tram superior del bosc de Calatxo. Autor: Juan Fernández 

 

 
Foto 2.11 Vista d’un bosquet d’avellaner del rodal 8k. Autor: Mireia Jiménez. 
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Foto 2.12 Vista del bosquet de trèmols a l’entorn de les bordes de Clavillats. Autor: Juan 
Fernández. 

 Balegars 

Aquesta unitat és homòloga a la descrita a la regió boreoalpina, tot i 
que degut a la diferència altitudinal i orogràfica la composició florística varia 
lleugerament. Les espècies dominants són les mateixes: bàlec Genista 
balansae, ginebró Juniperus communis i bruguerola Calluna vulgaris. En canvi, 
les espècies acompanyants varien lleugerament, siguent en aquest cas les més 
comunes són Rosa sylvestris, Cornus sp., Prunus spinosa,... i com espècies 
herbàcies Agrostis capillaris, Senecio adonidifolius, Thymus serpyllum, Linaria 
repens i Viola canina. Aquesta formació la trobem al territori amb una 
orografia més escarpada, i sovint en zones pedregoses i assolellades. També 
trobem peus aïllats de la comunitat de bosc mixt de frondoses dels rodals 
adjacents, com bedoll Betula pendula, roure Quercus petraea, avellaner 
Corylus avellana. En els terrenys més humits, també es localitzen espècies 
típiques de ribera, com el freix Fraxinus excelsior, el pollancre Populus nigra, el 
salze Salix atrocinerea, i la moixera Sorbus aria. Aquesta cas succeeix al rodal 
7d on es localitza un torrent amb aquesta vegetació. 

S’integra com en la unitat descrita anteriorment dins de l’Hàbitat 
d’Interès Comunitari 5120 sota la comunitat de Formacions muntanyenques de 
bàlec (Genista balansae subsp. Europaea = Cytisus purgans). 

Aquesta formació la trobem als rodals 4a, 5a, part del 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 
6e, 6h, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7j, 7k, 7l, 7m, 8a, 8f, 8g, 8h, 8j, 9g, 9h, 10f i 10h. 
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Foto 2.13 Aspecte del balegar obert corresponent al rodal 8g Autor: Juan Fernández. 

 

 

Foto 2.14 Vista del matollar de bàlec de mitja muntanya. Autor: Mireia Jiménez. 

 

 Landes de bruguerola 

Es una formació afavorida per l’abandó de les pastures. Localitzada a la 
vessant rocallosa del bosc de Calatxo, fora de l’àrea forestal. Constitueix 
matollars baixos de bruguerola Calluna vulgaris, sovint amb ginestola Genista 
pilosa. Les formes inicials d’aquesta landa solen estar integrades exclusivament 
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per bruguerola i espècies pradenques. Són molt freqüents els estadis intermedis 
entre aquest matollar i diverses menes de pastures, especialment les de pèl 
caní.  

Dins de l’estrat arbustiu dominen la bruguerola Calluna vulgaris i la 
ginestola Genista pilosa. Entre l’estrat herbaci trobem espècies com la Viola 
canina, Nardus stricta i Deschampsia flexuosa. 

Aquesta formació queda integrada dins d’un Hàbitat d’Interès 
Comunitari: HIC 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques. 

Aquesta formació es troba amb extensió reduïda a la forest, localitzada 
a part dels rodals 1i i 7k. 

 

 
Foto 2.15 Vista de les landes de bruguerola al rodal 1i. Autor: Juan Fernández. 

 

 Prats silicícoles amb Agrostis capillaris 

Sota aquesta comunitat s’integren pastures denses i ufanoses, sovint 
amb una gran quantitat d’espècies herbàcies. Trobem dues varietats 
d’aquesta formació a la forest. Per una banda, a l’entorn de les bordes de 
Nibrós i Perafita, resseguint el riu, es localitza una formació on domina A. 
capillaris però apareix acompanyada de Festuca nigrescens i gram d’olor 
Anthoxanthum odoratum. La segona variant apareix a l’extrem sud de la 
forest, a la cota alta de la Serra Mitjana. Aquesta comunitat presenta una 
diversitat superior, i està dominada per espècies graminoides com Festuca 
ovina, Phleum phleoides, Avenula iberica, Dischanthium ischaemum,... Es una 
formació acompanyada d’espècies de ribera, localitzada en els ambients més 
humits de la forest, a l’entorn del Riu d’Estaon i petits barrancs. Les espècies 
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arbòries acompanyants són el salze (Salix caprea), algun clop (Populus nigra), 
trèmol (Populus tremula), etc.  

Localitzada als rodals 1n, 1l, 1o, 4e i part dels 5c, 10f i 10g. 

 

 
Foto 2.16 Exemple de prat de pastura amb Agrostis capillaris al rodal 6a. Autor: Mireia Jiménez. 

 

 Herbassars higròfils 

Aquesta formació es localitza a l’entorn de zones humides com torrents 
o fonts, sobretot al voltant de les bordes de Clavillats i Peracalç. Es tracta de 
petites unitats formades per alguna megafòrbia sense constituir prats 
megafòrbics, d’interès en el context del Parc Natural. Son formacions altes i 
ufanoses formades per herbassars graminoides. Hi ha zones entollades on 
abunda Pinguicula vulgaris i algun jonc. Es tracta doncs d’indrets molt humits, 
sovint entollats situats als marges de corrents d’aigua, fonts,...  

Les espècies típiques que podem trobar son Molinia coerulea, Cirsium 
rivulare, Geum rivale, Chaerophyllum hirsutum, Scorzonera humilis, Gentiana 
pneumonanthe, Juncus conglomeratus, Pinguicula vulgaris, Deschampsia 
caespitosa,... També trobem espècies arbòries distribuïdes de forma aïllada 
típiques de ribera. 

Com ja hem comentat, aquestes formacions es localitzen a l’entorn de 
les bordes de Clavillats i de Peracalç, del torrent de Campirme i del riu d’Estaon 
aigües amunt de les bordes de Nibrós, integrades en els rodals 1b, 1l, 1n, 1o, 3c, 
4e, 5b, 5c, 6c, 6d i 7j. 
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Foto 2.17 Prat higròfil a l’entorn de les bordes de Clavillats. Destaca el color verd brillant 
d’aquesta formació.  Autor: Juan Fernández. 

 

 
Foto 2.18 Prat higròfil a l’entorn del torrent de Campirme. Autor: Xavier Ródenas 
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2.5.2.2- Vegetació dels indrets especials 

A continuació es presenta una fitxa amb la descripció de cada unitat 
considerada d’interès. 

PINEDA ACIDÒFILA DE PI NEGRE

Descripció: Es tracta d’un hàbitat amb una 
vegetació de transició entre l’estatge subalpí i 
alpí on s’alternen els boscos de pi negre amb 
un sotabosc de neret, nabiu i bàlec. Forma 
una petita taca al bosc de Perafita i al bosc 
de l'Escomelleda, tot i que també trobem 
regeneració d'aquest bosc als rodals 1q, 1h i 
2g. Constitueix l'única representació d'aquest 
hàbitat a la forest.

Estat de Conservació: Es un bosc molt 
madur i heterogeni, amb una gran quantitat 
de fusta morta. Es una zona intensament 
pasturada, fet que limita el creixement del 
sotabosc.

Localització: Es localitza als rodals 1d, 1h, 
1k, 1q i 2g.

Fauna associada: Al constituir una petita 
taca forestal la fauna que hi trobem no 
coincideix amb la potencial, doncs l'hàbitat de 
pi negre és un hàbitat potencial per espècies 
d'interès com el gall fer, el mussol pirinenc i el 
picot negre. En el nostre cas trobarem 
especies forestals generalistes. En el cas del 
Picot negre es considera que utilitza aquest 
unitat per a l'alimentació, però no per a 
reproducció, degut a, com ja hem comentat, la 
seva petita mida i continuïtat.

Interès: Hàbitat d'Interès Comunitari: Boscos 
subalpins de Pinus uncinata sobre substrat 
silícic (Codi: 9340)
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AVELLANEDA

Descripció: aquesta unitat presenta un estrat 
arbori format per l'avellaner (Corylus 
avellana ) i el bedoll (Betula pendula ) com a 
arbres dominants. La presència de l'estrat 
muscinal és important. L’estrat herbaci és 
molt ric en plantes nemorals, com Ribes 
alpinum, Actaea spicata, Anemone 
nemorosa, Daphne mezerum, Doronicum 
pardalianches.

Estat de Conservació: En general és un 
bosc jove, amb nombrosos peus de regenerat 
i una densitat elevada. Però l'estructura del 
bosc és bona.

Localització: Es localitza als rodals 7g, 8b, 
8c, 8d, 8e, 8i i 8k. 

Fauna associada: La riquesa especifica per 
les espècies de fauna de la forest es baixa, 
però tot i així podem trobar nombroses 
espècies de passeriformes insectívors, 
amfibis com el gripau comú Bufo bufo  i 
nombrosos carnívors.

Interès: Considerat d'Interès Local segons el 
Plan de Conservación y Mejora de la 
Biodiversitat del Mig Pallars (Palau et al. 
2002). Considerat també Hàbitat d'Interès 
Especial segons el Parc Natural de l'Alt 
Pirineu.  

BOSQUETS DE RIBERA

Descripció: És una comunitat que ressegueix 
els petits barrancs de la forest. A part del bosc 
de ribera, constituit per una barreja d'espècies, 
com el freix, el bedoll,  trèmol, etç, amb la 
vegetació arbustiva associada, també trobem un 
recobriment herbaci de comunitats fontinals del 
Cardamino-Montion , on s'hi concentra una gran 
quantitat de plantes aquàtiques i falgueres. 

Estat de Conservació: Presenta un bon estat 
de conservació.

Localització: Resseguint els petits barrancs de 
la forest, amb una major representació al riu 
d'Estaon.

Fauna associada: Aquesta unitat constitueix un 
bon refugi per als amfibis aquàtics, com el tritó 
pirinenc (Calotriton asper ) i l'almesquera en els 
torrents de cabal superior.

Interès: És un hàbitat singular en el context de 
la forest. És un Hàbitat d'Interès Comunitari: 
Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 
(Codi: 3240) 
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BOSC DE CIRERERS

Descripció: és un petit bosc de cirerers 
amb peus de grans dimensions. També 
s'hi troba algun exemplar de pollancre 
(Populus nigra), de peus també molt 
grans. Altres espècies presents són 
l'avellaner i la rosa silvestre (Rosa sp .)

Estat de Conservació: Presenta un bon 
estat de conservació.

Localització: A l'entorn de les Bordes 
d'Entrerrius.

Fauna associada: Aquesta unitat 
constitueix una bona font d'alimentació 
per a espècies frugívores. També és una 
comunitat interessant per a l'ós, oferint un 
bon recurs alimentici.

Interès: És un hàbitat singular en el 
context de la forest, alhora que és una 
zona ideal per a potenciar els cirerers i la 
producció de cireres en relació a l'ós bru.

 
 

BOSQUETS DE TRÈMOLS

Descripció: Constitueixen petites 
bosquines de trèmols a l'entorn de les 
bordes de Clavillats i Perafita. La densitat 
de trèmols és elevada, però són peus 
joves. No presenten estrat arbustiu. Van 
acompanyats de Salix alba  i Populus 
nigra .

Estat de Conservació: Presenta un bon 
estat de conservació, tot i que 
constitueixen bosquets joves.

Localització: Entre les bordes de Nibrós i 
les Bordes de Clavillats. També trobem 
una petita representació de tremoleda 
jove al voltant de les bordes d'Entrerius.

Fauna associada: Trobarem espècies 
típiques de ribera, així com amfibis on hi 
trobaran un bon refugi.

Interès: És un hàbitat singular en el 
context de la forest. 
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MOLLERES DE CÁREX I ESTANYS
Descripció: Constitueixen formacions 
entollades a l'entorn dels estanys de 
Campirme. Són un hàbitat interessant per 
la seva composició florística i variabilitat 
anual en funció de la disponibilitat hídrica.

Estat de Conservació: Presenta un bon 
estat de conservació. La pressió 
ramadera pot afectar aquest hàbitat.

Localització: A l'entorn dels estanys de 
Soliguera i estany de la Serra Plana. 
Rodals 3g, 3c, 3i, 3j, 3k, 3l i 4c.

Fauna associada: Trobarem espècies 
típiques de ribera i medis aquàtics. 
Hàbitat indispensable per a la sargantana 
vivípara (Lacerta vivipara ).

Interès: Considerat Hàbitat d'Interès 
Especial segons el Parc Natural de l'Alt 
Pirineu.  

 
 

PRATS HIGRÒFILS
Descripció: Són formacions altes i 
ufanoses formades per herbassars 
graminoides amb una elevada diversitat 
d'espècies i alguna megafòrbia, tot i que 
no constitueixen prats de megafòrbies, 
hàbitat d'interès pel PNAP.  També 
trobem espècies arbòries típiques de 
ribera, com el clop Populus nigra , salze 
Salix caprea , trèmol Populus tremula ,...

Estat de Conservació: Presenta un bon 
estat de conservació. La pressió 
ramadera pot afectar aquest hàbitat.

Localització: Es localitza a l'entorn de 
les zones humides dels rodals 1b, 1l, 1n, 
1o, 3c, 4e, 5b, 5c, 6c, 6d i 7j.

Fauna associada: Trobarem espècies 
típiques de ribera i medis aquàtics. 

Interès: Considerat d'interès degut a 
l'elevada biodiversitat d'espècies de flora.
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2.5.3- Bolets, líquens i molses 

 

La forest de l“Obaga de Peracalç”, compta amb una bona diversitat de 
fongs, que es concentren sobretot a les petites taques boscoses que 
conformen la forest.  

Els bolets més comuns, que es poden trobar són: 

 

Taula 2.1 Fongs de la forest de “L’Obaga de Peracalç”. 
Hàbitat Nom científic Nom comú Comestible

Marasmius oreades Camasec Comestible
Psilocybe merdaria Mongui Al·lucinogen
Melanoleuca subalpina Mocosa de prat Tòxic
Calocybe gambosa Moixernó Comestible
Macrolepiota procera Cogomella Comestible
Agaricus campestris Xampinyó de prat Comestible
Calvatia utriformis Pet de llop gros Tòxic
Longermania gigante Pet de llop gegant Tòxic
Lycoperdon perlatum Pet de llop Tòxic
Cantharellus cibarius Rossinyol Comestible
Lactarius torminosus Rovelló pelut Tòxic
Amanita battarae Pentinella Tòxic
Leccinum scabrum Abró de bedoll Comestible
Paxillus involutus Paxil Tòxic
Piptoporus betulinus Bolet d'esca de bedoll Tòxic
Gyromita esculenta Múrgola borda Tòxic
Ramaria flava Peu de rata groc Comestible
Clitocybe nebularis Moixernó de tardor Tòxic
Hygrophorus marzuolus Escarlet de neu Comestible
Tricholoma equestre Verderol Tòxic
Tricholoma portentosum Fredelic gros Comestible
Lactarius deliciosus Rovelló Comestible
Suillus granulatus Mocosa Comestible
Amanita muscaria Reig bord Tòxic
Boletus pinophilus Cep rogenc Comestible
Boletus satanas Matagent Tòxic
Lycoperdon perlatum Pet de llop Tòxic
Fomitopsis pinicola Bolet d'esca marginat Tòxic

Bosc mixt de 
frondoses

Pineda de pi 
negre

Prats
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Foto 2.19 Exemplar de Boletus satanas a la pineda de pi negre, rodal 1d.  Autor: Juan Fernández. 

 

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

2.6.1-Hàbitats clau 

Els hàbitats claus són enclavaments que s’han de tenir en compte 
alhora de fer la planificació de la forest per tal de satisfer els objectius de 
conservació de la biodiversitat. A continuació es descriuen els Hàbitats 
d’Interès Comunitari i els Hàbitats d’Interès Especial segons criteris del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu i el Pla de Conservació i Millora de la Biodiversitat 
Forestal del Mig Pallars (PCMBD), inclosos aquells seleccionats en el Criteri 1 de 
delimitació de Zones Prioritàries per Biodiversitat (PALAU et al. 2002).Es descriuen 
a la taula 1.2.  

Taula 2.2 Hàbitats clau de la forest “l’Obaga de Peracalç”. 

Hàbitat Interès (codi) P

Landes atlàntiques i subatlàntiques seques Comunitari (HIC 4030) No

Matollars alpins i boreals Comunitari (HIC 4060) No

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

Comunitari (HIC 5120) No

Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus Comunitari (HIC 6140) No

Prats -i fàcies emmatades- medioeuropees, seminaturals, 
sobre substrat calcari (Festuco-Brometea )

Comunitari (HIC 6210) No

Boscos subalpins de Pinus uncinata  sobre substrat silícic Comunitari ( HIC 9430) No

Bosquets d'avellaner (Corylus avellana ) en indrets humits Interès Local No

Bosquests de trèmol (Populus tremula ) Interès Local No  
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Notes: 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) i realització pròpia. 

 

A la cartografia es detalla la localització d’aquests 
hàbitats. 
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2.7.- Fauna 

2.7.1-Comunitat de vertebrats: inventari faunístic 

Al present inventari s’inclouen aquelles espècies que tenen probabilitat 
d’aparèixer a la zona d’estudi en funci ó de la seva distribució biogeogràfica i 
de la disponibilitat d’hàbitats característics. 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). 

 Decret Legislatiu 2/2008 De protecció dels animals. 
 Reial Decret 1095/1989. Annex I (Espècies objecte de Caça) i 
Annex II (Espècies objecte de Pesca). (C y P).  
 Reial Decret 1118/1989. Annexo I. Espècies objecte de caça i 
pesca 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 
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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. 
 Estatus local. En el que s’han determinat quatre categories: 
Presència Permanent (P), Estival (E), Hivernant (I) i en Migració (M). 
 Les últimes sis columnes fan referència a la presència de cada 
espècie a cada una de les unitats considerades.  

 Peixos 

Aquest grup faunístic està present als estanys de Soliguera integrats a la 
forest. Únicament hi trobem dues espècies. Com s’ha comentat, la truita 
comuna només està present als estanys, de forma reintroduïda. En aquest cas 
es considera un espècie reintroduïda, i per tant sense interès en el context de 
la forest. 

Taula 2.3 Espècies de peixos amb possibilitat de ser detectades a la forest. 
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Salmo trutta fario Truita VU P C S C S IX-I P X X

Phoxinus phoxinus Barb roig VU S C S IV-VI P X X  

 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 d’aigua discontinus i irregulars, 
aquests són la salamandra (Salamandra salamandra), la granota roja (Rana 
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temporaria) i el gripau comú (Bufo bufo). Hi ha altres espècies que 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:
  

Taula 2.4 Espècies d’amfibis amb possibilitat de ser detectades a la forest. 
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Salamandra salamandra Salamandra NT D S C S X-II P X X X X X

Calotriton asper Tritó pirinenc NT IE C Pr E Pr VI-IX P X X X

Alytes obstetricans Tòtil NT D Pr E Pr TOT P X X X X

Bufo bufo Gripau Comú LC D S E S III-VI P X X X X X X
Rana temporaria Granota roja LC IE D V S A S X-II P X X X X  

 

 
Foto 2.20. Exemplar de granota roja (Rana temporaria) als estanys de Soliguera. Autor: Juan 

Fernández 
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Foto 2.21 Larves de gripau comú (Bufo bufo) als estanys de Soliguera. Autor: Juan Fernández 

 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 es pot esperar la presència de l’escurçó pirinenc (Vipera aspis), la serp 
d’aigua (Natrix maura), lligada als ambients aquàtics i la serp verd groga 
(Hierophus viridiflavus). 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), freqüent en els roquissars, la 
sargantana vivípara (Lacerta vivipara), típica dels ambients de torbera i el 
llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). També és probable la presència del lluert 
(Lacerta bilineata), present probablement en indrets humits amb bona 
cobertura herbàcia i arbustiva i el vidriol (Anguis fragilis). Tot i que és una 
hàbitat potencial i molt bo per la sargantana pallaresa (Lacerta aurelioi), 
endemisme del Pirineu central-oriental, que habita únicament massissos 
muntanyencs de l’eix pirinenc Mont-roig, Pica d’Estats i Salòria, aquesta 
espècie no ha estat localitzada durant el present treball ni en estudis anteriors 
(ARRIBAS, 2005). 
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Taula 2.5 Espècies de rèptils amb possibilitat de ser detectades a la forest. 
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Lacerta bilineata Lluert LC IE D IV S E Pr IV-VII P X X X X

Anguis fragilis Vidriol LC IE D Pr E Pr III-VI P X X X X

Lacerta vivipara Sargantana vivípara NT IE C Pr E S IV-VII P X X
Podarcis muralis Sargantana roquera LC IE D IV S C S III-VI P X X X
Timon lepidus Llangardaix ocel·lat LC Pr E S IV-VIII P X X

Hierophus viridiflavus Serp verd i groga LC IE D IV S C S X-V P X X X

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

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

 

  
Foto 2.22. Exemplar de sargantana roquera (Podarcis muralis). Autor: Juan Fernández 

 Ocells 

A continuació s’ofereix una descripció general de la comunitat ornítica 
de la forest de Obaga de Peracalç:  

L’ambient forestal present a l’estatge subalpí és la pineda de pi negre, 
tot i que representat per una taca forestal molt petita (Bosc de Perafita) 
configurada com una illa en el context pratícola i arbustiu de la forest. Aquest 
caràcter de la pineda a la nostra forest comporta que la fauna present sigui 
escassa i representada per les espècies més comunes dels ambients forestals, 
però no per les espècies més sensibles i típiques de l’estatge forestal subalpí, 
com el mussol pirinenc, o el gall fer, o el picot negre, etc. En aquest sentit 
trobarem les espècies més freqüents com la mallerenga petita (Parus ater), el 
pinsà comú (Fringilla coelebs), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), el 
picot verd (Picus viridis), el picot garser gros (Dendrocopus major), el bruel 
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(Regulus ignicapillus), la merla de pit blanc (Turdus torquatus), el pinsà borroner 
(Pyrrhula pyrrhula), el picasoques blau (Sitta europaea), el trencapinyes (Loxia 
recurvirostra),...  

L’altre ambient subalpí i alpí de la forest són els prats i pastures. Aquests 
ambients proporcionen un bon medi per a espècies com la perdiu xerra (Perdix 
perdix), l’alosa (Alauda arvensis), la cotoliu (Lullula arborea), el cercavores 
(Prunella collaris), el grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el còlit gris 
(Oenanthe oenanthe), el bitxac rogenc (Saxicola rubetra), l’escorxador (Lanius 
collurio), la gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus) i la gralla de bec vermell 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), la llucareta (Serinus citrinella), i altres espècies més 
ubiqüistes que també trobarem als ambients adjacents.   

 Les espècies més característiques que s’han detectat als boscos mixtes 
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 la merla d’aigua 
(Cinclus cinclus), 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), 
l’hortolà (Emberiza hortulana), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), la 
cornella (Corvus corone) i el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), la tallareta 
cuallarga (Sylvia undata), la tallareta vulgar (Sylvia communis)...  

Pel que fa als rapinyaires diürns, trobem una comunitat important. La 
forest ofereix un territori d’alimentació molt bo per aquestes espècies. Tot i això, 
degut a la falta d’hàbitat forestal adequat i de parets rocalloses importants no 
configura un bon territori per a la reproducció d’aquestes espècies. No es 
considera cap espècie de rapinyaire diürn com a reproductora a la forest.  Les 
espècies que sobrevolen la forest en busca d’aliment sense nidificar-hi, 
sobretot la comunitat de matollar que ofereix un bon medi per a l’alimentació, 
són el voltor comú (Gyps fulvus), el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’àguila 
marcenca (Circaetus gallicus), l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), el xoriguer 
comú (Falco tinnunculus), el milà negre (Milvus migrans) i el milà reial (Milvus 
milvus),...    
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Dels rapinyaires nocturns amb presència probable a l’àrea d’estudi, 
sobretot a les zones més obertes, són el gamarús (Strix aluco), el xot (Otus 
scops) i l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus).  

 
Foto 2.23 Femella de còlit gris (Oenanthe oenanthe) fotografiada a la forest. Autor: Juan 
Fernández.       

    

 
Foto 2.24. Hortolà (Emberiza hortulana) a la forest. Autor: Juan Fernández 
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Taula 2.6 Relació de les espècies d’aus amb possibilitat de ser detectades a l’àrea d’estudi. 

NOM CIENTÍFIC NOM VULGAR Lli
br

e 
ve

rm
el

l 

C
N

EA
 

DL
 2

/2
00

8 

C
aç

a 
i p

es
ca

 

C
om

er
ci

al
itz

ab
le

s 

Di
re

ct
iv

a 
A

us
 

Pr
es

èn
ci

a 

A
bu

nd
àn

ci
a 

Re
pr

od
uc

ci
ó 

Pe
río

de
 re

pr
od

uc
to

r 

Es
ta

tu
s 

lo
ca

l 

Pi
ne

da
 d

e 
pi

 n
eg

re
 

Ro
ur

ed
a 

m
ix

ta
 

A
ve

lla
ne

da
 

M
at

ol
la

r 

Pr
at

s 
i p

as
tu

re
s 

M
ed

is 
aq

uà
tic

s 

De
te

ct
ad

es
 

Gypaetus barbatus Trencalòs EN E A     I S E N XII-VIII P       X X   X 
Gyps fulvus Voltor comú NE IE B     I S C N II-VII P       X X   X 
Aquila chrysaetos Àguila daurada NT IE  B     I S E N II-IV P       X X   X 
Circaetus gallicus Marcenca LC IE C     I S E N III-VII E       X X   X 
Milvus milvus Milà reial EN VU B     I S E N IV-VII P       X X   X 
Milvus migrans Milà negre NT IE C     I S E N IV-VII E       X X   X 
Buteo buteo Aligot comú NE IE C       S C N IV-VII P   X X   X   X 
Falco peregrinus Falcó peregrí NE IE B     I Pr E N III-IV P             X 
Falco tinnunculus Xoriguer NE IE C       S A N IV-VIII P       X X   X 
Alectoris rufa Perdiu  DD     C C II,III S C S III-VII P       X X     
Perdix perdix Perdiu xerra VU           S E S III-VII P       X 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 
Streptopelia turtur Tórtora comú VU     C   II S C Po V-VII P   X X   X     
Cuculus canorus Cucut NE IE D       S A S V-VII E X X X   X   X 
Strix aluco Gamarús NE IE C       Pr C Pr III-VIII P   X     X     
Asio otus Mussol banyut NE IE C       Pr E N IV-VI M         X     
Otus scops Xot NE IE C       S C Pr V-VII E         X     
Caprimulgus 
europaeus Enganyapastors NE IE C     I S C Pr V-VII E   X X   X     
Apus apus Falciot NE IE D       S A N V-VII E       X X   X 
Picus viridis Picot verd NE IE D       S C Pr IV-VII P   X X     X X 
Dendrocopos major Picot garser gros NE IE D       S C Pr IV-VII P X X         X 
Dryocopus martius Picot negre NE IE C     I S E N IV-VII P X             
Jynx torquilla Colltort DD IE C       Pr E Pr IV-VII P   X X   X     
Alauda arvensis Alosa vulgar NE           Pr E N III-VII P         X   X 
Lullula arborea Cotoliu NE IE D     I Pr E Pr III-VI P       X X     
Ptyonoprogne rupestris Roquerol NE IE D       S C N IV-VII P         X   X 
Hirundo rustica Oreneta vulgar NE IE D       S C N IV-VII E         X   X 

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

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

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

Anthus trivialis Piula dels arbres NE IE D       Pr E Po IV-VIII E   X X   X   X 
Anthus spinoletta Grasset  NE IE D       S C S V-VII E       X X     
Troglodytes troglodytes Cargolet NE IE D       S A S III-VII P X X X     X X 
Cinclus cinclus Merla d'aigua NE IE C       S E Pr II-VI P           X   
Prunella modularis Pardal de bardissa NE IE D       S E Pr IV-VII P       X X X   
Prunella collaris Cercavores NE IE D       S C S V-VII P         X     
Erithacus rubecula Pit-roig NE IE D       S A S III-VII P X X X X X   X 
Luscinia 
megarhynchos Rossinyol comú NE IE D       Po C Po V-VIII E   X X   X X X 
Phoenicurus ochruros Cotxa fumada NE IE D       S C S IV-VIII P   X X X X   X 
Oenanthe oenanthe Còlit gris NE IE D       S C S IV-VII P         X     
Saxicola torquata Bitxac comú NE IE D       S E Po III-VII P       X X     
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Saxicola rubetra Bitxac rogenc NE IE D       Pr E Pr III-VII P         X     
Monticola saxatilis Merla roquera NE IE D       Pr E Pr V-VII P       X       
Monticola solitarius Merla blava NE IE D       Pr E Pr III-VII P       X X     
Turdus philomelos Tord comú NE     C   II S A S IV-IX P X X X       X 
Turdus viscivorus Griva NE     C   II S A S IV-VIII P   X X   X   X 
Turdus torquatus Merla de pit blanc NE IE D       Pr E Po V-VIII P X       X     
Turdus merula Merla NE         II S A S III-VII P X X X X X X X 
Sylvia borin Tallarol gros NE IE D       S C S IV-VII P       X   X   

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

Sylvia communis Tallareta vulgar NE IE D       Pr C Pr IV-VIII E       X X     
Sylvia undata Tallareta cuallarga NE IE D     I Pr C Pr IV-VIII P       X       
Sylvia cantillans Tallarol de garriga NE IE D       Pr C Pr V-VII P       X       
Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar NE IE D       Pr E Pr V-VIII E       X X     
Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid NE IE D       S C S V-VII E X X X       X 
Phylloscopus collybita Mosquiter comú NE IE D       S A S IV-VIII P X X X   X   X 
Regulus ignicapilla Bruel NE IE D       S A S IV-VIII P X X X       X 
Regulus regulus Reietó NE IE D       S A S IV-VIII P X           X 

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

Parus ater Mallerenga petita NE IE D       S A S V-VIII P X X X       X 
Parus caeruleus Mallerenga blava NE IE D       S A S V-VIII P X X X   X   X 
Parus cristatus M. encaputxada NE IE D       S A S IV-VII P X X X       X 
Aegithalos caudatus M. cuallarga NE IE D       S A S IV-VIII P X X X   X   X 
Sitta europaea Pica-soques blau NE IE D       S A S III-VI P X X X       X 
Certhia brachydactyla Raspinell comú NE IE D       S C S IV-VIII P X X         X 
Lanius collurio Escorxador NE IE D     I S E Pr V-VIII E   X X X X     
Garrulus glandarius Gaig NE         II S A S IV-VII P X X X       X 
Pyrrhocorax graculus Gralla bec-groc LC IE C       S E N   P         X     
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Gralla bec-vermell NT IE C       S E N IV-VII P         X     
Corvus corone Cornella NE     C   II S A Po IV-VII P   X     X   X 
Corvus corax Corb NE           S A Pr III-VI P         X   X 
Oriolus oriolus Oriol NE IE D       S C S IV-VIII E X X X   X   X 
Fringilla coelebs Pinsà NE IE D       S A S III-VII P X X X   X   X 
Carduelis cannabina Passarell comú NE   D       S E S IV-VII P       X X     
Carduelis carduelis Cadernera NE   D       S C S IV-VII P       X X   X 
Carduelis chloris Verdum NE   D       S C S IV-VII P       X X     
Serinus serinus Gafarró NE   D       S C S III-VII P     X   X     
Serinus citrinella Llucareta NE IE D       S C S IV-VII P   X X   X     
Pyrrhula pyrrhula Pinsà borroner NE IE D       S C S IV-VII P X X X       X 
Loxia curvirostra Trencapinyes NE IE D       S C S IV-VII P X           X 
Emberiza citrinella Verderola NE IE D       Pr E Pr   P       X X     
Emberiza hortulana Hortolà NE IE D     I S E S   E       X X     
Emberiza cirlus Gratapalles NE IE D       S C Pr IV-VIII P       X X     
Emberiza cia Sit Negre NE IE D       S C S IV-VIII P   X X   X   X 
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 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: a la petita de taca de pineda 
de pi negre i al bosc mixt de caducifolis s’observa la presència com espècies 
habituals de la musaranya menuda (Sorex minutus), el talpó roig 
(Clethrionomys glareolus) i el talpó muntanyenc (Microtus agrestis). També 
habiten dins aquest bosc, però en densitats menors, el talp (Talpa europaea), 
la rata cellarda (Elyomis quercinus), l’esquirol (Sciurus vulgaris) i el ratolí de bosc 
(Apodemus sylvaticus). 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 la 
musaranya comuna (Crocidura russula), A. sylvticus, C. glareolus i M. agrestis. 
L’almesquera (Galemys pyrenaicus) és present al riu d’Estaon, i per tant és molt 
probable també la seva presència als barrancs de la forest que desemboquen 
a aquest riu. També en aquests ambients aquàtics s’ha confirmat la presència 
de rata d’aigua (Arvicola sapidus) i la musaranya pirinenca d’aigua (Neomys 
fodiens).   

Pel que fa als lagomorfs, la llebre europea (Lepus europaeus) és 
comuna en 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), el teixó (Meles meles) i la mustela (Mustela 
nivalis).  

 
Foto 2.26 Rastre de musaranya pirinenca d’aigua (Neomys fodiens) al tram alt del riu d’Estaon. 
Autor: Juan Fernández. 
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Els ungulats estan molt representats dins la forest, amb unes densitats 
molt elevades. El cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama dama), el 
cérvol (Cervus elaphus) i el senglar (Sus scrofa) són força abundants, i han estat 
detectats durant la realització del treball de camp. L’isard (Rupicapra 
pyrenaica) presenta unes densitats inferiors, i és mes abundant a l’hivern, quan 
la neu el desplaça als indrets de cota més baixa.  

Pel que fa als rat-penats (ordre Chiroptera), els estudis d’aquest grup són 
molt limitats, i segons la bibliografia consultada són fins a 5 les espècies que 
poden ser detectades a l’àrea d’estudi, tot i que falta determinar l’espècie 
d’una d’elles. Es tracta d’espècies bastant ubiqüistes, tot i que es destaca la 
presència del rat-penat orellut alpí (Plecotus macrobullaris) (Flequer, com. 
pers.), que representa la segona població coneguda a Catalunya. Aquesta 
espècie va ser detectada al coll de Campirme, i de ben segur que utilitza la 
zona de pastures de la cota alta de la forest com a hàbitat de caça. Tot i que 
la cita es tracta d’una femella lactant, no s’ha pogut confirmar que l’espècie 
es reprodueixi estrictament dins els límits de la forest. Com hem comentat, les 
altres espècies són més conspícues, i estan representades per Rhinolophus 
hipposiderus, Pipistrellus pipistrellus i Plecotus austriacus. 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 merament orientativa. 

Tot i que no s’ha tingut en compte la possible presència de l’ós bru a la 
forest, sí que es considera aquesta zona com a territori de pas de l’espècie. El 
caràcter poc forestal de la forest disminueix la importància d’aquest territori 
per a l’espècie, pel que no es tindrà en compte alhora d’elaborar una 
proposta de gestió per a la biodiversitat.  

 
Foto 2.27 Exemplars de cérvols (Cervus elaphus) fotografiats a la zona de Serra Mitjana. Autor: 
Juan Fernández. 
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Taula2.7 Espècies de mamífers amb possibilitat de ser detectades a la forest. 

NOM CIENTÍFIC NOM VULGAR 
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Galemys pyrenaicus Almesquera VU IE C     II,IV S E S IX-V P           X X 
Sorex minutus Musaranya menuda LC           Pr C Pr IV-IX P X X     X     
Crocidura russula Musaranya comuna LC           S C S II-XI P       X X     
R. hipposideros Rat penat ferradura NT IE C     II,IV S C Po VI-VIII P   X       X   
Plecotus 
macrobullaris Ratpenat orellut alpí DD IE         S E Pr   P       X X     
Pipistrellus pipistrellus Ratpenat comú LC IE D     IV S C Pr VI-VIII P   X     X     
Plecotus austriacus Ratpenat orellut NT IE D       S E Pr VI-VIII P       X X     
Vulpes vulpes Guineu LC     C C   S C S I-VII P   X X X X   X 
Martes martes Marta LC   B     V S E Pr IV-VIII P   X X X X     
Martes foina Fagina LC           Pr E Po III-VII P   X   X X   X 
Mustela nivalis Mustela LC   D       Pr E Po III-VIII P   X X X       
Meles meles Toixó LC           S E Pr II-VIII P   X X   X     
Felis silvestris Gat fer NT IE B     IV S E Pr II-IX P   X X X X     
Sus scrofa Senglar LC     C C   S C Pr IX-VII P   X     X   X 
Cervus elaphus Cérvol LC     C C   S A Pr IX-VI P X X X X     X 
Dama dama Daina LC     C C   S C Pr IX-VI P X X X   X     
Capreolus capreolus Cabirol LC     C C   S A Pr V-VIII P X X X X X   X 
Rupicapra pyrenaica Isard LC     C C V S C Pr II-VI P X X         X 
Sciurus vulgaris Esquirol LC   D       S E S III-VII P X X X       X 
Marmota marmota Marmota NE           S C Pr V-VIII P         X     
Eliomys quercinus Rata cellarda LC           Pr E Pr III-VII P X X X   X     

Neomys fodiens 
Musaranya 
pirinenca  LC   D       S E S III-VII P           X X 

C.  glareolus Talpó roig LC           Po E Po TOT P X X X X       
Arvicola terrestris Rata talpera LC           Pr E Pr III-X P         X   X 
Arvicola sapidus Rata d'aigua VU   D       S E S II-XII P           X X 
Microtus arvalis Talpó dels prats LC           S C S I-IX P         X     
Microtus agrestis Talpó muntanyenc LC           Pr E Pr II-XI P X X   X X     
Apodemus 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 TOT P   X X X X   X 

 

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 
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molt elevat d’espècies (320 espècies), que aquí es presenta resumit per 
espècies d’interès.  

Taula 2.8 Espècies d’invertebrats d’interès presents a la forest. 

Espècie Ordre
Directiva 
hàbitats

Maculinea arion Lepidoptera

Parnassius apollo Lepidoptera

Parnassius mnemosyne Lepidoptera

Graellsia isabelae Lepidoptera II

Formica rufa Hymenoptera  

 

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 la presència de diverses espècies de papallones 
nocturnes dels gèneres Euxoa i Hadena. L’espècie de formiga, Formica rufa, 
pròpia dels boscos subalpins que fa el niu acumulant grans quantitats de 
pinassa, es troba present al bosc de Perafita, i és una base en la dieta 
d’espècies tant sensibles com el picot negre i el gall fer.  

 

 
Foto 2.28 Exemplar de Ascalaphus libelluloides a la forest. Autor: Juan Fernández 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Natural 

 

 

91 

 
Foto 2.29 Exemplar de Melitaea cinxia a la forest. Autor: Juan Fernández 

 

Foto 2.30 Niu de Formica rufa al bosc de Perafita. Autor: Juan Fernández 
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2.8. Espècies d’interès per a la conservació i 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 l’Obaga de Peracalç són la perdiu xerra (Perdix 
perdix), els rapinyaires forestals (Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, Buteo 
buteo, Strix aluco i Asio otus), pícids (Dryocopus martius, Dendrocopus major i 
Picus viridis) i el grup de Quiròpters (Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus 
pipistrellus, Plecotus austriacus i Plecotus macrobullaris). Aquestes espècies són 
les que condicionaran els aspectes de planificació 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. 

La metodologia i els resultats dels estudis d’aquestes espècies es detalla 
a l’annex 11. 
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3 ESTAT FORESTAL  
 

La forest CUP 132 “Obaga de Peracals”, està principalment poblada per 
arbustos de Genista balansae (bàlec) i prats alpins de Festuca skia. En aquest 
paisatge ramader, destaca un important bosc de Corylus avellana (avellaner) 
i alguns bosquets residuals, molt singulars, de Pinus uncinata (pi negre). 
Acompanyen a aquests principals espais, alguns bosquetons de Betula 
pendula (bedoll)  i en menor mesura i de forma ja dispersa o puntual, Quercus 
humilis i Quercus petraea, sovint hibridats, Prunus avium (cirerer), Quercus ilex 
(alsina), Crataegus monogyna (cirerer de pastor), Acer monspesulanum (auró), 
Sorbus aucuparia, Sorbus aria (moixeres) i Amelancher ovalis (corner) Abies 
alba,  alguns bosquets de ribera, de gran importància per haver-hi pocs al 
Pallars Sobirà, formats principalment per Populus nigra (clop), Populus tremula 
(trèmol), Fraxinus excelsior (fleix), Juglans regia (noguera) Salix capreae 
(salzes), Sambucus nigra (saüc) i algun peu de Alnus glutinosa (vern).  Té una 
superfície de 792,08 has, traient els enclavats i comptant amb la superfície de 
les pistes forestals com a part del comunal. 

De forma general, la regeneració és bona en la forest arbrada, i són 
moltes les zones on el bedollar a les zones obertes i la roureda a les zones més 
obagues, estan apareixent de forma dispersa en la forest no arbrada.  En 
aquest sentit hi ha la excepció dels bosquets de Pinus uncinata, on la 
regeneració es veu compromesa per limitants d’estació climatològics i per la 
pròpia ecologia de la espècie. Tot i així, caldria destacar la magnífica 
regeneració que està tenint el bosquet de Perafita en el sector sud. 

No hi ha cap sector de la forest que presenti un alt interès fustaner, ja 
que no hi ha quantitat de fusta important, ni existeixen  pistes forestals que 
podrien facilitar el seu aprofitament comercial, i/o l’aplicació d’actuacions de 
millora. Cal destacar l’elevada qualitat del bosquet de Perafita, que tot i això, 
és molt xic per tenir un interès productiu, mentre que pel contrari, mostra un 
gran interès biodivers i una elevada singularitat, actuant  com a hàbitat 
d’espècies de fauna amb un gran valor ecològic i alt interès de conservació.  

S’ha de ressaltar l’elevat interès ramader de la forest i el interès per fer 
llenyes que tenen algunes de les masses forestals que conformen la forest.  
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Hi ha pastures i prats de dall de caire públic en aquesta forest. Es troben 
importants sectors poblats per balegars (Genista balansae). A la part superior 
de la forest, trobem un conjunt d’estanys, els estanys de Soliguera, envoltats de 
prats de gespet (Festuca eskia). En aquesta part de la forest no boscosa, 
també es troben importants clapes de bruguerola (Calluna vulgaris) i ginebrer 
(Juniperus communis), concentrades en les últimes zones que van ser 
cremades amb l’objectiu de mantenir la pastura pel ramat. Igualment, cal 
destacar la existència de zones de rosers silvestres (Rosa sp), Aranyoners 
(Prunus spinosa) i ginebrons (Juniperus communis), al voltant de les bordes, en 
parcel·les privades, corresponents a antics prats de dall abandonats.  

A l’estat legal, ja s’han expossat les superfícies, les diferents fonts 
documentals, els conflictes i les propostes de resolució. Resumint: 

 

Taula 3.1. Superfície de la forest. 

Superfície de la CUP 132  

“Obaga de Peracals” 

Comunal (ha) Enclavats (ha) Total (ha) 

792,08 53,70 845,78 

 

3.1 Métode d’ordenació 

 

Donades les característiques de la forest, s’ha optat per utilitzar el 
mètode d’ordenació per rodals. 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 bestiar, per fusta i per llenyes, buscant el benefici el més 
ràpidament possible. Això ha generat que, amb l’abandonament 
progressiu de les pastures i de l’ús per llenyes, hagi aparegut, a la zona de 
pastures, densos balegars que a vegades arriben al 1,5m d’altura, i a les 
zones de llenyes, una massa relativament jove, molt desordenada i densa i 
sovint amb arbres de rebrot de baixa qualitat genètica. Així mateix han 
hagut, antigament, actuacions mal executades, com al bosc de pi negre 
(Pinus uncinata), el qual requereix protecció en les tallades finals per 
facilitar la regeneració, ha propiciat l’existència de sectors mal regenerats. 
L’ordenació per rodals, és un mètode minuciós 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. 

 La heterogeneïtat del conjunt de la forest en usos, com en producció de 
pastura, determina el mètode per rodals com un mètode idoni per a 
organitzar i planificar aquesta forest. 
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 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 3.2. Métode seguit per a realitzar les ordenacions forestals per rodals. 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 profesionals 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 

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 
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Fase Descripció Instruments 

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 
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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) 

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 

Per a realitzar la divisió inventarial s’ha seguit aquest procés: 

3.3.1- Anàlisis del territori. 

Durant les primeres sortides al camp es reconeix el territori i es 
diferencien tres 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 i el tercer superstrat, les zones arbrades o no arbrades, però que es 
consideren protectores del recurs sòl. És una primera divisió entre bosc 
productor i bosc protector. Aquesta diferenciació, determinarà, els futurs 
itineraris de rodalització, les diferents intensitats d’inventari forestal, i la tipologia 
de les dades a prendre durant la fase d’inventari. Per a realitzar aquesta feina, 
i els posteriors treballs de camp, es van organitzar dos equips de treball, formats 
per dos tècnics i dos peons. 

3.3.2- Superestratificació.Definició dels quarters d’inventari.  

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 tres grans superestrats o 
quarters d’inventari forestal, seguint com a criteri principal, les diferents 
vocacions del territori i els usos que per les seves característiques, poden 
suportar. 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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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, en aquest cas, principalment de llenyes. 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...). 

 
Foto 3.1.Quarter d’inventari productor (A) 

- 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. 
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Foto 3.2.Quarter d’inventari  patures (B) 

- Superestrat protector del sol (C): Té unes característiques força 
diferents a les del superestrat productor i pasturable. 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. 

 
Foto 3.3.Quarter d’inventari  protector del sol (C) 
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Posteriorment a la divisió en quarters d’inventari, 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. 

3.3.3- Cantonalització. 

Es tracta de la creació dels cantons forestals. Els cantons són unitats fixes 
del territori que tenen entre 50-150 has, que venen marcades per límits físics 
(carenes, barrancs, pistes, camins...).  

Aquestes unitats no haurien de canviar, ni durant aquesta ordenació ni 
durant les posteriors revisions. Són unitats organitzatives i no depenen de la 
estructura del bosc. Responen a una nomenclatura numèrica (1,2,3...). Sobre la 
planimetria i recolzats per les primeres sortides de reconeixement, amb el 
suport tècnic de l’enginyer comarcal, es van marcar  un total de 10 cantons 
(mapa 3.1): 

Nom cantó Sup cantó Núm rodals 
Cantó 1 152,42 16 
Cantó 2 66,32 7 
Cantó 3 149,98 12 
Cantó 4 128,05 6 
Cantó 5 37,76 4 
Cantó 6 44,61 8 
Cantó 7 45,24 13 
Cantó 8 63,27 11 
Cantó 9 63,57 8 
Cantó 10 40,86 9 

 792,08 94 
 

Taula 3.3. Relació de cantons i superfícies de cadascun . Font: Miramon 

 

 
Figura 3.1. Relació de cantons i superfícies de cadascun . Font: Miramon 
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Foto 3.4. L’enginyer de forest comarcal amb l’equip de treball durant els treballs de cantonalització 

A continuació es presenten les fitxes de cantó, resultat de la síntesis de 
les dades obtingudes durant el procés d’inventari forestal. S’ha d’indicar, 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 errònea 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 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície  152,42 has 

Descripció Es tracta d’un cantó desarbrat, de patures xeròfites, que ocupa  la 
part inferior oest de la forest. És un cantó clarament ramader, tot i 
que conserva tres bosquets de pi negre de gran importància per a 
la biodiversitat com ha quedat demostrat a l’estat natural.  
Correspon a la zona dita “Fontanals”, ocupa el territori que hi sobre 
les bordes d’Enterrius, les de Nibrós i de Perafita.  

Sp. 
dominants 

Genista balansae, Festuca skia, Calluna vulgaris. 

Sp. 
secundàries 

Pinus uncinata, Betula pendula, Sorbus aria, Rhododendron 
ferruginosa, Juniperus comunis. 

 

   

Els boscos de Perafita i d’Escomelleda, dos de les tres clapes arbrades existents al 
cantó 

 

 

 

 

 

 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Forestal 

 

 

103 

Núm cantó 2 Rodals 

7 

 

Superfície 66,32 ha 

Descripció Es tracta d’un cantó ramader. Té algunes clapes de bedollar jove a 
les bandes dels barrancs i sobre tot al aproximar-se el riu d’Estaon, 
aquí dit de Nibrós. És un cantó més estret que el cantó 1 i més petit. 
Es podria dir que és un cantó de transició entre la zona de pastures 
xeròfites del cantó 1 i la zona de prats alpins del cantó 3. Molt 
rocallós, amb clapes importants de bruguerola, resultat d’antics 
incendis per recuperar pastura. 

Sp. 
dominants 

Betula pendula,  Genista balansae, Festuca skia, Calluna vulgaris,  

Sp. 
secundàries 

Sorbus aucuparia, Juniperus comunis, Rhododendron ferruginosa. 
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Núm cantó 3 Rodals 

12 

 

Superfície 149,98 has 

Descripció Es tracta d’un cantó no arbrat, format per dos clares parts, una de 
prats alpins bastants plans, un un altra de vessants de considerable 
pendent de densos balgars. En aquest cantó, s’integren els estanys i 
estanyols que s’escampen pel petit circ glaciar de Soliguera- 
Campirme. Aquest cantó inclou el important pas que suposa el Coll 
de Finestres. 

Sp. 
dominants 

Festuca skia, Genista balansae, Calluna vulgaris, 

Sp. 
secundàries 

Betula pendula, Juniperus comunis, Rhododendron ferruginosa, 

 

 

Un dels estanys de Soliguera, el de baix. 
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Núm cantó 4 Rodals 

6 

     

 

 

Superfície 128,05 has 

Descripció És un cantó que reuneix els planells de la Serra Plana. Formada per 
prats alpins, sense arbrat, i de gran interès ramader. Dins d’aquest 
cantó estan també els estanyols de Molledo (dos estanys petits un 
permanent i l’altre temporal). Aquest cantó, el creua un important 
pas ramader que connecta la part inferior de la Vall de Cardós a 
través del Coll de Jou, amb els prats alpins de Tavascan. 

Sp. 
dominants 

Festuca skia, Genista balansae, Calluna vulgaris, 

Sp. 
secundàries 

Betula pendula, Juniperus comunis, Rhododendron ferruginosa. 

 

 

Pas de ramat entre Coll de Jou i Coll de Finestres 
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Núm cantó 5 Rodals 

4 

 

 

Superfície 37,76 has 

Descripció És un cantó d’elevada pendent, i per tant, amb una funció 
calrament protectora del sòl. Està format per afloraments rocallosos 
importants i algunes tarteres. La cobertura és en alguns punts 
escassa tot i que en general està cobert per trams de balegars i 
herbàcies. 

Sp. 
dominants 

Festuca skia, Genista balansae, Calluna vulgaris. 

Sp. 
secundàries 

Juniperus comunis, Rhododendron ferruginosa. 
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Núm cantó 6 Rodals 

8 

 

 

 

Superfície 44,61 has 

Descripció És el tram central est de la forest. Format per les vessants de l’oest de 
la forest des de les bordes de Perafita fins a les bordes de Nibrós, 
pels extrems nord i sud respectivament i des del riu Nibrós per l’oest 
fins a la carena de Serra Plana per l’est. És una combinació de 
balagars, amb algunes clapes de bedoll importants, per la part de 
sota del cantó, que estan clarament en expansió. A la part de dalt 
del cantó, és un territori tant escarpat com el cantó 5. Inclou 
algunes zones humides, petites molleres, i algunes zones de pastures 
abandonades amb gran quanitat d’espècies espinosos al voltant de 
les bordes, que són: de Massober, de Vidal, de Perafita, de Clavillats 
i de Nibrós. 

Sp. 
dominants 

Genista balansae i Betula pendula. 

Sp. 
secundàries 

Juniperus comunis, Rosa sp, Prunus spinosa, Corylus avellana, Salix 
capreae, Populus nigra i Populus tremula. 

 

Coll de Jou i Borda de Vidal 
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Núm cantó 7 Rodals 

13 

 

 

 

Superfície 45,24 has 

Descripció Es tracta d’un cantó petit, que inclou una important barranc i 
l’important pas anomenta Coll de Jou. És amb una combinació molt  
marcada de solanes, obagues. A la solana, un balagar dens forma 
els rodals mentre que a la obaga, són el gespet i el pèl caní les 
formacions principals. Continua havent-hi molta pendent a les parts 
altes del cantó, i algunes zones de pastures abandonades a les 
parts baixes. El barranc té peus disseminats de bedoll i alguna petita 
formació de vegetació de ribera. 

Sp. 
dominants 

Genista balansae, Betula pendula, Corylus avellana 

Sp. 
secundàries 

Juniperus comunis, Rosa sp, Prunus spinosa, Corylus avellana, Salix 
capreae, Populus nigra i Populus tremula. 

 

Coll de Jou 
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Núm cantó 8 Rodals 

11 

 
 

 

 

Superfície 63,27 has 

Descripció És el cantó més forestal de tots, juntament amb el cantó 9. Format 
per un bosc d’avellaner contínu, que s’allarga també pel cantó 9, 
de gran singularitat, per tractar-se probablement de l’avellaneda 
més gran del Pallars Sobirà. A la part baixa, conserva fragments de 
bosc de ribera, de gran interès botànic i ambiental. A la part alta, la 
pendent i la roca, fan més difícil la existència de bosc i tornen a 
aparèixer el bàlec, el pèl caní i la bruguerola com espècies 
principals. 

Sp. 
dominants 

Corylus avellana, Genista balansae. 

Sp. 
secundàries 

Betula pendula, Salix capreae, Quercus petraea, Amelancher ovalis, 
Populus nigra i Populus tremula Juniperus comunis. 

 

Cim Miravall i part alta del bosc d’avellaner, el cantó continua fins al riu Nibrós. 
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Núm cantó 9 Rodals 

8 

 
 

 

 

Superfície 63,57 has 

Descripció És la continuació de l’avellaneda del cantó 8, com s’ha dit, de gran 
singularitat, per tractar-se probablement de l’avellaneda més gran 
del Pallars Sobirà. A la part baixa, també conserva fragments de 
bosc de ribera, de gran interès botànic i ambiental. A la part alta, la 
disminució de l’altura, la pendent, la rocallositat i l’ús, fan que el 
bosc arribi fins a la carena. Igualment, el cantó té una solana molt 
xeròfita, formada per bàlec i herbàcies. S’ha de destacar la 
presència en expansió del Quercus petraea, que des de la roureda 
singular de la forest de Selva i  Serqueda, que enfronta exactament 
aquest cantó, ha anat colonitzant aquest cantó de la forest en 
estudi. 

Sp. 
dominants 

Corylus avellana, Genista balansae. 

Sp. 
secundàries 

Betula pendula, Quercus petraea, Salix capreae, Amelancher ovalis, 
Populus nigra i Populus tremula Juniperus comunis. 

 

Cim de Puitabaca i part alta del bosc d’avellaner, el cantó continua fins al riu Nibrós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantó 8 

Cantó 9 
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Núm cantó 10 Rodals 

9 

 
 

 

 

Superfície 40,86 has 

Descripció És un cantó petit, on cal destacar la presència del Pui Tabca, un 
petit cim molt singular, per estar al bell mig de la Vall de Cardós i 
alhora separar aquesta de la petita Vall d’Estaon. És una 
combinació de solana/ obaga, amb un bosquet d’avellaner a la 
obaga i un balegar a la solana. És un cantó més rocallós que el 8 i el 
9, fet que condiciona la presència abundant del bosc d’avellaner. 

Sp. 
dominants 

Genista balansae, Corylus avellana. 

Sp. 
secundàries 

Betula pendula, Quercus petraea, Salix capreae, Amelancher ovalis, 
Populus nigra i Populus tremula Juniperus comunis. 

 

Cim de Puitabaca i part alta del bosc d’avellaner, el cantó continua fins al riu Nibrós. 

 

 

Cantó 8 
Cantó 9 

Cantó 10 
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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 siga-saga, recorrent tota la forest (recorreguts de 
rodalització). Aquesta batuda generarà tot un seguit de rodals dins de 
cadascún 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 10 has, tot i que excepcionalment un rodal protector o ramader, pot ser 
molt més gran ja que la gestió posterior que allí es realitzarà, serà molt més 
senzilla que a un rodal productor i per tant, no es necessita detall. En un rodal, 
es pretén que el bosc tingui 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 (annex 2): 

1- 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 bobertura 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 

 

2- 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 

3- 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. 

4- Les actuacions anteriors passaran a formar un rodal complert i tancat, per tenir una 
situació totalment homogeneïtzada i de fàcil gestió posteriorment. 

5- 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. 

 

Per a cadascún 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 
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vella, senyals de fauna protegida, arbres vells, branques,....). Juntament amb 
aquesta informació es realitzen vàries fotografies del rodal. Igualment, al 
realitzar en aquesta fase una batuda de tota la forest, es troben elements 
d’interès (rastres de fauna, carboneres, restes guerra civil, corrals...) que són 
marcats als plànols i amb GPS, i conformen els elements singulars de l’estat 
natural i de l’estat socioeconòmic. Tota aquesta informació serà fonamental 
per a la posterior planificació de la forest.  

Durant aquesta fase, també es perfilen els superestrats o quarters 
d’inventari forestal, reubicant els rodals, què inicialment, es van incloure en un 
quarter d’inventari no idoni per a ell, al quarter correcte. 

 
Foto 3.5. Tècnica realitzant les observacions relatives a la rodalització, cantó 1. 

 

* Els criteris de rodalització, i la metodologia de senyalització seguida es poden 
veure a l’annex 2. El mapa dasocràtic amb la conformació final dels rodals és 
el mapa 3.1 

 

Una vegada determinats els rodals i fetes les fitxes de rodalització i de 
maduressa, es dissenyarà l’inventari pròpiament, amb la distribució de les 
parcel·les d’inventari. A cada parcel·la, es realitzarà una fitxa d’inventari 
forestal, en cas de ser productor, o el càlcul d’un índex d’erosió, en cas de ser 
protector del sòl. Les fitxes s’adjunten en l’annex 7. 

 

En total s’han determinat  94 rodals. En la següent taula es mostren les 
superfícies de cadascú dels rodals i la seva numeració: 
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Rodals Superfície Rodals Superfície Rodals Superfície 
1.a 7,50 6.a 13,61 10.b 6,26 

1.b 1,70 6.b 5,23 10.c 1,94 
1.c 4,36 6.c 1,67 10.d 6,09 
1.d 10,32 6.d 1,45 10.e 2,99 
1.e 8,57 6.e 9,28 10.f 2,43 
1.f 3,59 6.f 7,83 10.g 11,76 
1.g 3,29 6.g 2,49 10.h 5,27 
1.h 2,96 6.h 3,05 10.i 0,60 
1.i 9,76 7.a 3,26 TOTAL 792,08 
1.j 28,62 7.b 3,81 
1.k 1,93 7.c 1,83 
1.l 1,23 7.d 1,96 

1.m 37,48 7.e 4,47 
1.n 6,31 7.f 2,84 
1.o 15,79 7.g 0,56 

1.p 9,02 7.h 1,47 
2.a 7,62 7.i 2,86 

2.b 16,56 7.j 5,16 

2.c 4,29 7.k 4,07 

2.d 22,75 7.l 9,40 

2.e 13,40 7.m 3,55 
2.f 1,52 8.a 12,66 

2.g 0,17 8.b 8,19 

3.a 19,91 8.c 1,69 
3.b 16,53 8.d 7,63 
3.c 5,41 8.e 5,27 
3.d 4,21 8.f 3,09 

3.e 19,75 8.g 7,02 
3.f 30,75 8.h 2,04 

3.g 2,16 8.i 2,94 

3.h 45,45 8.j 5,32 

3.i 1,56 8.k 7,41 

3.j 0,86 9.a 10,27 

3.k 1,48 9.b 3,40 
3.l 1,90 9.c 7,01 

4.a 12,63 9.d 1,97 
4.b 31,92 9.e 2,88 

4.c 33,47 9.f 3,49 
4.d 31,37 9.g 2,98 

4.e 2,04 9.h 31,57 
4.f 16,62 10.a 3,52 

5.a 4,06   
5.b 5,80   
5.c 6,34   
5.d 21,55   

Taula 3.4. Resum rodals i superfícies. Font. Pròpia 
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Per a la realització d’aquestes fases de treball de camp, 
cantonalització, rodalització i inventari,  s’ha comptat amb un equip 
professional i multidisciplinar. 

 Dos equips de treball, formats cadascú per dues persones, un tècnic 
forestal (enginyer tècnic forestal, o enginyer de forest) i un operari, han format 
l’equip de camp. Mentre que un altre equip de professionals han realitzat el 
treball de recolzament al gavinet. El treball de camp es va realitzar durant la 
primavera i estiu de l’any 2010 (mesos de maig, juny, juliol, i agost), i els equips 
han estat formats pels següents professionals: 

Operaris Tècnics 

Artur Ribas Carles Fañanas 

Miríam Colillas Xavier Ródenas 

Felipe Valladares Mireia Jiménez 

Juanjo Casta Andreu González 

 Anna Pou 

 Elisenda Montserrat 

 Juan Fernández 

 Alba Rodríguez 

     Taula 3.5. Tècnics i peons forestals que han participat en l’estudi de la forest. 

 

- Carles Fañanas: Enginyer de Forests. Enginyer comarcal del Pallars Sobirà. 

- Xavier Ródenas. Enginyer de Forests. Coordinador de la Ordenació Forestal CUP 132 

- Mireia Jiménez: Llicenciada en Ciències Ambientals. Tècnica del projecte. 

- Anna Pou: Geògrafa. Cap de planimetria i cadastre. Tècnica del projecte. 

- Andreu González: Enginyer de Forests. Tècnic de camp. 

- Elisenda Montserrat: Biòloga. Cap de l’estudi de biodiversitat. 

- Juan Fernández: Biòlog. Tècnic de l’estudi de biodiversitat. 

- Artur Ribas.  Tasques de peó forestal. 

- Alba Rodríguez: Geògrafa. Tècnica de planimetria. 

- Felipe Valladares: Fotògraf. Tasques de peó forestal.  

- Juanjo Casta: Capacitació forestal. Tasques de peó forestal. 

- Miriam Colillas: Tasques de peó forestal.  

 

3.4 Estudi de la forest. 

Finalment, hi haurà tres tipus de fitxa, realitzades a cadascún dels rodals. 
Aquestes fitxes com s’ha dit, canviaran segons es tracte d’un rodal del quarter 
d’inventari productor, protector o ramader. Això suposa tot un seguit 
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d’informació que serà estudiada i organitzada en aquest apartat dit “estudi de 
la forest” 

3.4.1 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 tres superestrats- quarters d’inventari, (en la fase de 
quarterització inventarial), es van visitar aquestes tres 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: 

- Els rodals seran les unitats mínimes d’inventari. 

- Per a cada rodal es realitzarà com a mínim una parcel·la d’inventari. En el 
quarter d’inventari productor 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 real és de com a mínim del 2,5%. 

- En el quarter d’inventari protector de sol, es fixa com a densitat mínima 
d’inventari 1 parcel·la cada 20 has. 

- En el quarter d’inventari ramader, 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, es 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.  

La particularitat de la forest “Obaga de Peracals”, forest com ja ha 
quedat constatat, de poca massa arbrada i distribuida disseminadament en 
forma de bosquets, ha fet considerar a l’equip tècnic, la utilitat del 
preinventari.  
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En aquest cas concret, el preinventari, donava com a resultat, xifres de 
variabilitat molt elevades que forçava a determinar un elevat nombre de 
parcel·les per reduir als límits admesos els errors. Aquest elevat nombre de 
parcel·les, era tècnicament innecesari per al tipus de forest ordenat. Tenint 
aquestes consideracions en compte, l’equip tècnic, va decidir el nombre de 
parcel·les en base a la dsitribució de les masses arbrades i a la intensitat de 
mostreig determinada per a una forest veïna, la CUP 134, forest de “Selva i 
Serqueda”. Aquesta forest, comparteix tipus d’estació, climatologia i distribució 
i tipologia forestal semblant. Així doncs, s’han pres els errors determinants en el 
preinventari fet a la ordenació de la forest veïna. 

Tenint en compte totes aquestes consideracions, s’han realitzat 113 
parcel·les d’inventari, repartides de la següent forma: 

 

- 38 parcel·les per a l’estrat de vocació productora 

- 27 parcel·les per a l’estrat de protecció del recurs sòl 

- 48 parcel·les per a l’estrat de vocació de prats i pastures 

 

 El següent gràfic mostra la distribució de les parcel·les en relació 
als quarters d’inventari:  

    
Figura 3.2. Superfícies en % de la distribució de les parcel·les d’inventari per quarter. 

 

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 
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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: 

 

 

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 %. 

 

Com s’ha determinat anteriorment, es prenen per al superestrat 
productor, les dades corresponents a aquest mateix superestrat calculats a la 
forest “Selva i Serqueda”, què són els següents: 

Les dades que es van fer servir per fer aquests càlculs, han sigut els 
volums amb escorça (Vol. m3):  

 Desviació 
típica (S) 

Mitjes 

 Població (X) 

Coeficient de  

Variació(CV) 

Coeficient de Variació 

(CV %) 

Betupa pendula 69,16 46,66 1,48  

Pinus uncinata 86,86 129,02 0,67  

Quercus sp. 306,05 421,51 0,73  

Valor Mig   0,84 83,89 

Taula 3.6. Dades referents al càlcul del C.V per superestrats. Font: Pròpia 

 

Per als altres dos superestrats es determina 1 parcel·la per rodal, amb un 
mínim establert de 1 parcel·la cada 20 ha.  

CV = S / X 
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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 107,0 0,75 83,89 6,08 

Taula 3.7. Càlcul a partir del nombre de parcel·les i del CV.  

 

Per tant, es prendrà la dada d’error determinada a la forest veïna, un 
error asumit per al superestrat A del 6%, menor al màxim acceptades a 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 ± 0,06(x).  

 

3.4.2.3 Càlcul de la superfície mostrejada 

 

n=   t² * CV² (%) 
E² (%) 
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Resta dir que la superfície mostrejada, correspon a 3,55 ha, un  0,45% 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·a d’inventari per rodal mínim. El fet de que hi hagin 
de més , és perquè en alguns rodals grans s’han fet 2 parcel·les d’inventari. 
Finalment, a escala forest, s’ha fet 1 parcel·la cada 7,01 has de forest. 

 
Foto 3.6. Tècnic realitzant medicions amb la forcípula a un rodal del cantó 9 (rodal 9b). 

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 que té unes 
característiques que permet que s’adapti molt bé a les forests del Pirineu. 

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. 
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 S’han utilitzat els superestrats previs, identificats en el preinventari, i 
seguint un criteri d’optimització de l’esforç i complint amb la 
intensitat del mostreig. 

 S’han concretat el nombre de parcel·les per rodal productor, per 
rodal protector del sol, per rodal improductiu i per rodal de pastura. 

 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 
sòl i una menor a la zona de pastures, prats i improductiu. 

 Aquest tipus d’inventari, no és sistemàtic. 

Un cop determinat el nombre de parcel·les per rodal, es concretarà el 
lloc on se 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. Això 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.  

Com ha quedat establert, en el preinventari, la intensitat de mostreig en 
les zones productores, ha de ser, una parcel·la cada 2 ha, i en les zones 
protectores de sòl, ha de ser d’una parcel·la cada 20 has. 

3.4.3.2 Tamany, forma i distribució de les parcel·les 

Es realitzen un total de 113 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 faci rendible 
la feina i alhora no deixi de ser eficaç. Diferenciant entre els tres superestrats, 
queden establertes les següents intensitats de mostreig: 

 

Parc per ha de forest 7,01  
 Sup. Quarter (ha) Parcel·les/ quarter 

Quarter A        91,81    2,42 
Quarter B       551,31    11,49 
Quarter C       148,96    5,52 

Total       792,08     
Taula 3.8. Parcel·les realitzades per quarter d’inventari. 

 

 Superestrat productor (A): d’1 parcel·la per cada 2,42 ha. 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 molt inferior al 
15% (6,08%). Un total de 38 parcel·les. 
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 Superestrat ramader (B): d’1 parcel·la per cada 11,49 per baix de la 
restricció de 1 parcel·la cada 20 has, mantenint un error per sota del 15%. 
Un total de 48 parcel·les. 

 Superestrat de protector del sòl (C): d’1 parcel·la per cada 5,52 ha. 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 15%. Un total de 27 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. 

 Les parcel·les d’inventari tenen una superfície de 10 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”. 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 seguretat, 
que la totalitat de la superfície, no se’n surti del rodal. 

 Per altra banda, els rodals on els arbres estan marcats per tallar, és a dir, on 
hi ha un aprofitament preparat, i amb la seguretat 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. 

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.  

El material que s’ha utilitzat, durant tota la fase d’inventari, ha estat el 
que es descriu a continuació: 
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Taula 3 .8. Material emprat durant la fase d'inventari 

Material Material 

2 brúixoles de mà 1 GPS 

2 distanciòmetres 2 càmeres digitals 

2 cintes diamètriques Ortofotomapes escala 1:5.000 amb les parcel·les ubicades 

2 forcípules Informació resultant de la fase de rodalització 

2 hipsòmetres Fitxes de maduresa 

2 barrenes de Pressler Fitxes d’inventari forestal 

2 calibradors  d’escorça  

 

3.4.4 Abatiment de rodals 

 

Per a poder treballar amb totes les dades per rodal juntes, poder crear 
una única base de dades, a partir de les tres fitxes de camp realitzades, 
facilitar el seu anàlisi, fer les corresponents relacions entre elles i alhora poder 
mostrar-les conjuntament, es creen les fitxes d’abatiment de rodals. 

L’abatiment de rodals: És el plantejament de tota lai nformaicó en una 
fitxa per rodal (veure Annex 0. Fitxes d’abatiment), que sintetitza tota la 
informació; 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, 
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, rendibilitat, 
existències, etc... 
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Foto 3.7. Tècnica realitzant medicions amb al cantó 1, bosc de Perafita. 

 

Un cop sintetitzada tota aquesta informació i reunida en una sola fitxa, 
s’aporta una gran quantitat d’informació per rodal, que sens dubte permetrà 
determinar la planificació de cadascú dels rodals delimitats. Tota aquesta 
informació, es procesa i s’utilitzant al llarg del document.. 
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Figura 3.3. Fitxa d’abatiment per al rodal. 
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Seguidament, es mostra una taula amb  els diferents tipus de 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 (neret, 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 
cadascúna 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 cadascúna 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 aquest 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 3.9: Informació resultant de l’inventari. Font: Pròpia 
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3.5 Anàlisi de les dades dasocràtiques de la forest 

 

A continuació s’analitzaran les principals dades estretes durant l’estudi 
de la forest. Aquestes dades es poden trobar reunides per rodal, a les fitxes 
d’abatiment que estan reunides a l’annex 0. La organització dasocràtica de la 
forest per cantons i rodals, està representada al mapa 3.1.  

Les dades que s’analitzen, es fan alhora a tres escales diferents; escala 
forest, escala cantó i escala rodal. 

 

3.5.1- Espècies presents 

 

La forest presenta 20 espècies arbòries, repartides en dos grups, 
espècies principals i espècies secundàries: 

 

Tipus d’espècies Grups  Noms científics 

Esp. principals Grup 1 Pinus uncinata 

Betula pendula  

Quercus humilis/ Quercus petreae 

Esp. secundàries Grup 2 Corylus avellana 

Juniperus communis 

Populus nigra 

Populus tremula 

Ulmus minor 

Acer monspessulanum 

Acer campestre 

Fraxinus excelsior 

Sorbus aucuparia 

Sorbus aria 

Prunus avium 

Salix caprea 

Tilia cordata 

Amelanchier ovalis 

Crataegus monogynea 

Viburnum lantana 

Ribes sp.  

   Taula 3.10. Espècies existents a la forest Font: Pròpia  
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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 cadascúna de les espècies, ja s’ha 
fet en l’estat natural d’aquest document. 

Cal esmentar els casos del: ginebró (Juniperus communis alpina), l’espí 
blanc (Crataegus monogynea), del Viburnum lantana, del Ribes sp i del corner 
(Amelancher ovalis), tots són arbustos, però durant els treballs d’ordenació, 
s’han trobat exemplars, de port arbori, que han fet que s’hagin considerat 
espècies secundàries arbòries.  

 
Foto 3.8. Exemplar de Crataegus monogyna, de classe diamètrica 10, en el límit de la forest amb 
el comunal de Bonestarre. 

Els exemplars singulars que s’han trobat durant els treballs d’inventari, 
estan recollits a l’annex 9. 

Es pot consultar el mapa de vegetació actual arbrada per conèixer la 
distribució d’aquestes espècies en la forest al mapa 2.6. 

  

3.5.2- Recobriment arbustiu 

 

L’inventari i la descripció corresponent a cadascún 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 refereixi 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. 
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Foto 3.9. Mata de neret (Rododendrom ferrugineum), en floració a les proximitats del cantó 1. 

 

3.5.3- 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. En aquelles forests amb possibilitat d’aprofitament fuster, 
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 edat/alçada) i 
qualitat 2, fusta bona. En la forest de “Obaga de Peracals” l’escassetat de 
massa forestal arbrada, la seva dispersió en forma de bosquets i la nulitat com 
a producte fustaner de l’avellaner (Corylus avellana), han fet desestimable el 
càlcul i la classificació de diferents tipus de qualitat. 

 

3.5.4- 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 es van calcular al camp, 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.  
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Per calcular l’altura de cada classe diamètrica, s’ha realitzat la gràfica 
alçada- diàmetre, prenent les dades del conjunt d’arbres tipus de la mateixa 
espècie i de tota la forest. D’aquesta forma, 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.  

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 quantitat d’arbres tipus analitzats va ser:  

 de bedoll, 13 peus,  

 de pi negre, 12 peus,  

 de roure, 9 peus. 

D’aquesta forma, es van determinar les fórmules logarítmiques de les 
altures per a les espècies pi negre, bedoll i roure. A continuació, es mostren les 
corbes d’alçada- diàmetre i les fórmules resultants: 

 

 
Figura 3.4. Determinació de la corba i de la funció logarítmica, per a bedoll. 

 

 

 

 

 

 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Forestal 

 

131 

 

Figura 3.5. Determinació de la corba i de la funció logarítmica per al pi negre. 

 

 

Figura 3.6. Determinació de la corba i de la funció logarítmica per al roure. 

 

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 el cas del pi negre i 
del roure, les dades superen el 50% de bondat, el que indica que la fiabilitat 
del resultat és acceptable. El bedoll,  és queda just per sota del 50%, en un 48%, 
degut a la gran variabilitat que tenen les dades preses.  
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Tot i així, són molt poques les dades que s’han pres al camp, per poder 
determinar correctament les fòrmules i per extensió, les altures. La poca 
presència de massa arbrada de l’Obaga de Peracals, fa que l’anàlisi estadístic 
de les principals espècies, siga dolent i poc fiable. 

Aquest càlcul és molt important, doncs d’ell es derivaran tots els càlculs 
de volums per a cadascún dels rodals i a partir dels volums es calcularan les 
possibilitats i la planificació forestal.  

És per això, que s’han pres les fòrmules obtingudes en la forest veïna, 
CUP 134 de “Selva i Serqueda”, on la pressa de dades (per ser la forest molt 
arbrada), va ser més abundosa i exitosa. Es mostra una taula, amb les fòrmules  
per a cadascuna de les espècies principals i els corresponents càlculs de les 
altures per a les diferents classes diamètriques: 

 

 y = -0,0003x2 + 0,3317x + 51,872 Pinus uncinata 

cd H Pu (dm) H Pu (m) H Pu FUSTA (m) Creix.anual dmc 

50 67,71 6,77 0 0,74 

100 82,04 8,20 0 1,96 

150 94,88 9,49 0 3,23 

200 106,21 10,62 8,62 5,28 

250 116,05 11,60 9,60 7,27 

300 124,38 12,44 10,44 7,27 

350 131,22 13,12 11,12 9,69 

400 136,55 13,66 11,66 11,67 

450 140,39 14,04 12,04 12,42 

500 142,72 14,27 12,27 14,24 

550 143,56 14,36 12,36 14,24 

600 142,89 14,29 12,29 14,24 

650 140,73 14,07 12,07 14,24 

Taula 3.11. Altures resultants pel pi negre per a cadascuna de les CD després d’aplicar la funció 
resultant de les corbes 
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 y= 50,268Ln(x) - 125,86 Quercus sp. 

cd H Qsp (dm) H Qsp (m) H Qsp FUSTA (m) Creix.anual dmc 

50 70,79 7,08 0 0,7 

100 105,63 10,56 0 1,43 

150 126,01 12,60 0 2,68 

200 140,48 14,05 12,05 3,71 

250 151,69 15,17 13,17 5,1 

300 160,86 16,09 14,09 5,1 

350 168,61 16,86 14,86 5,1 

400 175,32 17,53 15,53 5,1 

450 181,24 18,12 16,12 5,1 

500 186,54 18,65 16,65 5,1 

550 191,33 19,13 17,13 5,1 

600 195,70 19,57 17,57 5,1 

650 199,72 19,97 17,97 5,1 

Taula 3.12. Altures resultants pel roure per a cadascuna de les CD després d’aplicar la funció 
resultant de les corbes.  

 
 y = 64,785Ln(x) - 224,1   Betula pendula 

cd H Bp (dm) H Bp (m) H Bp FUSTA (m) Creix.anual dmc 

50 29,340 2,93 0 0,79 

100 74,246 7,42 0 1,85 

150 100,514 10,05 0 4,61 

200 119,151 11,92 9,92 4,61 

250 133,608 13,36 11,36 4,61 

300 145,420 14,54 12,54 4,61 

350 155,406 15,54 13,54 4,61 

400 164,057 16,41 14,41 4,61 

450 171,688 17,17 15,17 4,61 

500 178,513 17,85 15,85 - 

550 184,688 18,47 16,47 - 

600 190,325 19,03 17,03 - 

650 195,511 19,55 17,55 - 

Taula 3.13. Altures resultants pel  bedoll per a cadascuna de les CD després d’aplicar la funció 
resultant de les corbes 
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3.5.5- Càlcul de les existències 

 

El càlcul de les existències, és el càlcul aproximat de la fusta de les 
principals espècies, que hi ha al bosc ordenat. Aquest càlcul es pot fer de 
diferents formes i a través de diferents unitats de mesura. S’ha cregut 
convenient, en aquesta ordenació, expressar les existències mitjançant dos 
formes diferents: les densitats (peus/ha) i els volums amb escorça, anomenada 
VF, (en m3 ). Aquest càlcul, s’ha fet per les espècies principals; bedoll, pi negre i 
roure, tant per a la forest, pels cantons, com pels rodals.  

Pels càlculs en questió, s’han utilitzat les tarifes de cubicació de dues 
entrades, 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 cadascúna de les 
espècies de les quals es vol obtenir el volum. Els coeficients són els següents: 

 

Coeficients Pi negre Bedoll Roure 

a = 0,03685 0,03881 0,04024 

b = 1,952 1,93 2,037 

c = 1,042 0,979 0,873 

Taula 3.14. 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 extrapolar-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). 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Forestal 

 

135 

A continuació, es mostren les existències per rodal per ha i per espècie 
(també estan indicades per sp, en cadascuna de les fitxes d’abatiment que 
s’adjunten a l’annex 0), que són les dades més aproximades i més viables, i per 
això són les que s’utilitzen per planificar els diferents treballs selvícoles que es 
determinin. També es mostren les existències totals per espècie i per a tota la 
forest. 

 Cal tenir molt en compte, que les dades referides als cantons 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 
cantons i forest, serveixen per donar una idea de l’estat fustaner del conjunt. 
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.  

Per fer els càlculs de volums (m3/ha), s’han agafat només les espècies 
principals (Pinus uncinata, Quercus sp., Betula pendula i Abies alba ), mentre 
que per als càlculs de les densitats (peus/ha) es mostren la resta de les 
espècies presents de forma no esporàdica, a la forest: 
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Existències per rodal mitjançant les densitats (peus/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodal Dens Bp Dens Bp s/reg 
1f 541,13 509,29 
1h 254,65 254,65 
7f 366,06 334,22 
7g 15,92 15,92 
7h 63,66 63,66 
8d 143,24 143,24 
8e 111,41 111,41 
8i 31,83 31,83 
8k 477,46 429,72 
9ª 509,29 318,31 
9b 509,29 222,82 
9.c 206,90 95,49 
9d 509,29 350,14 
9.e 652,53 397,89 
9f 206,90 206,90 

10a 2.355,49 2.355,49 
10b 477,46 286,48 
10c 1.750,70 986,76 
10h 190,99 190,99 
10i 509,29 318,31 

 

Rodal Dens Qp Dens Qp s/reg 
7f 79,58 31,83 

8.b 31,83 31,83 
8d 31,83 31,83 
8e 15,92 15,92 
8k 31,83 31,83 
9a 270,56 79,58 
9.c 525,21 286,48 
9d 159,15 95,49 
10a 190,99 190,99 
10i 302,39 111,41 

 

Rodal Dens Pu Dens Pu s/reg 
1d 700,28 700,28 
1f 350,14 350,14 
1g 302,39 302,39 
1h 111,41 111,41 
1k 572,96 572,96 
2g 572,96 572,96 

Rodal   Dens Morts   Dens Morts s/reg  
 1d        413,80               413,80    
 1k        509,29               461,55    
 7f        159,15                     -      
 7g     1.766,62               875,35    
 8.b     3.214,92            1.336,90    
 8c     2.021,26               652,53    
 8d     2.514,64               986,76    
 8e     3.931,12               843,52    
 8i     1.320,98               525,21    
 8k     2.641,97            1.400,56    
 9a        779,86               206,90    
 9b        891,27               557,04    
 9.c     1.464,22               190,99    
 9d     3.071,68            1.098,17    
 9.e     3.071,68            1.098,17    
 9f        302,39               206,90    

 10b         63,66                     -      
 10c        127,32                31,83    
 10i        779,86               206,90    

 

Rodal Dens Sa Dens Sa s/reg 
1k 143,24 63,66 
7f 588,87 429,72 
8i 31,83 31,83 

10i 95,49 95,49 
 

Rodal Dens Cm Dens Cm s/reg 
8e 63,66 63,66 
8k 15,92 15,92 
9b 15,92 - 
9f 47,75 15,92 

10c 31,83 - 

Llegenda  (Taules 3.15 a 3.20) 
 
- Bp: Betula pendula 
- Pu: Pinus uncinata 
- Qp: Quercus petreae 
- Sa: Salix aucuparia 
- Cm: Crataegus monogyna 
- Morts: Fusta morta en peu o en terra 
- s/reg: Sense comptar el regenerat 
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Rodal Dens Cav Dens Cav s/sreg 
7f 2.323,66 366,06 
7g 6.477,59 2.864,78 
8.b 9.994,91 3.405,91 
8c 5.156,61 2.037,18 
8d 8.610,26 3.183,09 
8e 6.207,03 2.291,83 
8i 2.546,47 891,27 
8k 7.830,40 3.453,65 
9a 14.865,04 3.660,56 
9b 7.241,53 3.915,20 
9.c 7.687,17 684,36 
9d 6.859,56 2.259,99 
9.e 10.599,69 3.262,67 
9f 4.249,43 2.196,33 
10i 14.865,04 3.660,56 

 

Existències de la forest mitjançant les densitats (peus) 

 

 Dens Total 
(peus) 

Dens Total s/reg 
(peus) 

Bp 37.154,10 29.042,12 
Pu 11.006,29 11.006,29 
Qp 8.677,41 4.666,80 
Cav 563.717,47 177.985,48 
Sa 859,43 620,70 
Cm 175,07 95,49 
Fe 28,65 28,65 

Morts 138.167,61 53.184,19 

 

 
Figura 3.7. Distribució de les espècies arbrades en peus totals a la forest. 

 

 

Rodal Dens Fe Dens Fe s/sreg 
10i 47,75 47,75 

   
 
Llegenda  (Taules 3.21 a 3.22) 
 
Cav: Corylus avellana 
Fe: Fraxinus excelsior 
 

Llegenda (taula 3.23) 
 
- Bp: Betula pendula 
- Pu: Pinus uncinata 
- Qp: Quercus petreae 
- Cav: Corylus avellana 
- Sa: Salix aucuparia 
- Cm: Crataegus monogyna 
- Fe: Fraxinus excelsior 
- Morts: Fusta morta en peu o en terra 
- s/reg: Sense comptar el regenerat 
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Existències per rodal mitjançant els volums (m3/ha) 
 

Rd  Vol Bp 
(m3/ha) 

Vol fusta Bp 
(m3/ha) 

 1f  24,60 3,79 
 1h  9,34 - 
 7f  14,17 5,22 
 7g  1,10 - 
 7h  8,55 6,65 
 8d  8,27 3,79 
 8e  20,13 14,22 
 8i  8,29 7,10 
 8k  17,26 1,89 
 9a  9,21 1,89 
 9b  7,87 - 
 9.c  0,24 - 
 9d  24,34 14,68 
 9.e  20,34 10,90 
 9f  13,22 7,57 

 10a  131,69 77,76 
 10b  22,52 13,31 
 10c  23,20 7,57 
 10h  1,81 - 
 10i  9,21 1,89 

 

 
 

 

Existències totals per rodal mitjançant els volums (m3) 
 

Rd Vol Bp (m3) Vol fusta Bp (m3) 

1f 88,19 13,57 
1h 21,07 - 
7f 40,26 14,82 
7g 0,62 - 
7h 12,59 9,80 
8d 63,10 28,88 
8e 106,17 74,98 
8i 24,38 20,90 
8k 127,85 14,02 
9a 94,63 19,44 
9b 26,78 - 
9c 1,66 - 
9d 47,86 28,87 
9e 58,52 31,35 
9f 46,13 26,43 

10.a 463,84 273,90 
10b 141,03 83,34 
10c 44,92 14,66 
10h 9,56 - 
10i 5,56 1,14 

Rd Vol Qp 
(m3/ha) 

Vol fusta Qp 
(m3/ha) 

7f 0,64 - 
8.b 14,78 13,16 
8d 7,72 6,79 
8e 4,84 4,28 
8k 0,19 - 
9a 5,06 2,51 
9.c 10,76 - 
9d 6,52 2,51 

10a 2,03 - 
10i 6,16 2,51 

 
Rd Vol Pu 

(m3/ha) 
Vol fusta Pu 

(m3/ha) 
1d 280,48 234,36 
1f 7,34 - 
1g 0,94 - 
1h 21,02 15,21 
1k 282,84 242,59 
2g 120,00 93,59 

 
Llegenda (taula 3.24 a 3.29) 
 
- Bp: Betula pendula 
- Pu: Pinus uncinata 
- Qp: Quercus petreae 

Rd Vol Qp (m3) Vol fusta Qp (m3) 
7f 1,82 - 
8b 120,99 107,75 
8d 58,88 51,83 
8e 25,54 22,57 
8k 1,39 - 
9a 52,00 25,81 
9c 75,41 - 
9d 12,81 4,94 

10a 7,15 - 
10i 3,71 1,52 

Rd Vol Pu (m3) Vol fusta Pu (m3) 
1d 1.295,50 1.082,46 
1f 26,32 - 
1g 3,37 - 
1h 47,41 34,30 
1k 544,69 467,18 
2g 20,72 16,16 
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Existències totals de la forest mitjançant els volums (m3) 

 

Volum totals forest Vol total (m3) Vol. fustaner (m3) 
Bedoll 1.424,73 656,12 
Roure 359,70 214,43 

Pi negre 1.938,00 1.600,10 
TOTAL       3.722,43                  2.470,65    

  Taula 3.30. Volums totals per a la forest i per espècie fustanera. 

 

 
Figura 3.8. Distribució de les espècies arbrades en volum total a la forest. 

 

 S’ha d’indicar que en relació al volum, només s’expressen les dades 
referides a les espècies fustaneres, de les quals hi ha existència de tarifes de 
cubicació. És per això, que aquesta distribució s’ha d’entendre des de la 
perspectiva de no comptar amb les dades de volum de l’avellaner, la espècie 
més present en peus de la forest, com es pot veure a la figura 3.7. Es per això 
que tenint en compte aquesta important consideració, es com s’entén que no 
aparegui el Corylus avellana a la figura 3.8.  

 Altra consideració ha tenir en compte, és la transformació de peus a 
volums. Si es comparen ambdues figures, es podrà veure  com el pi negre 
compta amb menys peus a la forest que el bedoll, però pel contrari, hi ha més 
volum de pi negre que de bedoll. Això es degut, a que el bedoll està 
representat a la forest (veure gràfiques annex 0), normalment per peus d’entre 
CD 5 fins CD 20, i esporàdicament de CD més elevades, mentre que el pi 
negre té un marge de distribució més elevat, des de CD 5 fins a CD 60, i això 
convertit en volum, com que CD petites cubiquen poc, fan que el pi negre 
avantatge al bedoll en metres cúbics. 
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3.5.6- 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, no es pot calcular 
una mitja, ja que donaria una edat que, probablement,  no existiria en realitat 
en el rodal.  

 

Foto 3.10. Pi negre d’ aproximadament 250 anys d’edat, cantó 1, bosc de Perafita. 

Per tant, el que es fa, és analitzar l’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 subestrats 
poblacionals o bosquets dintre del mateix rodal, amb altres edats diferents a la 
edat representativa elegida. 
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Analitzant les dades, es conclou que es tracta d’una massa, tal com 
s’ha indicat anteriorment, amb variabilitat per sector, trobant zones d’edat 
avançada i sector joves.  

Són interessants els boscos mixtes dels rodals 9a, 9b, 9f i 10e, on la massa 
forestal és una combinació d’elevada biodiversitat de bedolls i avellaners. 
Aquesta part de la forest, el cantó 8,9 i 10, és jove, doncs va estar molt 
emprada durant el segle XX (fins als anys 70), per fer llenyes i eines de pastura i 
les edats en general, no superen els 60 anys.  

Pel contrari els bosquets residuals del cantó 1, són clarament restes 
d’antics boscos més grans, i no s’han trobat restes de soques tallades, per tant, 
són relativament antics, tret de les zones perifèriques d’aquests bosquets que 
estan clarament en expansió. Les edats que s’han trobat als rodals antics 
d’aquest bosquets superen els 130 anys o s’aproximen, són el cas dels rodals 
1d i 1k. En el cas de les zones perifèriques a aquests boscos singulars, rodals 1h, 
1g i 1f, la massa forestal té edats joves, al voltant dels 40 anys. Aquesta edat es 
correspon amb el començament de l’abandonament de la pastura. 

També hi ha bosquetons de bedoll d’edats joves, al voltant dels 40 anys, 
que estan clarament en expansió, cas del rodal 7f. Són bosquetons que estan 
ubicats al voltant de les bordes o perifèriques a les zones forestals estables. Al 
tractar-se d’una espècie de sol, és pionera i està colonitzant nous espais 
antigament ramaders que s’estan transformant en espais forestals. És el cas del 
bosquet de Perafita, on la massa forestal de bedoll ha unit el bosc de pi negre 
amb les bordes de Perafita, al cantó 1, un fet que indica que probablement en 
els propers 20 anys el bosc de pi negre de Perafita arribi a les bordes. 

Finalment, hi ha bosquetons de ribera, que tenen un gran interès per la 
biodiversitat. Són masses molt mixtes i a vegades és complicat determinar una 
espècie principal. Igualment, la majoria d’elles estan dins del domini públic del 
riu Estaon i per tant, la seva gestió i titularitat és de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre. Aquests bosquetons són principalment de salze (espècie 
principal) i peus grans de xop o trèmol, noguera o cirerer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Taula 3.31. Edats de la massa i espècies principals per rodal 

Rd Edat Espècie Rd Edat Espècie 
1d Pu 135 9c Ca 40 
1f Pu 37 9e Ca 40 
1h Pu 48 9a Bp/Ca 47 
1k Pu 105 9b Bp/Ca 47 
1g Pu 18 9f Ca 40 
2g Pu 77 9f Bp 66 
7f Bp/Ca 40 10a Bp 60 
8b Ca 40 10b Bp 60 
8d Ca 40 10c Bp 45 
8e Bp/Ca 40 10e Ca 40 
8i Ca 40 10e Bp 66 
8k Ca 40    
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Figura 3.9. Edats de la massa per rodal i espècie principal per rodal. 

 

En el cas dels bosquets de ribera, cal especificar que és en aquest espai, 
on probablement, estan els arbres més grans de la forest i més vells juntament 
amb els pins negres del bosc de Perafita. En el cas dels bosquetons de ribera, 
hi ha xops (dits localment clops) i trèmols d’edats al voltant dels 200 anys. 

 
Foto 3.11. Salzeda amb peus singulars a la ribera del riu Estaon al pas per les bordes de Nibrós. 
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El rodal més antic és de pi negre, el 1d amb 135 anys.  S’ha 
d’especificar que aquestes dades estan referides a edats de la massa i això 
exclou a peus singulars que s’han trobat amb edats superiors als 250 anys, en el 
mateix rodal 1d, o de propietat privada, com els cireres de les bordes 
d’Enterrius, també pròxims als 200 anys, o els clops i trèmols del riu Estaon i de 
les bordes de Nibrós, al voltant dels 200 anys també. Tots aquests arbres i 
bosquetons, s’han considerat elements singulars i estan inventariats a l’annex 9. 

 
Foto 3.12. Xopeda i tremoleda de Nibrós, amb exemplars singulars. Tots en domini públic o privat. 

 
Foto 3.13. Cirerers singulars a les bordes d’Entrerrius en domini privat. 
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3.5.7- 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 es van extraure de la forest veïna de Selva i Serquera 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 
milímetres 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” 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/)*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).  

 

 

V = ahg + agh + agh 

d2 = 4 * g /  
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Sp/CD 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Bedoll 0,8 1,9 4,6 - - - - -  - 

Roure 0,7 1,4 2,7 3,7 5,1 - - - - - 

Pi negre 0,7 2 3,2 5,3 7,27 7,27 9,69 11,7 12,4 14,2 

 Taula 3.32. Tarifes de cubicació, en dm3/any del CREAF per a cada espècies productora. 

La comparació dels valors obtinguts a partir del CREAF i els valors 
obtinguts amb les dades de la forest veïna, han portat a l’elecció dels primers, 
per a l’obtenció d’uns valors més acurats.  

Els valors obtinguts (m3/ha/any) per a les tres espècies més 
representatives de la forest són:  

Creixement Bp Superfície 
(ha) 

Creix 
 (m3/ha/any) 

Creix  
(m3/any) 

1f 3,59 1,6 5,66 
1h 2,96 0,7 2,02 
7f 2,84 0,8 2,22 
8d 7,63 0,4 3,23 
8e 5,27 0,5 2,48 
8k 7,41 1,2 8,72 
9a 10,27 0,6 6,64 
9b 3,40 0,6 1,98 
9c 7,01 0,1 0,53 
9d 1,97 1,0 2,06 
9e 2,88 1,0 2,82 
9f 3,49 0,6 2,14 

10a 3,52 5,7 20,00 
10b 6,26 0,8 5,22 
10c 1,94 1,7 3,25 
10h 5,27 0,2 1,15 

Total forest   70,11 
Taula 3.33. Creixements pel bedoll obtinguts en cada rodal amb presència d’aquesta espècie, 
en m3/ha i any i en m3/any. 

 

Creixement 
Qp 

Superfície 
(ha) 

Creix 
 (m3/ha/any) 

Creix  
(m3/any) 

8b 8,19 0,2 1,33 
8d 7,63 0,1 1,07 
8e 5,27 0,1 0,43 
9a 10,27 0,1 1,51 
9c 7,01 0,4 2,92 
9d 1,97 0,2 0,37 
10a 3,52 0,2 0,55 
10i 0,60 0,2 0,12 

Total forest   8,29 
Taula 3.34. Creixements pel roure obtinguts en cada rodal amb presència d’aquesta espècie, en 
m3/ha i any i en m3/any. 
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Creixement 
Pu 

Superfície 
(ha) 

Creix 
 (m3/ha/any) 

Creix  
(m3/any) 

1d 10,32 4,4 44,93 
1f 3,59 0,3 1,21 
1g 3,29 0,1 0,35 
1h 2,96 0,5 1,43 
1k 1,93 3,9 7,54 
2g 0,17 2,5 0,43 

Total forest   55,89 
Taula 3.35. Creixements pel pi negre obtinguts en cada rodal amb presència d’aquesta espècie, 
en m3/ha i any i en m3/any. 

 

 
Figura 3.10. Distribució de les espècies pels creixements que aportaran cada any a la forest 
(m3/any) 

 

 
Foto 3.14. Tècnic al camp extraient un core de pi negre per calcular edats i creixements. 

 

Espècie Creix (m3/any) 
Bp 70,11 
Pu 55,89 
Qp 8,29 

Taula 3.36. Creixements totals per 
espècie en m3/any. 
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3.5.8- 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 la presència 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 acompanyants com el freixe, i en alguns casos 
fins i tot el bedoll.  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 10% sobre la massa. 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.  

 

Morts per estar dominats 
Rd Percent 
8c 20 % 

8e 40 % 

8k 20 % 
9f 5 % 

Danys per neu 
Rd Percent 
1k 5,0 

Lymantria dispar 

Rd Percent 
9.c 40,0 

Taula 3.37. Percentatge d’afecció a la superfície del rodal, de plagues o danys forestals. 

 

Les altres tres afectacions que presenta la forest son pròpies de l’estació 
on se situa el pi negre i de la seva evolució en front les actuacions silvícoles, i/o 
la falta d’elles. Apareixen peus dominats en alguns rodals del cantó 8, 9 i 1, 
indicant que la massa porta un cert retard des del punt de vista fustaner, però 
sovint natural des del punt de vista evolutiu. La presència de danys per vent als 
bosquets de pi negre del cantó 1, són fruit de les condicions climatològiques 
de l’estatge subalpí, on, després de tallades importants i on no es va respectar 
la protecció lateral de la massa, aquesta es veu afectada pel vent que 
penetra i seca els peus menys protegit.  
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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 vent. Aquesta 
informació es pot veure a l’annex 8. Igualment, de forma gràfica es pot 
observar al mapa 3.9. En l’annex 8, es descriuen les plagues presents i les 
possibles plagues. 

 

Foto 3.15. Lymantria dispar sobre roure, es poden veure dos detalls dels danys que fa a 
les fulles i al conjunt de l’arbre. 

 

3.5.9- Anteriors actuacions 

 

És molt complicat determinar que actuacions s’han fet en cadascún 
dels cantons de la forest. De fet, amb la pressió humana que ha tingut aquest 
territori durant tants anys, totes les parts de la forest han sigut utilitzades amb 
algun objectiu.  

La “Obaga de Peracals”, és i ha sigut una forest ramadera. Des de les 
primeres roturacions d’arbres per tenir més pastura, fins a les cremes 
semicontrolades pels pastors, aquesta forest, ha estat un territori molt 
intervingut i molt canviat.  

L’anàlisi dels bosquets residuals de pi negre, confirmen que es tracta de 
reductes d’un antic bosc que probablement connectava la selva de Nibrós 
(avetosa i pi negre) amb els últims bossins de pi negre que hi ha per sobre de 
les bordes de Perafita. D’això actualment queden quatre bosquetons, un de 12 
has (el de Perafita) i altres tres menors de 5 has. 
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Foto 3.16. L’activitat ramadera està activa però en menor quantia que en èpoques 

passades quan va ser un actiu modelador del paisatge. 

Hi ha el coneixement popular que diu que les bordes es van construir 
amb la fusta d’aquest anterior bosc, del qual, el bosc de Perafita, sembla ser el 
cor d’aquesta antiga massa forestal. 

En els bosquetons citats, no s’ha trobat restes de tallada, ni de cap soca 
en podrició, mentre que els arbres grans de port fustaner, tenen edats pròximes 
als 200 anys i els arbres residuals de tallades passades (torts i brancuts), superen 
possiblement els 300 anys (fotos adjuntes). 

 

 
Foto 3.17. La construcció de les bordes, sembla es va fer amb fusta del bosc de Perafita. 
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Determinar les actuacions exactes realitzades es veu sotmès a certes 
limitacions logístiques.  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, amb els 
veïns i amb l’enginyer forestal comarcal, en els arxius de la corresponent 
oficina de medi ambient. 

 
Foto 3.18. Bosc de Comagassia (Escomelleda). 

 
Foto 3.19. Bosc de Coma Ferrera 

 

3.5.10- Risc d’incendis, risc geològic i Índex d’erosió 

Hi ha tot un seguit de dades relacionades amb els riscos que s’han anat 
prenent durant els treballs de camp, per tal de que es tinguin en compte a 
l’hora de gestionar i planificar la forest.  
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Els principals riscos que s’hi donen al territori ordenat són: 

Risc d’incendis. 

La forest CUP 132 “Obaga de Peracals”, està inscrita a l’ADF Mig-Pallars, 
que inclou tots els municipis del Mig-Pallars. L’ADF, rep suport econòmic en raó 
d’ajut ordinari de la Generalitat de Catalunya, bianualment. 

El municipi de Vall de Cardós, té un Pla de prevenció d’Incendis, 
realitzat per la empresa COMEI S.L, durant l’any 2009 (setembre). Per realitzar la 
planificació forestal d’aquest projecte, s’ha comptat amb aquest pla de 
prevenció. 

En relació als factors de risc més important, 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 
(cantó 1). Això passa sobre tot quan els arbres són grossos i grans i fan de 
parallamps naturals. 

Els darrers incendis que es coneixen a “Obaga de Peracals”, són cremes 
semicontrolades en sectors de matollar de bàlec o escoba fetes per pastors. Els 
veïns recorden una crema que es va descontrolar i va  afectar el bosc de 
Perafita durant 6 dies, aproximadament fa 60 anys. Tot i així al bosc de Perafita 
no s’han trobat restes de fusta cremada, així  que es possible que fos a altre 
bosquet (el de Coma Ferrera), pròxim a Perafita on si que s’han trobat restes 
d’algun incendi forestal. 

Risc geològic. 

 A l’estat natural, s’ha presentat un estudi geològic que defineix 
aquest risc. Els factors que l’augmenten o que el determinen, s’han tingut en 
compte a l’hora de realitzar el càlcul de l’índex d’erosió, durant els treballs de 
camp.  

Es considera risc geològic; el risc d’allaus, el risc de despreniments de 
rocs, el risc de moviment de terres i el risc de augments dels nivells freàtics. Tots 
plegats, estan provocats generalment per pluges o nevades fortes. Aquests 
riscos s’han de tenir en compte per a la planificació d’activitats i 
infraestructures d’ús públic. 
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Índex d’erosió. 

El cas de l’índex d’erosió, és un cas particular, doncs, és un índex que ha 
estat dissenyat per 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 d’inventari C), per ser directament, els rodals amb 
majors probabilitats de riscos. Els diferents factors que 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.  

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. 

 
  Foto 3.20. Vessant amb elevada pendent i terreny força rocallós, cantó 1-2.  
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A continuació es presenta una taula amb els diferents graus d’erosió 
segons els rodals del quarter d’inventari protector de sol, o de rodals 
productors o ramaders amb indicis inicials d’erosió: 

 

Rodals amb index d'erosió BAIX 
Rd Ind Erosió 
1b 28 
1c 30 
1f 1 
2f 1 
6d 22 

 

Rodals amb index d'erosió ALT 
Rd Ind Erosió 
2b 66 
2d 66 
2e 66 
3f 64 
4a 88 
4d 78 
4f 64 
7d 74 
9g 62 
10h 72 
1g 102 

 

 

 

 
Taules 3.38-40. Valors de l’Índex d’erosió per als rodals amb grau baix, mig i alt. 

 

Els rodals que presenten més erosió són: 1g, 4a, 4d i 7d, per ordre de més 
erosió a menys. Els rodals que no apareixen en aquestes taules mostren tots 
valors d’Índex d’erosió inferiors a 25 (Grau molt baix).  

 

3.5.11- 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: 

 

Rodals amb index d'erosió MIG  
Rd Ind Erosió Rd Ind Erosió 
1a 44 6a 48 
1j 44 6c 34 

1m 44 6b 50 
1o 34 6e 48 
3g 38 6f 58 
2a 54 6g 46 
2c 54 6h 50 
3k 38 7a 44 
3a 52 7b 44 
7i 38 7c 44 
3c 52 7e 44 
3d 38 7h 32 
3e 54 7j 44 
3i 38 7k 50 
3j 38 7l 48 
3l 38 7m 36 
4b 54 8.j 44 
4c 60 8a 44 
4e 52 8f 52 
5a 54 3b 60 
5b 34 8g 52 
5c 54 9h 56 
5d 60 10.f 38 

  10.d 32 

  10g 58 
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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 singular, tant natural com antropològic, 
estan a l’annex 9. Arrepleguen totes les dades preses al camp i serveixin la 
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. Annex 0. 

 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. Annex 0. 

 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. Annex 0. 

 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. Annex 0. 

 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. Annex 0. 

Tota l’informació referent, als prats de dall, a les pastures, als conreus i a 
les zones adevesades, són analitzades amb més cura al següent capítol 

 

Les fitxes d’abatiment estan en l’annex 0. 
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3.6 Tractament i anàlisis de les dades del quarter B (Prats i pastures) 
 

3.6.1 Prats, pastures i deveses 

 
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, i cabrum, i són 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 3.6.1.1 Prat natural d’alta muntanya de gespet (Festuca eskia) i 
pèl caní (Nardus estricta) corresponent al rodal 2a. 

 
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 alhora 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 3.6.1.2 Pastura envaïda per roser silvestre (Rosa canina) i ginebró (Juniperus 
communis)al rodal 7h. 

 
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.  
 

 
 Foto 3.6.1.3 Bosc adevesat o pasturable de bedoll (Betula pendula) corresponent al 
rodal 10a. 
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3.6.2 Caracterització fitosociològica de les pastures 

 

La vegetació de les pastures, localitzades entre 1.300 i 2.200 m d’altitud, 
està constituïda per fitocenosis fonamentalment herbàcies. En alguns casos es 
tracta de comunitats arbustives o herbàcies intercalades entre el bosc o 
matolls. Fora de les zones de major altitud 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. Malgrat en aquesta forest hi ha indicis que la 
pastura s’extenia al llarg i ample de tota la forest, aprofitant fins i tot aquelles 
zones de major pendent. Actualment s’aprofiten aquelles superfícies amb 
menor pendent tant als fons de vall com a les zones altes i planes i 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 de les pastures d’alta 
muntanya, 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 l’altitud i l’orientació, a la forest Obaga de Peracalç podem trobar 
bàsicament les comunitats pascícoles pròpies de la regió boreo-aplina i 
eurosiberiana, amb algunes àrees amb certa influència mediterrànea. 

La vegetació de les pastures de la forest es poden tipificar en el següent 
esquema, en base a la classificació fitosociològica: 

 
 Landes montanes, altimontanes i subalpines acidòfiles: 
Aliança Genistion purgantis R. Tüxen 1958  

 
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 balansae, 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.). 
 

 Prats acidòfiles psicroxeròfiles d’alta muntanya: 
Aliança Nardion strictae Br.-Bl. 1926 
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 L’aliança Nardion strictae Br.-Bl. 1926 representa les pastures de pèl caní 
altimontans, subalpines i alpines. Les principals espècies característiques són: 
Campanula scheuchzeri, Galium verum, Geum montanum, Plantago alpina, 
Trifolium alpinum. 

 
En moltes ocasions són els pasturatges que substitueixen les pinedes de 

Pinus uncinata silicícoles i xerofítiques subalpines, com ara les corresponents a 
les associacions Arctostaphylo- Pinetum uncinattae i fins i tot a Saxifrago-
Rhododendretum ferruginei atès que aquestes pinedes tenen un caràcter més 
ombrívol i una innivació major, consegüentment intervenen en aquests casos 
els prats de pel caní de Nardus stricta. La comunitat vegetal està composta 
fonamentalment per herbàcies hemicriptòfites dures i amb cutícules gruixudes, 
i molt sovint formant “tofes” d’herba.  
 

 Pastures i pradells secs o poc humits de l’estatge montà: 
Aliança Helianthemo-Festucetum ovinae O. Bolòs 1983 

 
L’aliança Helianthemo-Festucetum ovinae O. Bolòs 1983 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. 
 

 Prats 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 fer-se de 
manera sobtada. A les parts inferiors de l’estatge subalpí existeixen pastures de 
transcisió, la composició de les quals no resulta ni clarament montanes ni  
típicament subalpines.  

 
 Prats dalladors  
Aliança Tragopogo-Lolietum multiflori 

 
Són comunitat típiques dels estatges basal i muntà dels Pirineus centrals, es 
desenvolupen en pendents suaus amb sòl profund. Hi destaquen els fromentals 
(Arrhenatherum elatius i Trisetaria flavescens), el raigras italià (Lolium 
multiflorum), diverses espècies de trèbols (Trifolium sp.) i moltes altres gramínies.    

 
 

3.6.3 Classificació en unitats de pastura 

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 vàries espècies. 
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La classificació final de les pastures amb la superfície que ocupa 
cadascuna queda de la següent manera: 

Tipologia de pastura Superfície (ha) 

Prats xeròfiles de l’estatge montà 64,34 

Prats amb matollar de Genista balansae 412,03 

Prats de Festuca eskia 170,05 

Prats silicícoles i mesófils/xeròfils 14,64 

Prats dalladors amb fromental 4,03 

Landes de bruguerola 11,80 

Neretars 7,37 

Bosquines caducifolies adevesades 70,74 

Prats de Festuca nigrescens 10,16 

total 765,16 
Taula 3.6.3.1: Superficie ocupada per cada tipus de pastura en hectàries. 

 
Les pastures representen a la forest una superfície de 765,16ha.  
 

A continuació es descriuen cadascuna d’aquestes tipologies: 

 Prats xeròfils de l’estatge montà:  

Es localitzen en les terres més baixes (1100 – 1500m) 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 silvestre (Rosa 
canina).  

 

 Prats amb matollar de Genista balansae (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 
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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 
balansae (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. 

 

 Prats de Festuca eskia (gespets): 

Apareixen en condicions molt diverses, mostrant una gran amplitud 
ecològica, però tendeixen a instal·lar-se en solanes de pendents forts sotmesos 
a moviments de terres, amb recobriments elevats i generalment a les parts 
mitjanes i altes dels vessants, que per altra banda són les situacions més 
favorables per què es donin pendents elevats. Es troben en indrets més eixuts i 
calents que les pastures de Nardus stricta (pèl caní). 

En aquesta mateixa tipologia s’engloba també la comunitat de prats 
acidófils de sudorn (Festuca paniculta). Aquesta conté, a banda de la citada 
gramínea, algunes de les plantes més vistoses de l’alta muntanya, com la 
pulsatil·la groga, la fiteuma hemisfèrica, la genciana acaule, la paradisía i 
l’albó.   

 

 Prats d’ Agrostis capilares i Festuca nigrescens: 

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 tipicament montanes com l’espunyidella groga 
(Galium verum), la pelosella (Hieracium pilosella) o el timonet (Thymus gr. 
serpyllum). 
 
 

 Prats dalladors amb fromantal 
Els prats dalladors amb fromental, actualment encara s’exploten  

bàsicament per al pastoreig de bestiar boví. El fet d’haver passat d’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), 
etc. Únicament es troben algunes mostres del seu testimoni en els plans propers 
als nuclis principals de bordes.    
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 Bosquines caducifolies adevesades.  

Es tracta d’antics sectors de pastura o conreus pròxims a bordes que 
han estat recolonitzats per espècies arbòries, però que degut a la presència de 
bestiar han adquirit estructura de bosc adevesat. L’estructura dels arbres està 
condicionada per la presència dels animals, que alhora provoca una menor 
densitat de regenerat. A l’estrat herbaci i trobem gramínies com la Cruciata 
glabra o la Poa nemoralis, a més d’espècies com la fetgera (Anemone 
hepatica), la viola (Viola syvlestris) i el cucut (Primula veris).  

 Landes de bruguerola 

Es localitza des dels estatges sub,ontà i montà fins a les parts baixes del subalpí, 
en els vessants rocallosos o de sòl poc desenvolupat. Aquestes landes  
substitueixen els boscos caducifolis i les pinedes quan el sòl ha perdut bona 
part de l’horitzó superficial. També es fan en clarianes de rouredes seques o 
d’alzinars humits. L’espècie principal és la bruguerola (Calluna vulgaris) 
acompanyada d’herbàcies com la Viola canina, Potentilla erecta, Agrostis 
capillaris i Nardus stricta. 
 

 Neretars 
La trobem ens els estatges subalpí i la part baixa de l’alpí. Ocupa els vessants 
obacs o planells, amb bona innivació. Es troba en sòls acidificats, frescals i 
humífers. L’arbust principal és el neret (Rhododendron ferrugineum) que pot 
anar acompanyat de la moixera nana (Sorbus chamaemespilus). L’estrat 
herbaci està format per Vaccinium myrtillus (nabiu), Saxifraga geranioides i 
Homogyne alpina. 
 

 Pastures de festuca nigrescens 
 
Les trobem en l’estatge montà i subalpí inferior, en àrees planes i vessants poc 
pendents. Solen ser terrenys calcaris. Sòls profunds i de bona qualitat, sovint 
sotmesos a processos de descarbonatació. Les espècies principals a més a 
més de la Festuca nigrescens, són Alchemilla flabellata (peu de lleó), Plantago 
media (plantatge mitjà) i Galium verum (espunyidella groga). 
 

Les diferents comunitats es localitzen en els següents rodals de la forest:  

Comunitat vegetal Rodal 
Prats xeròfiles de l’estatge montà 2a, 3d, 3c, 3g, 1i, 1g, 1e, 2d, 3h 

Prats amb matollar de Genista balansae 1.a, 1.b, 1.c, 1.e, 1.f, 1.h, 1.j, 1.m, 1.n, 
1.o, 1.p, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3a, 
3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4e, 5a, 5b, 5c, 5d, 

6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 8a, 8f, 8g, 8h, 
8j, 9g, 9h, 6a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, 7.f, 7a, 

7.h, 7.i, 7.j, 7k, 7.l, 7.m 
Prats de Festuca eskia 3j, 3h, 3f, 3e, 3a, 4b, 4c, 4f, 4d 

Prats silicícoles i mesófils/xeròfils 10f, 10e, 10d, 10b i enclavats vora 
bordes 
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Prats dalladors amb fromental 1o, 1b, 5c, 6g, 6h, 6f, 6d, 7i, 7h, 7d 

Landes de bruguerola  1i, 7k 

Neretars 1k, 1c, 2d, 2b 

Bosquines caducifolies adevesades 10a, 10c, 10b, 8k, 8b, 8c, 8d, 8e, 8i, 9a, 
9c, 9b, 9f, 9d, 9e 

Prats de Festuca nigrescens 7m, 6a, 5a i 6e 
 

Taula 3.6.3.2 Superficie ocupada per cada tipus de pastura en hectàries.  
 

3.6.4 Tipificació de la qualitat i la producció 

 
 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, determintat en base a estudis realitzats en condicions 
pròximes a la forest “Obaga de Peracalç” (Torrelles,G. 2004) per a cadascuna 
de les formacions vegetals es mostra en la taula següent: 
 

Comunitat vegetal VP mig UF/ha 
Prats xeròfiles de l’estatge montà (Nardus stricta) 23,67 639,09 

Prats amb matollar de Genista balansae 3,23 87,21 

Prats de Festuca eskia 18,62 502,74 

Prats silicícoles i mesófils (Agrostis capillaris) 37,47 1011,69 

Prats dalladors amb fromental 72,07 1945,89 

Landes de bruguerola 9,24 249,48 

Neretars 6,86 185,22 

Bosquines caducifolies adevesades 3,33 89,91 

Prats de Festuca nigrescens 37,47 1011,69 

Taula 3.6.4.1 Valor Pastoral (VP) mig  i UF/ha de les diferents formacions vegetals 
 
 El valor nutritiu de les pastures (UF/ha) s’ha estimat a partir del Valor 
Pastoral (VP) obtingut dels inventaris fitosociològics, amb un coeficient de 45 i 
tenint en compte que l’eficiència del pasturatge és del 60% en sistemes 
extensius i amb dues passades com a màxim durant l’estiu. 
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 Les pastures amb matollar de Genista balansae són les que presenten 
un VP més baix degut sobretot a la forta presència de matolls de Genista 
balansae que disminueixen notablement el recobriment d’espècies herbàcies, 
ja siguin de bona o mala qualitat farratgera. Juntament amb les bosquines 
caducifolies adevesades són amb diferència les zones amb menor valor 
pastoral. 

Les pastures de la classe Juncetea trifidi que inclou les pastures de 
Festuca eskia (gespets) presenten VP diversos. En general són de qualitat 
baixa, degut a l’elevada presència de matèria seca, fibra i lignina, essent de 
qualitat mitjana quan entren bones espècies farratgeres com Trifolium alpinum 
(regalèssia). 

Les pastures xeròfiles són de qualitat mitjana, ja que presenten 
recobriments alts d’espècies de bona qualitat farratgera. 

Les pastures 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. 
 
 

 Producció 

 
La producció de les diferents pastures ha estat obtinguda, igual que els 

valors de qualitat, a partir d’estudis realitzats en localitzacions pròximes a l’àrea 
de treball.  
   

 Producció (kg MS/ha) 
Comunitat vegetal mitjana mínima màxima 

Prats xeròfiles de l’estatge montà (Nardus stricta) 618,45 275,45 1238,68 

Prats amb matollar de Genista balansae 2329,87 1101,54 3626,00 

Prats de Festuca eskia 1767,05 1324,15 2526,36 

Prats silicícoles i mesófils (Agrostis capillaris) 733,98 408,00 1059,95 

Prats dalladors amb fromental - - - 

Landes de bruguerola - - - 

Neretars - - - 

Bosquines caducifolies adevesades - - - 

Prats de Festuca nigrescens 733,98 408,00 1059,95 

Taula 3.6.4.2 Producció (Kg MS/ha) per a cada comunitat vegetal. 
 

Aquestes dades reflecteixen 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 són 
rebutjades. 
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 Considerant les produccions mitjanes, les pastures amb major quantitat 
de MS/ha són les comunitats de Festuca eskia, fet que no és estrany ja que 
com hem dit abans presenten un elevat contingut en fibra i lignina que fan 
augmentar la quantitat de matèria seca d’aquesta espècie. Amb això es pot 
veure que una major producció de la pastura no comporta necessàriament 
una millor qualitat, sinó al contrari ja que al abundar-hi espècies amb elevats 
continguts de matèria seca poc pal·latables pels animals disminueix la qualitat 
d’aquella pastura. 
 
La resta de formacions vegetals es troben en valors intermitjos de producció, 
essent la comunitat vegetal amb menys producció les pastures amb Genista 
balansae degut a l’elevat recobriment d’aquest matoll i les bosquines de 
caducifolis pel menor recobriment d’herbàcies. 
 
 

 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: 
  
  
  
 
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). És calcula a partir de l’expressió 
(1) 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: 
 

          (UF/ha) x temp       “vaca tipus” x temp         vaca x temp          UBG x temp 
CR =                            =           =               =     
          UF/”vaca tipus”                  ha                           ha                            ha 
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Comunitat vegetal VP mig UF/ha UBG/ha 

Prats xeròfiles de l’estatge montà (Nardus stricta) 23,67 639,09 0,66 

Prats amb matollar de Genista balansae 3,23 87,21 0,09 

Prats de Festuca eskia 18,62 502,74 0,52 

Prats silicícoles i mesófils (Agrostis capillaris) 37,47 1011,69 1,23 

Prats dalladors amb fromental 72,07 1945,89 3,4 

Landes de bruguerola 9,24 249,48 0,29 

Neretars 6,86 185,22 0,14 

Bosquines caducifolies adevesades 3,33 89,91 0,10 

Prats de Festuca nigrescens 37,47 1011,69 1,05 

Taula 3.6.4.3 Valor energètic i càrregues ramaderes per a cada comunitat vegetal 
 
Càrrega ramadera distribuïda per rodals de la forest: 

 
 

Taula 3.6.4.4  Càrrega ramadera distribuïda per rodals.  

Rodal UGB/temporada Rodal UGB/temporada Rodal UGB/temporada 
1.a 0,67 3.h 26,82 7.l 0,85 
1.b 5,92 3.j 0,45 7.m 1,45 
1.c 0,70 4.a 1,14 7.a 0,29 
1.e 3,60 4.b 12,02 7.k 0,77 
1.f 0,32 4.c 10,21 8a 0,14 
1.g 2,17 4.d 16,31 8b 0,82 
1.h 0,20 4.e 0,18 8c 0,17 
1.i 9,27 4.f 8,64 8d 0,76 
1.j 2,58 5.a 1,66 8e 0,53 
1.k 0,05 5.b 0,52 8f 0,28 
1.m 3,37 5.c 22,13 8g 0,63 
1.n 0,57 5.d 1,94 8h 0,18 
1.o 52,61 6.a 5,58 8i 0,29 
1.p 0,81 6.b 0,47 8j 0,48 
2.b 1,72 6.c 0,15 8k 0,74 
2.c 0,39 6.d 4,94 9a 1,03 
2.d 6,69 6.e 3,80 9b 0,34 
2.e 1,21 6.f 13,95 9c 0,70 
2.f 0,14 6.g 8,66 9d 0,20 
2.g 0,02 6.h 10,62 9e 0,29 
2.a 5,03 7.b 0,34 9f 0,35 
3.a 6,07 7.c 0,17 9g 0,27 
3.b 1,49 7.d 6,82 10.a 0,35 
3.c 2,03 7.e 0,40 10.b  4,16 
3.d 2,78 7.f 0,26 10.c 0,19 
3.e 10,27 7.h 5,13 10.d 7,49 
3.f  15,99 7.i 9,96 10.e 3,68 
3.g 1,43 7.j 0,46 10.f 2,99 

    total 345,12 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Forestal 
 
 

166 

 
El càlcul de la carrega ramadera en UBGs permet el càlcul faci dels 

animals que es poden suportar durant una temporada de pastura, ja que 
aquesta unitat de bestiar té una fàcil relació amb cada tipus d’animal i estat 
de creixent d’aquest, tenint en comte les següents equivalències (en Activitats 
Ramaderes segons annexes del decret 136/1998 del Departament de Medi 
Ambient, Generalitat de Catalunya): 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3.6.4.5 Equivalències entre tipus de bestiar i UBGs 
 
La gran presència de matollars de balegar (Genista balansae), 

juntament amb l’embardissament de molt prats, fan que la càrrega que pot 
suportar actualment sigui bastant més baixa que la potencial de la forest.  
 

 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 la població 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. 

 
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 

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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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 superficie 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 i  les enquestes 
realitzades als pastors, se li ha d’afegir la informació processada amb la 
cartografia digitalitzada, amb un Sistema d’Informació Geogràfica. 

Totes les fitxes d’abatiment d’aquest quarter d’inventari, es troben a l’annex 
0, de fitxes d’abatiment.  
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Figura 3.6.4.1 Model de fitxa d’abatiment d’inventari ramader. 
  
3.6.5 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 “Selva i Serqueda”. Actualment, hi ha els 
següents ramats que es mostren a continuació, i són de diferents propietaris: 
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Un ramat de 15 eugues de Casa Amill de Bonestarre (Ignasi Blasi) 
Un ramat de 15 eugues de Casa Torres d’Estaon (Josep Solé) 
Un ramat de 20 eugues i 40 vaques de Casa Farriol d’Anàs (Àngel Farriol)  
Un ramat de 17 o 18 eugues de Casa Calatxo d’Estaon 
Taula 3.6.5.1 Nombre de ramats i bestiar que representa, així com propietari i poble.  

 
 Dades del moviment dels ramats  

 
És difícil determinar els sectors exactes per on es mouen els animals, així 

com tampoc resten concretament a la forest d’estudi. Existeix un tracte “de 
paraula i costum”, per el qual, els ramat es mouen lliurement per Obaga de 
Peracalç i Soriguera. De la mateixa manera els animals de les altres forests 
també entren a l’Obaga de Peracalç, fet que ha generat certes enfrontacions 
entre veïns de les diferents valls. Destacar entre els moviments de bestiar 
d’altres forests la que realitza el ramat d’aproximadament 1.200-1.300 ovelles 
dels pobles d’Esterri i Arrós de Cardós, de Tavascan i Ribera de Cardós que a 
inicis de juliol creua la forest per la Serra plana i creuant el coll de Finestres per 
anar cap a la forest d’estobarre. Per tant, aquest fet, comporta que el càlcul 
de la càrrega actual en la forest d’estudi resulti poc fiable, ja que no es pot 
determinar el temps que hi resten exclusivament ni la quantitat de ramat que hi 
pastura ja que a banda dels ramats esmentats, també hi trobem animals que 
provenen de les Valls d’Àneu.   

 

 
Foto 3.6.5.1 Ramat d’ovelles creuant per Serra plana el 7 de juliol de 2010 

 
No hi ha cap pastor encarregat de guardar el bestiar a muntanya, són 

els propis ramaders els que periòdicament s’encarreguen de la vigilància del 
bestiar i de les pertinents aportacions de sal, gràcies a l’accés per la pista fins a 
Campirme o el camí de les bordes de Nibrós i Perafita. 

Malgrat la dificultat de determinar la càrrega, en base a les entrevistes 
realitzades als ramaders del comú de veïns d’Estaon, Anàs i Bonestarre s’ha 
aconseguit fer una aproximació dels ramats i els itineraris de pasturatge que 
s’han fet a l’any 2009 i en els darrers anys. A continuació es mostra una taula 
per a cada ramat: 

 
Per a cadascun dels ramats es considera la seva composició i es detallen els 
recorreguts que fan els animals i els dies en els que s’estan a cada zona. La 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estat Forestal 
 
 

170 

forest ha estat dividida en set grans sectors de pastura, els quals corresponen a 
zones pasturades, de forma general, per diferents ramats. 
 

 Ramat 1: 
Es tracta d’un ramat de 10 eugues i 5 cavalls joves, de casa Amill de 
Bonestarre. Ignasi Blasi s’encarrega de cuidar el ramat de manera 
complementària a la seva feina professional. 
 

 
Foto 3.6.5.2 Ramat 1 per sobre de la Serra de Campirme 

 
Zona/temps Juny Juliol Agost Set. Oct. 
Bordes Perafita      
Escamelleda        
Campirme      
Estanys Soliguera      
Estanyola Molledo       
Cabana Peracalç      
Borda Vidal      

Taula 3.6.5.2 Ubicació i duració del pasturatge del Ramat 1.  
 

A primera meitat de juny els puja a Perafita i els deixa. Al llarg de l’estiu passen 
per Campirme, Soliguera i cap a l’octubre les baixa. Depén de si hi ha més 
ramats els baixa sol o amb més pastors. 
Durant l’estada del ramat a l’Obaga de Peracalç cada 15 dies puja a la forest 
a controlar el seu ramat, que no hagi marxat, que no hi hagi algun de ferit i a 
donar sal. 
 

 
 Ramat 2: 

 
Està compost per un total de 15 eugues de Casa Torres d’Estaon. 

Actualment s’encarrega en Josep Solé de Ribera de Cardós de manera 
complementària a la seva feina professional. Remarca durant l’entrevista que 
continua amb el ramat perquè li agrada però no pels beneficis que en pugui 
treure que en són pocs. 
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Foto 3.6.5.3 Josep Solé donant sal al seu ramat d’eugues a Soliguera 

 
Zona/temps Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. 
Bordes Perafita         
Escamelleda          
Campirme         
Estanys Soliguera         
Estanyola Molledo          
Cabana Peracalç         
Borda Vidal         

Taula 3.6.5.3 Ubicació i duració del pasturatge del Ramat 2.  
 

A finals d'abril i principis de maig les pugen a l'Obaga, primer s'estan a Perafita, 
després cap a l'Escamelleda i al juny cap a Campirme. El juliol el passen als 
Estanys de Soliguera i quan fa calor cap al Molledo. A finals de setembre 
baixen a Peracals i al novembre a Perafita i a la borda de Vidal. Cal el 12 de 
octubre treuen els pollins a vegades a lEscamelleda. A partir de la purissima o 
abans i tot l hivern el passen a Estaon i Ribera de Cardos. 
 

 Ramat 3: 
 
Es tracta del ramat més gran i divers de la forest, format per un total de 20 
eugues i 40 vaques, de casa Farriol d’Anàs. És per aquesta raó que part del 
forratge el compren. També, com en els altres casos, no hi dedica el jornal 
complet sinó que es tracta d’una tasca complementària. 
 

 
Foto 3.6.5.4 Eugues als prats del voltant de les bordes de Perafita al maig 
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Zona/temps Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. 
Bordes Nibrós         
Coll de Jou          
Serra Plana         
Estanyola Molledo          
Estanys Soliguera          
Cabana Peracalç         

Taula 3.6.5.4 Ubicació i duració del pasturatge del Ramat 3.  
 
Puge el ramat quan comença a fer bo, primer les vaques  cap a inicis d’abril i 
cap a finals del mateix puja les eugues, els pollins i prenyades es queden a 
Anàs. Els deixa a les bordes de Nibrós i generalment pugen cap al coll de Jou 
després cap a Serra plana, l’estanyola de Molledo i baixen cap a la cabana 
de Perafita. A vegades passen a Estobarres. Ja cap al mes de setembre baixa 
els pollins i intenta allargar el màxim i cap a finals d’octubre, inicis de 
novembre, retorna la resta del ramat. 
 

 Fauna silvestre a les pastures del Mig Pallars 

 
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 cèrvol 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.  
 
3.6.6 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.  

 
En l’Annex 1 s’adjunta el “Programa anual d’aprofitaments 2009”, el qual 

presenta 603ha aprofitables per a pastures. Tots aquesta aprofitaments són 
adjudicats als quatre ramats d’estaon, Anàs i Bonestarre.   

Cal esmentar que durant l’entrevista amb els ramaders es va fer esment 
d’una crema prescrita que es va fer pels volts del 2004 a càrrec del cos de 
forestals als voltants de la cabana de Peracalç, actualment zona de pastura. 
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3.6.7 Infrastructures ramaderes 

 A la forest d’estudi hi ha diverses estructures ramaderes que es troben en 
diferents estat de conservació, així trobem un abeurador o com al costat de la 
font de Perafita, del tipus “tronc buidat” molt antic i que es troba en mal estat i 
un altre molt a la vora que es troba en bon estat. Per tant seria imprescindible 
la renovació del deteriorat (per a la seva localització veure mapa 3.8). Al 
voltant de les bordes de Perafita hi ha les pletes de Perafita, actualment en ús, i 
també passades les bordes al cantó esquerra hi ha una cabaneta en bon 
estat que els ramaders poden utilitzar en cas necessari. La cabana de 
Peracalç es troba en molt bon estat de conservació gràcies a la seva 
rehabilitació a càrrec del PNAP (per més informació veure elements singulars 
culturals a l’annex 9). No podem deixar d’anomenar la gran quantitat de 
bordes, algunes restaurades, que es localitzen dins de la forest, alguns nuclis de 
grans dimensions i molta importància. 
 
Malgrat es troben a la forest veïna de Campirme considerem important 
nombrar l’existència d’una cabana a la pleta de Campirme que en moments 
donats pot servir com a lloc de resguard pels ramaders. També, en aquesta 
forest hi ha dos abeuradors o coms metàlics a la pista de Campirme, just 
passat el coll amb el mateix nom. El seu estat és força deficitari, per la qual 
cosa és considera important la seva substitució per “coms tradicionals “ que en 
milloraran la seva eficiència i la vegada reduiran l’impacte que aquests 
provoquen actualment.  
 

 
            Foto 3.6.7.1 Abeurador metàl·lic, de la mateixa tipologia que els de Campirme 
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4 ESTAT SOCIOECONÒMIC 
 

 
La realització correcta d’una ordenació forestal, precisa d’un coherent i 

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 necessari 
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 dues escales; l’escala superior és la 
comarca del Pallars Sobirà i l’escala inferior és el dels pobles d’Estaon, Anàs i 
Bonestarre, pobles de Vall de Cardós. La descripció a nivell comarcal, es presenta en 
l’annex 5, mentre que seguidament es presenta la informació socioeconòmica a nivell 
local (Estaon, Anàs i Bonestarre) i municipal. 

 
   Foto 4.1. Vista del poble d’Estaon 
 
 

4.1 Activitat de la població d’Estaon, Anàs i Bonestarre al seu municipi 
 
En primer lloc cal  tenir en compte que el cens poblacional de Vall de Cardós 

de l’any 2009 segons l’Institut estadístic de Catalunya era de 420 habitants, amb una 
superfície total de 56,2km2 i una densitat de 7,5hab/km2. Aquesta població es 
distribueix entre diferents nuclis poblacionals del terme municipal. El cens del poble 
d'Estaon és actualment d’una població de fet de 20 persones, malgrat són menys les 
que hi viuen durant tot l’any. En el cas del poble d'Anàs hi ha 30 persones 
empadronades i en el poble de Bonestarre tan sols 8 persones l'any 2009. Durant la 
temporada d’estiu la població en els tres pobles augmenta considerablement. 

A Estaon podem trobar l’esglèsia romànica de Santa Eulàlia datada de finals 
de segle XI principis del XII. Les pintures murals de l’edifici van ser traslladades a 
diferents museus. 

Estaon es troba a 1.237m per sobre del nivell del mar, dincs de la vall d’Estaon a 
la qual dóna nom. Va ser un municipi independent fins al 1972 que es va fusionar amb 
Ribera de Cardós. L’antic terme incloia els nuclis d’Ainet de Cardós, Anàs, Bonestarre i 
Lladrós. Una mica més a baix trobem els pobles de Bonestarre a una alçada de 1.084 i 



Forest CUP 132 “Obaga de Peracalç”                               Estat Socioeconòmic 

 

(175)* 

Anàs a 1131m. Tots tres nuclis es troben dins del Vallat d’Estaon, a la dreta de la ribera 
d’Estaon. 
  

 
4.1.1 Sector primari  
 

Aquest sector ha estat el principal motor de l’economia rural de la vall ja que 
l’activitat de la població fins els anys 80-90 residia en la ramaderia, la caça i la fusta 
principalment. El bosc ha generat molta riquesa a la vall que l’ha aprofitat sempre 
utilitzant als propis veïns com a picadors i llenyataires.  

Actualment, hi ha ramaderia als tres pobles, tot i que molt menor que anys 
enrere. Es tracta de quatre ramats els pastors dels quals no hi dediquen la jornada, sinó 
que es tracta d’una feina secundària o complementària a la seva principal dedicació. 
L’any 2009 van fer un aprofitament ramader de la forest d’Obaga de Peracalç de 
271,47ha. 

 
Fins als anys cinquanta aquest havia estat un sector amb una gran importància 

ramadera, tal i com ho demostra la notable presència de bordes escampades pel 
nucli. 
 

 
Foto 4.2. Bordes de Nibrós, un dels nuclis de bordes més importants de la Vall d’Estaon 

 
4.1.2 Sector secundari 
 

No hi ha cap empresa dedicada al sector secundari en algun dels tres pobles.  
 

4.1.3 Sector terciari 
 

En relació al sector serveis, només trobem alguna activitat al poble d’Estaon. 
Així, doncs, hi ha una casa de turisme rural que dóna servei durant tot l’any, la Casa 
Motxo, i un refugi d’alta muntanya, el Refugi del GR-11. Per tant, es tracta d’un nucli 
força actiu tenint en compte la baixa densitat de població permanent. D’altra banda, 
no hi ha cap establiment de queviures o bar. 



Forest CUP 132 “Obaga de Peracalç”                               Estat Socioeconòmic 

 

(176)* 

En els pobles de Bonestarre i Anàs no s’hi troba cap tipus d’establiment del 
sector serveis. 

 
El municipi de Vall de Cardós ha creat una web del municipi on es pot trobar 

tant informació per a les gestions a nivell d’ajuntament com els diversos serveis que 
s’ofereixen al municipi. 

 
      Figura 4.1. Mapa dels pobles del municipi i els principals serveis del municipi i del poble                       
d’Estaon. 
 Font: web municipal (www.valldecardos.org) 
 

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 
de Cardós un municipi on practicar esports d’aventura, descansar, caminar i sobretot 
fer turisme familiar. 

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. 
 
4.1.4 Principals impactes ambientals al municipi 
 
A continuació es comentaran els impactes més destacables: 

 Impactes visuals provocats pel traçat de carreteres i pistes forestals, 
edificacions i línies d’alta tensió. 

 Trànsit de vehicles 4x4 per camins rurals i pistes. Ara també els quads. 
 Abocament d’aigües residuals urbanes sense tractament de depuració. 

Actualment hi ha una depuradora d’aigües residuals a la sortida del poble de 
Ribera de Cardós. 

 Abocaments incontrolats de fems de les explotacions ramaderes. 
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 Incendis forestals (existeix un parc de bombers voluntaris a Ribera de Cardós 
sense cap professional al seu càrrec). 

 
 
4.2 La xarxa viària i de camins 
 

A la forest d’Obaga de peracalç hi ha les següent pistes forestals: 
 

- Pista 1. Estaon. Camí de Perafita.  
- Pista 2. Lladrós (carretera) fins al Pui Tabaca 
- Pista 3. Lleret (poble) fins a mitja vessant dels Cortals, prop del Coll de Jou. 
- Pista 4. Campirme. Des de Burgo fins a la forest de Campirme. 
 
 

 
Foto 4.2.1 Pista de Perafita, Punt final de la pista on hi ha cartells de 
senyalització i visiblement envaïda per quads. 

 
En total, es tracta d’una petita xarxa viària de 10.999,88 metres, és a dir, 11 km. 

 
A continuació es mostra un mapa amb els diferents serveis, pistes i camins i 

posteriorment una fitxa detallada amb les seves característiques i estats per a cada 
pista forestal que arriba a la forest o aprop. Igualment, es poden observar els 
recorreguts al mapa 4.1. 
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 Figura 4.2.1 Mapa de serveis turístics de Vall de Cardós 
 Font: Nequa (tríptic de Vall de cardós) 
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Camí Distància Estat de 
conservació 

Pendent i recorregut 

Pista 1. D’Estaon a 
mig camí de 
Perafita 

1.978,2 m Millorable-
bo 

 
 

Pista 2. Lladrós fins 
al collet que 
dóna al Pui 
Tabaca 

2.531 m Millorable- 
bo 
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Camí Distància Estat de 
conservació 

Pendent i recorregut 

Pista 3. Lleret 
(poble) fins a 
mitja vessant dels 
Cortals, prop del 
Coll de Jou. 

1.348,68 m Millorable- 
dolent 

 
Pista 4. De la 
carretera 
d’Unarre a 
Llavorre surt la 
pista que va cap 
a Campirme i fins   

5.142 m Bo 

 
Figura 4.2.2 Fitxes de les pistes que arriben a la forest o a les forests colindants  Font: Pròpia 
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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 
i alguns són aprofitats pels ramaders i el bestiar. 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 i el GR-11 
 
Tot seguit es presenta l’inventari de camins de la forest: 

 

Camí Senyalitzat Estat de 
conservació 

Administració 
competent 

GR-11 SI Bo 
Consell Comarcal i 
PNAP 

Itineraris de la Vall 
d’Estaon – Itinerari de 
les bordes de Nibrós i 
Perafita 

SI Bo 
Consell Comarcal i 
PNAP 

Camí dels estanys de 
Soliguera NO 

Millorable en 
alguns punts 

- 

Camí de Perafita als 
estanys de Soliguera NO Dolent - 

Taula 4.2.1. Camins existents a la forest d’Obaga de Peracalç i voltants 
 

 
Foto 4.4. Tram del GR-11 i de l’itinerari de les bordes de Nibrós i Perafita 
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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, ja que malgrat la millora de les posteriors editorials 
(la cartografia de la editorial Alpina i la cartografia del Institut Català de Cartografia) 
encara s’han trobat diferències considerables, fet que no ha ajudat a solucionar els 
problemes amb els límits de la forest.  

Cal dir que des del Parc Natural de l’Alt Pirineu dóna més fiabilitat a la darrera 
edició de l’Alpina de la vall de Cardós (2002) ja que va corretgir i incorporar part dels 
noms gairebé perduts que des de l’ADF del Mig Pallars es van anar recuperant del 
saber popular. També s’han utilitzat topònims que des dels veïns i veïnes de la Vall ens 
han comunicat i informat. 
 Tota aquesta informació ha estat 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. 
 
 
4.4 Elements singulars culturals 
 
 Durant el treball de camp s’han trobat una sèrie d’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 de la forest 
 

Abans d’utilitzar la informació proporcionada per l'inventari forestal i 
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, amb la informació proporcionada 
per les entrevistes amb la gent del poble, i amb la informació proporcionada 
per les reunions de participació realitzades durant tot procés. 

Aquesta part de l’estudi és necessària per complir l’objectiu de 
plurifuncionabilitat de la forest i per preparar la massa per a nous aprofitaments  
futurs que puguin sortir. És per això que a l’estudi ja s’han inclòs alguns 
aprofitaments que actualment no es fan.  

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 

 

Actualment, no es fa ni fusta ni llenyes a la forest. En cas de fer-ne, la 
fusta que s’utilitzaria seria de pi negre per a l’aprofitament fuster i de bedoll, 
avellaner i roure per a l’aprofitament de llenyes.  
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 Fusta 

 

Actualment i al menys durant la última generació de veïns 
(aproximadament 80 anys), la fusta d’aquesta forest, no s’ha aprofitat ni és 
aprofitada. Tampoc es recorda haver fet aclarides per millorar la massa i 
preparar-la en aquest sentit. 

Entre el col·lectiu popular, queda record (no verificat) de haver tallat les 
masses forestals de la vall per a construir les bordes de Nibrós, Clavillats, 
Perafita, Entrerrius, Vidal i altres de petites.  

Tal com s’ha plantejat a l’estat natural i a l’estat forestal, la situació 
actual de les masses forestals de la “Obaga de Peracals”, indica que són 
escasses, de superfície petita, desconnectades entre si, sense accés rodat i 
escampades pel territori. A més a més, són de gran interès per a la 
biodiversitat, ja que tractant-se de masses disperses i residuals, realitzen un 
important paper com a nínxols ecològics. Factors que tots plegats, aconsellen 
clarament evitar posar en marxa un pla d’aclarides i/o treballs selvícoles 
destinats a la producció de fusta. 

Per altra banda, tampoc es recorda haver organitzat durant aquest 
últim segle, ni tampoc queda constatat, cap aprofitament veïnal (un 
aprofitament aquest, tradicional i molt antic). 

Així doncs al bosc de l’Obaga de Peracals”, inicialment, no es planteja 
realitzar cap tipus de tallada, ni final (subhastes) ni de millora (aclaries). 

 

 Llenya 

 

Pel que fa la llenya tan sols es utilitzada pels veïns que són els que tenen 
drets sobre aquest ús del bosc. Actualment, es fa de forma marginal, aleatòria i 
desordenada, fet que mentre sigui del volum actual, no posa en risc la 
viabilitat de la massa forestal, però que en cas de créixer (i sembla que és la 
tendència), hauria d’estar controlada.  

Principalment es tallen el bedoll, l’avellaner i el roure, i es fa mitjançant 
una tallada de policia (recercant els peus que interessen), per al bedoll i pel 
roure i mitjançant una selecció de tanys negativa (deixant els peus més 
dolents), per a l’avellaner i a vegades pel roure. 

Cal dir que caldria canviar aquest hàbits i que les tallades fossin “de 
policia” sobre els peus dolents i/o sotmesos, i la selecció de tanys positiva, és a 
dir, deixant els millors peus i enduent-se els més torts. 

L’aprofitament de llenyes es fa i/o s’hauria de fer, del mes de maig al 
mes d’octubre, en funció de les condicions del clima. 
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Els criteris tècnics acordats per determinar a on realitzar aquests usos, són: 

 

 Criteris de determinació dels rodals 
amb  producció fustera 

Criteris de determinació dels rodals amb 
aprofitament de llenyes 

Ús 
potencial 

- Presència de Pinus uncinata.  

- Pendent del rodal < 60% 

- Inexistència de barreres físiques 

- Inexistència de tarteres i 
afloraments rocosos  

- Bona accessibilitat; <200 metres 
de distància a una pista 
accessible, o poca dificultat per 
projectar una pista forestal 
d’extracció de fusta o també dita 
trotxa d’extracció. 

- Presència Betula pendula, Coryus 
avellana, Quercus ilex, Quercus 
humilis i/o Quercus petraea, quan 
estiguin representats en el rodal per 
més del 15% de volum respecte del 
total.  

- Presència de Betula pendula, 
Corylus avellana Quercus ilex, 
Quercus petraea i/o Quercus 
humilis, quan estiguin representats 
en el rodal per més de 100 peus/ha 
de densitat 

- Pendent del rodal < 60%. 

- Bona accessibilitat; <50 metres de 
distància a una pista accessible.  

- Inexistència de tarteres i 
afloraments rocosos  

Legislació 

Normativa estatal Normativa autonòmica 

- Llei/ 1957, 8 juny, Ley de Montes (BOE 
10 Juny 1957) 

- Llei de Foment a la Producció Forestal, 
4 gener 1977 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

- 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 

 

Taula 1.1- Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb producció fustera i 
per llenyes. Font: Pròpia 

A continuació es mostren els rodals possibles on es podrien realitzar 
aquests usos (rodals potencials per l’ús de la llenya i de la fusta): 

 

Ús potencial Rodal Ús potencial Rodal 

Fustaner 1d, 1f, 1h, 1k, 
1g, 2g 

Llenyes 7f, 8b, 8d, 8e, 8i, 8k,9c, 9e, 
9a, 9b, 9f, 10a, 10b, 10c, 10e. 

Taula 1.2. Rodals amb ús potencial per producció fustera i de llenyes. Font: Pròpia  

 

S’ha de tenir en compte que no tots els rodals amb un ús potencial de 
producció fustera, seran planificats pel mateix efecte ja que tot un seguit de 
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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) 

 

 
Foto 1.1. Cantons 8, 9 i 10, formats principalment, per boscos d’avellaner amb un ús potencial de 
llenyes. 

Cal dir, que hi ha enclavaments privats, i privats limítrofes amb la forest, 
que estan poblats per espècies de llenya (bedoll, avellaner i roure) i que són 
aprofitades pels seus propietaris per a tal efecte. Seria interessant promoure 
des de l’ajuntament, la redacció de plans tècnics o simples de gestió forestal 
sostenible (PTGFS, PSGFS), entre aquests particulars, i sobre tot, en els 
enclavaments de la forest en qüestió. Aquests plans reben recolzament 
econòmic de la Generalitat de Catalunya, a través d’una ordre bianual. 

1.1.2 Aprofitaments de fongs 
 

L’aprofitament boletaire a la forest “Obaga de Peracals” és escàs, 
degut a la seva escassa massa forestal, la forest no compta amb importants 
recursos boletaires. Cal esmentar que, aquest aprofitament té una gran 
importància cultural, gastronòmica i econòmica, al Pallars Sobirà. És un dels 
usos més importants dels boscos veïns, per exemple, és important la recollida 
de bolets als veïns boscos de “Selva i Serquera” o de “Selva i Serra”. Pot variar 
molt d’un any a un altre en funció de les condicions climatològiques.  
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Tot i així, es poden recollir alguns bolets, els principals són; rovellons, 
ceps, rossinyols, carreretes, moixernons i llenegues, entre d’altres. La recollida la 
realitza principalment, els veïns del poble, que són els que tenen drets. No hi ha 
problemes amb boletaires foranis, doncs acudeixen a boscos més productors. 
Per controlar aquest ús, la proposta tècnica que aquesta ordenació forestal 
proposa, és la creació d’una ordenança de recollida de bolets que determini 
unes quantitats màximes a extraure (2 kg diaris de bolets per persona), es 
cobra un preu (3 euros/dia) pels visitants foranis, i es marca un període de 
recollida (agost-abril). S’adjunta i s’explica aquesta ordenança a 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:  

Legislació 

Normativa estatal Normativa 
autonòmica 

- Normas de calidad para setas comestibles 
con destino al mercado interior. ( BOE 17 març 

1984) 
- 

Taula 1.4.  Legislació relacionada amb l’ús i aprofitament dels bolets. Font: Conesa, JA. (2000) 

 

Foto 1.3. Poques zones boletaires són presents a la forest CUP 132. 

 

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, 7, 8, 9 I 10, tenen un ús 
potencial de fongs, i que a 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, annex 4. 
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1.1.3 Aprofitament de la mel 

 

Actualment no es col·loquen arnes a la forest comunal. 

Tot i així és un ús 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  

Legislació 

Normativa estatal Normativa autonòmica 

- 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 1.5. 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% 

Tipus d’ús Rodals 

Aprofitament de la mel 1d i 1k 

Taula 1.6. Rodals amb ús potencial d’aprofitament de mel. Font: Pròpia 

 

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 
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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). 

1.1.4 Aprofitament  de la boixerola i nabiu 

  

A la forest de l’Obaga de Peracals, no hi ha aprofitament de boixerola 
ni de nabiu.  

La boixerola (Arctostaphyllos uva-ursi), no es present a la forest d’Obaga 
de Peracals. El que si que és present és el nabiu (Vaccinium mirtyllus), la seva 
distribució principal es pot veure al mapa 3.4.1. El podem trobar distribuït 
regularment per tota la forest. En cas de fer-se cap aprofitament de nabiu, 
hauria de ser de forma controlada i amb una intensitat baixa, doncs el nabiu 
és un fruit fonamental en la dieta de la majoria d’animals de la forest i a més a 
més, fa una funció protectora del sòl, molt important en forests com aquesta. 

En cas de voler aprofitar-se, s’haurà de presentar un pla d’aprofitament 
d’aquest recurs a l’administració local i aquesta el farà arribar a l’administració 
territorial pertinent (Enginyer forestal comarcal i PNAP). 

 

 
Foto 1.4  Nabiu colorit de roig durant la els finals de l’estiu, principis de tardor. 

1.1.5 Aprofitament de vesc 

 

No hi ha cap aprofitament de vesc. Actualment, no hi ha cap massa 
significativa de vesc, doncs és una forest amb poca massa forestal, repartida 
de forma dispersa i alhora molt heterogeni en espècie. S’han trobat alguns 
peus aïllats afectats però sense una afecció important. 
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En tot cas, si hi hagués una possibilitat d’extracció, per augmentar 
l’afecció de la massa, seria convinent promoure l’aprofitament com a remei 
contra la plaga i per millorar la salut del bosc.  

1.1.6 Altres aprofitaments secundaris 
 

En aquest apartat es comenten alguns aprofitaments que són 
tradicionals i que actualment ja no és fan: 

 L’aprofitament de la molsa: és interessant que es prohibeixi aquest 
aprofitament, doncs suposa una acció contra la cobertura del sol i 
potencia la erosió del mateix. 

 L’aprofitament de l’avellaner i del freixe: s’han fet servir des d’antic, per 
crear instruments per la ramaderia (forques, ballats, vares, etc) i per a la 
casa. Aquest ús, actualment, es pràcticament nul, i no suposa cap perill 
per la sostenibilitat d’aquestes espècies. És un aprofitament que si es 
planteja, és convenient pel bosc, ja que actualment, l’avellaner, sobre 
tot, té una conformació de bosc baix de gran densitat (foto adjunta) que 
no permet desenvolupar grans avellanedes o fer-ho de manera molt 
lenta, el  seu aprofitament suposaria la conversió a bosc alt o a un bosc 
baix amb menys densitat i que facilitaria la reconversió genètica de les 
masses. Això també es pot aconseguir, tal com s’ha dit, amb 
l’aprofitament del recurs llenya. 

 

 
Foto 1.5  L’avellaneda és el bosc més gran de la forest, ocupant els cantons 8,9 i 10. Aquesta 
imagte és del cantó 10. 

 

 L’aprofitament de fruits del bosc: En la forest d’Obaga de Peracals, hi ha 
una important representació de fruits del bosc, però en poca quantitat 
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degut a la poca superfície de massa forestal existent. Estan presents; la 
mora, la maduixa silvestre, el nabiu,el gerb, les avellanes, els anous, els 
arenyons i les cireres, principalment. Són recol·lectats per la població 
local de forma singular, sense suposar cap problema per als propis 
recursos de la forest. Amb els fruits, es fan melmelades, i reposteria. En tot 
cas, si arribat el moment, s’aprofitara algun d’ells per part d’alguna 
empresa o persona, s’hauria de concretar un pla d’aprofitament, tenint 
en compte les consideracions que es fan a aquest punt, igualment, 
caldria observar el mapa 3.4.1, on s’assenyalen algunes de les 
distribucions d’aquests fruits.   

Caldria esmentar la singularitat d’existir a la forest restes de 
pomeres/pereres silvestres que en un passat, podrien haver estat un 
aprofitament utilitzat en les finques privades i que actualment ja no són 
aprofitades. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà, té un programa d’inventari i 
recuperació de les espècies autòctones d’aquests fruiters, per tant, és 
interessant posar en coneixement aquestes dades i així poder participar 
d’aquest projecte de recuperació. 

Es proposa realitzar una ordenança que juntament amb la proposada 
pels bolets, serviria per ordenar tots aquests usos menors del bosc que poden 
suposar ingressos, millores o problemes en un futur.  

La legislació vigent al respecte es presenta en la taula següent: 

 

Legislació Normativa estatal Normativa autonòmica 

- Llei/ 1957, de 8 de 
juny, Ley de 
Montes (BOE 10 
Juny 1957) 

- Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del 
Patrimonio Natural 
y de la 
Biodiversidad. 

- 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) 

 

Taula 1.6 Legislació referent a l’aprofitament de la molsa i d’altres aprofitaments secundaris.  
Font:Conesa, JA. (2000) 

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 a tot 
el municipi. Normalment s’atorguen 1 isard i 2 cabirols per any. 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Estudi d’usos 

 

 

183 

S’ha d’esmentar, la existència de truites als estanys de Campirme, i que 
són un recurs controlat per la Reserva Nacional de Caça. Per conèixer les 
normatives i les singularitats anuals s’adjunten els següents links: 

 

 Permís zona de pesca controlada: 
http://www.cat365.net/OVAC/MediAgricultura/PermisPesca/V17_020_PermPescaCtrl1.htm?r
uta=%2FChannels%2FAutors%2FOVAC%2FMediAgricultura%2FPermisPesca%2FV17%5F020%5F
PermPescaCtrl0&D=1&MA=1&S=1&DOC=1&PV=1&MPV=1&AMPV=0&SL=1&CTIS=&NomUA=&
PCgNomUA=&SCgNomUA=&NomVC=&PCgNomVC=&SCgNomVC=&I=1 

 
 

 Consulta Llicencia de Pesca: 
http://www.cat365.net/OVAC/MediAgricultura/LlicenciaConsulta/V17_001_ConsultaLlic.htm
?ruta=%2FChannels%2FAutors%2FOVAC%2FMediAgricultura%2FLlicenciaConsulta%2FV17%5F
001%5FConsultaLlic&I=1 

 
 Sol·licitud Llicencia de Pesca: 

http://www.cat365.net/OVAC/MediAgricultura/LlicenciaAltaPesca/V17_002_SolLlicPesca1.ht
m?ruta=%2FChannels%2FAutors%2FOVAC%2FMediAgricultura%2FLlicenciaAltaPesca%2FV17%
5F002%5FSolLlicPesca0&D=1&MA=1&S=1&DOC=1&PV=1&MPV=1&AMPV=0&SL=1&CTIS=&No
mUA=&PCgNomUA=&SCgNomUA=&NomVC=&PCgNomVC=&SCgNomVC=&I=1 

  
Legislació Normativa estatal Normativa 

autonòmica 

- Llei 37/66, 21 maig 1966, (BOE 131 de 2 febrer 
1966) 

- Llei de Caça, 4 abril1970 

- 

 

Taula 1.12. Legislació referent a la Caça. Font: Montané, F. (2000) 

 

 

Foto 1.6  Els estanys de Soliguera, al campdamunt de la forest, un hàbitat que alberga truites- 
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Foto 1.7  Cartell de la Reserva Nacional de Caça a les proximitats dels estanys. A la foto un dels 
veïns del comú (Ignasi Blasi de Bonestarre), acompanyant a l’equip tècnic en una sessió de 
treball.  

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 passat.  

A l’estat forestal d’aquest estudi, el punt 3.6, està dedicat a l’inventari de 
les pastures i prats existents a la forest i posteriorment al capítol de planificació, 
aquest aprofitament s’ordena tenint en compte les consideracions de l’apartat 
actual. 

 

Foto 1.8  Veí de Surri (Josep Surri), repartint sal als seus cavalls, en els planells, prop dels estanys de 
Soliguera. 
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Per determinar les zones d’ús potencial s’han seguit aquests criteris: 

 

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 

Taula 1.7 Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals per a l’aprofitament 
ramader. Font: Pròpia 

Per tant, en la següent taula es mostren els rodals amb un ús potencial 
ramader: 

 

Rodals Superfície Rodals Superfície 
1ª          7,50   5b          5,80   
1b          1,70   5d        21,55   
1c          4,36   6a        13,61   
1e          8,57   6b          5,23   
1i          9,76   6e          9,28   
1j        28,62   6f          7,83   

1m        37,48   6h          3,05   
1p          9,02   7a          3,26   
2ª          7,62   7b          3,81   
2b        16,56   7c          1,83   
2d        22,75   7e          4,47   
2e        13,40   7h          1,47   
3ª        19,91   7i          2,86   
3b        16,53   7j          5,16   
3d          4,21   7k          4,07   
3e        19,75   7l          9,40   
3f        30,75   7m          3,55   
4b        31,92   8a        12,66   
4c        33,47   8f          3,09   
4d        31,37   8g          7,02   
4f        16,62   8h          2,04   
  8j          5,32   
  9g          2,98   
  9h        31,57   
  10d          6,09   
  10f          2,43   

Taula 1.8 Rodals amb ús potencial per a ramaderia. Font: Pròpia 

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). 
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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 i la arbustiva existent en la 
conservació del sòl i la regulació del règim hídric de la forest, és fonamental 
per la supervivència de la resta de recursos i per tant d’usos. 

La modificació dels criteris per determinar els usos potencials, amb nous 
criteris de gestió forestal sostenible 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. En aquests rodals les úniques actuacions que haurien de 
realitzar-se, haurien de ser per a evitar la erosió i conservar l’estabilitat de la 
massa. Aquest criteris per la determinació dels usos han segut els següents: 

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) 

Legislació Normativa estatal Normativa autonòmica 

 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 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 

 

Taula 1.9. Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb un ús de 
conservació del sòl i regulació hídrica i legislació referent. Font: Pròpia 
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Foto 1.9. El bosc d’Obaga de Peracals, té fortes pendents que calen gestionar amb cura per 
evitar problemes importants d’erosió. A la imatge rodals rocallosos i amb pendent del cantó 2. 

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: 

Rodals  Sup Rodals  Sup

1l          1,23   4a        12,63   
1n          6,31   4e          2,04   
1o        15,79   5a          4,06   
2c          4,29   5c          6,34   
3c          5,41   6c          1,67   
3g          2,16   6d          1,45   
3h        45,45   6g          2,49   
3i          1,56   7d          1,96   
3j          0,86   8i          2,94   
3k          1,48   9b          3,40   
3l          1,90   9f          3,49   
  10e          2,99   
  10g        11,76   
  10h          5,27   

Taula 1.10. 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.  

 En primer lloc, els rodals que tenen camins ja marcats o amb un 
important trànsit de persones o animals establert, es mantindran, sempre 
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que no suposi un perill el pas de gent o del ramat, 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. 

 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. 

 En tercer lloc, en cas de realització d’algun tallafocs, si passés 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. 

Foto 1.10. En aquesta foto es poden veure les tarteres presents als cantons 3 i 4 que tenen un ús 
principal protector del sòl. 

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.  
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 A continuació es defineixen els criteris que s’han fet servir per 
determinar rodals amb un ús potencial per protecció de biodiversitat. 

Tipus d’ús Criteris de determinació dels rodals 

Ús 
potenci
al 

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 > 103 (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. 

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 100 i 115 

Legislació Normativa estatal Normativa autonòmica 

 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 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Llei 3/1988, 4 març  

 Ordre de 5 
novembre 1984 

 Decret 328/92, 14 
desembre 

 Llei 12/1985 
d’espais naturals 

 

Taula 1.11. Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb un ús de 
protecció de la biodiversitat i legislació referent. Font: Palau, J& Martínez, R.& Pou,A (2002) 
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Foto 1.9. Bosc de pi negre, del rodal 1d, amb una naturalitat 155, la més alta de la forest, amb 
grans arbres que superen els 150 anys, fins i tot alguns singulars probablement de 250 anys. 

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 cadascuna de les fitxes d’inventari 
forestal.  

Els rodals on hauria de tenir cabuda l’ús de conservació són:  

Ús Rd 
Cons. Biodiversitat 1d 

 1k 
 1h 
 1o. 
 3k 
 3g 
 3j 
 3i 
 3c 
 3h 
 6d 
 6c 
 7f 
 7j 
 10i 

Taula 1.12. Rodals amb un ús de protecció de la biodiversitat. 

Aquest ús genera restriccions molt marcades i definides al plec de 
condicions de la planificació. Aquestes restriccions tenen una excepció; la 
realització d’un àrea tallafocs, per la protecció integral del bosc, en cas de ser 
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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 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: 

Tipus d’ús Temporalitat Descripció 

Zones d’observació 

(miradors paisatgistics) 

Caps de setmana 

Vacances 

Rodals amb una alta visibilitat sobre el territori 
sense ser zones de risc geològic 

Senderisme 
Caps de setmana 

Vacances 

Rodals per on passin camins transitables i 
sense perillositat pel caminant. 

Muntanyisme Estiu- Tardor 
Itineraris d’accés a pics o colls que 
requereixen formació i coneixement 
d’orientació i topografia. 

Bicicleta de muntanya 
(BTT) 

Estiu-Tardor Pistes o camins per on puguin circular BTT’s 

Rutes de vehicles 4x4 i 
motos de trial 

Abril- Novembre Camins per on està permès aquest ús 

Visites al patrimoni 
històric 

Caps de setmana 

Vacances 

Rodals que contenen patrimoni històric 
reconstruït o sense reconstruir. Es 
determinaran els rodals aconsellats per 
l’estudi del patrimoni cultural realitzat per a 
aquesta ordenació. 

Esports d’hivern 
Caps de setmana 

Vacances 
Pistes per on està permès aquest ús  

Raquetes de neu Novembre-Abril 
Mirar l’apartat d’usos potencials de camins 
(1.3.4) 

Pic-nic 
Caps de setmana 

Vacances 

Àrees recreatives i zones de potencial 
recreatiu. Amb una pendent <20% i no ser 
zones de risc geològic. 

Àrees d’aparcament Tot l’any 
Àrees utilitzades fins ara i àrees possibles prop 
de futures actuacions recreatives importants. 

Taula 1.13. Tipologia d’usos recreatius, temporalitat i localització potencial. Font: Pròpia  
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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. 

Els criteris que s’han determinat per cadascuna de les activitats 
recreatives són els següents: 

Legislació 

Normativa estatal Normativa autonòmica 

- Llei del Sòl, 16 juny 1976 

- Llei de Vies pecuàries 27 juny 1974 

- Llei 4/1989 de conservació 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Llei 12/1985 d’espais 
naturals 

Taula 1.14. Legislació referent als usos recreatius. Font: Pròpia 

Foto 1.10. Cada vegada és més freqüent trobar persones caminant cap al cim de Campirme. 
Mentre que el GR-11 que creua la forest per baix, ja és una ruta establerta d’important tràfic 
durant l’estiu. Caminant camí dels estanys de Soliguera pel cantó 1. 
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Fent servir aquest criteris s’han determinat com a rodals potencials els 
següents: 

Rodals Actuació existent o proposada 

5a,5b,6g,6h,6f,6d,6c,6b,7i,7h,7k,7f,7g,8i,8e,8d,8c, 
8k,8a,9h,9g,9b,9a,10h,10i,10g,10c 

Senderisme. Itineraris existents 
amb cartelleria (GR-11 i PNAP) 

1m,1j,1i,1e,1d,1h,1c,1a,2d,2c,2g,2a,3g,3l,3j 

 

6e,6a,7m,7l,7a,8g,8f,9h,9e,9d,9c,9a,10e 

Senderisme. Itineraris porbables 
(estanys) 

Senderisme. Itineraris porbables 
(carena Pui Tabaca) 

6d,1b,7i,7h Visites al patrimoni històric 

4a,5a,3i 
Zones d’observació 

(miradors paisatgistics) 

4a Refugis 

9h, 1m Àrees d’aparcament 

3g, 3i,3j Muntanyisme 

9h,9g,9b,9a,10h,10i,10g,10c Bicicleta de muntanya (BTT 

9h,9g,9b,9a,10h,10i,10g,10c Rutes de vehicles 4x4 i motos de 
trial 

9h,7h,4a Pic-nic 

5a,5b,6g,6h,6f,6d,6c, 
6b,7i,7h,7k,7f,7g,8i,8e,8d,8c,8k,8a,9h 

Raquetes de neu 

Taula 1.15. Rodals amb ús potencial d’activitats recreatives. Font: Pròpia 
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Foto 1.11. Refugi obert de Peracals, restauració d’una antiga cabana comunal reconvertida en 
refugi obert. Rodal 4a. 
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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. 

 

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)             

Taula 2.1.   Temporalització dels diferents usos en les forests. Font: Pròpia & Conesa JA (2000) 
 

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 blau, així com la 
no possibilitat, amb una X i color blau fosc, i la resta de tipologies (2 i 3): 

 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 

Taula 2.2. Matriu d’incompatibilitat d’usos Font: Pròpia 
  

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. Consideracions: 

 Els aprofitaments secundaris, 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. 

 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 cinegètic és sensible als aprofitaments forestals, ja que el bosc permet 
refugi i aliment constant a les diferents espècies, per tant, s’haurà de tenir en compte a 
l’hora de plantejar les actuacions. Es deixaran en cada tallada final entre 5 i 10 peus/ha 
com a arbres vell, pel seu valor faunístic. 

 La vocació ramadera de la forest continuarà sent la principal, tot i que s’haurà de fer de 
forma compatible amb els altres usos citats, aconseguint un ús plurifuncional del bosc 
d’una forma sostenible.  
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2.2- Objectius concrets de l’ordenació del CUP 132 

Els objectius principals d’aquesta ordenació, 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. 

 

També s’hauran de complir els objectius particulars, marcats pel propietari de 
la forest, 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’aprofitament. 

3- Limitar l’accés rodat a les forests només als veïns, permitent solament l’accés 

rodat per les pistes d’ús turístic destacat.  

4- Mantenir i millorar totes les infraestructures existents a la forest; camins, pistes, àrees 

tallafocs, àrees recreatives, fonts, senyalització, infraestructures ramaderes... 

5- A tota la forest, s’afavoriran com a espècies principals, als corresponents espais, 

l’avellaner (Corylus avellana), el pi negre (Pinus uncinata), 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 
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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 de les proposades en aquesta 

ordenació.  

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 forestal, 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:  

Avellaner>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.  

 

 

Objectius Ecològics 

 

1- Respectar les zones destinades com a àrees d’especial interès 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. Es recercaran fonts de finançament 
relacionada amb la conservació de la biodiversitat mitjançant eines com, la 
custòdia del territori o els serveis ambientals. 

2- Afavorir la diversitat de les espècies de la forest, potenciant l’avellaner i el roure 
(Quercus humilis/ petreae), 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 
recollits a l’inventari d’elements singulars d’aquesta ordenació.  

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 
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on hi hagi aquest patrimoni, però que no hi sigui tan important, i no es recuperi, si 
hi ha algun tipus d’aprofitament, es respectarà 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 cinc quarters. Cadascú dels 
quarters tindrà una funció molt clara i diferent a les dels altres quarters: 

 

Quarter Nom Funció Descripció 

A Productor 

L’ús principal és 
l’actuació forestal sobre 
l’avellaner, 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 avellanedes 

pròpiament. 

B Ramader 

 

L’ús principal és 
l’aprofitament ramader dels 

prats. 

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 les 

tarteres, alguns barrancs i algunes 
masses d’avellaner que superen aquesta 

pendent. 

D 
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 joves però importants per a 

la fauna, com algunes avellanoses, 
masses d’importància ecològica per la 

barreja de diferents espècies (roure 
martinenc, roure de fulla 

ampla,avellaner moixeres, freixes i 
salzes), masses d’espècies poc 

abundants a la zona (tremoledes, 
auredes, i rouredes) i boscos de ribera. 

E 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  factor paisatgístic força 

important . 

Taula. 2.3. Tipus de quarters, descripció i funció. Font: Pròpia 

 

 La funció de cadascú dels quarters, no és 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 
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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).  

Aquests quarters són sobre els quals es planifica tota la gestió de la forest 
(Pla General i Especial) i en torn als quals es prenen les decisions: 

 

QUARTERS D'INVENTARI FORESTAL   

A B C D E 
Productor Ramader Protector Cons Biodiv Ús públic 

1f 1a 2c AEIN 1j 

1g 1b 3b 1d 1m 

2f 1c 3h 1k 3d 

8b 1e 4a 2g 5a 

8e 1p 5c 3g 9h 

8k 1i 6c 3i  

9a 2a 6g 3j  

9b 2b 10d 3k  

9c 2d 10e 3l  

9d 2e 10f AGD  

9e 3a 10g 1h  

10a 3e 10h 1l  

10b 3f  1n  

10c 4b  1o  

 4c  3c  

 4d  4e  

 4f  5b  

 5d  6c  

 6a  6d  

 6b  7d  

 6e  7f  

 6f  7g  

 6h  8c  

 7a  8d  

 7b  8i  

 7c  9f  

 7e  10i  

 7h    

 7i    

 7j    

 7k    

 7l    

 7m    

 8a    
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 8f    

 8g    

 8h    

 8j    

 9g    

Taula. 2.4. Quarters de planificació del projecte d’ordenació forestal de l’Obaga de Peracals. 

 

 

 
Foto. 2.1. El Pui Tabaca i la carena de Miravall des del cantó 1. 
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TÍTOL III – Planificació 
 

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, concretarà, 
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, les fitxes de gestió tècnica. 

Primer, es determinaran els rodals 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, de la informació proporcionada per l’inventari forestal i l’anàlisi de les 
dades i per tot un conjunt de reunions i entrevistes participatives per determinar 
la voluntat dels veïns des de les possibilitats tècniques. 

1.1 Descripció silvícola 
 

La descripció de cadascú dels rodals elegits per a cada pla 
d’aprofitaments que conforma aquesta planificació, queda determinada a la 
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corresponent fitxa de gestió tècnica del rodal. Aquesta informació, és la 
següent: 

 En primer lloc el número de rodal. 

 Seguit del tipus de quarter.Com queda palès de 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: Conservació de la biodiversitat 

5. Quarter E: Recreatiu 

Cadascun d’ells té característiques diferents, per tant 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 que mostra l’estat actual de la massa 
en relació a l’estat en el que hauria d’estar sota la directriu tècnica de 
gestió corresponent (ja sigui fustanera, ramadera, protectora del sòl, de 
conservació de la biodiversitat o d’ús públic). Normalment les masses 
presenten retard, per haver sigut gestionades de manera massa arriscada 
(tallades a arreu que generen grans densitats inicials posteriors a les tallades 
i deixadesa en la gestió consecutiva o, també, posterior 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 la informació generada per la fitxa de 
gestió tècnica, en les fases de decisions silvícoles i dasocràtiques. Determina 
la 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: Determina l’ús principal que es farà en aquest rodal i que 
marcarà la gestió a realitzar. Estarà en dependència del quarter de 
planificació al qual pertany. 
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Foto 1.1. Zona de regeneració de pi negre al rodal 1g. La prioritat d’actuació és en aquest cas 2, 
ja que el ritme de regeneració és bó però encara caldria esperar um temps per fer un calreig 
êxitos. 

1.2 Presa de decisions silvícoles 

 

A continuació, es prendran les decisions relatives a la posterior gestió 
dels rodals elegits per fer actuacions. 

1.2.1 Elecció d'espècies principals i secundàries  

 

Per al quarter productor (A) quan es tracta de rodals monoespecífics, la 
espècie principal pels rodals de producció de llenyes serà l’avellaner, i pels 
rodals de producció de fusta, serà el pi negre. 

En els rodals mixtes, amb presència de més d'una espècie, es 
conservarà sempre la mescla per valor paisatgístic i valor ecològic, però 
sempre es tendirà a afavorir la població de l'espècie que presenta una major 
qualitat i estabilitat, de forma que l'ordre de preferència a deixar en les 
aclarides de millora, serà el següent: 

 

 

 

 

roures > carrasca > bedoll> trèmol> freixe 
avellaner>  

pi negre> 
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En el quarter pascícola (B) es pretén potenciar les pastures i recuperar-
ne de noves mitjançant cremes prescrites o treballs selvícoles. La espècie 
triada serà la espècie farratgera corresponent a l’hàbitat en qüestió. 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 bestiar 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 (C) 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 (D), 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 sinó la naturalesa. 

Per últim al quarter recreatiu (E) 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 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 

 

A partir de la fitxa d’abatiment i de la gràfica d’estructura de població, 
es determina el tipus de massa de cada rodal on s’actua. Podrà ser: 

 Regular amb dos o tres classes diamètriques ben marcats. 
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 Regular amb una classe diamètrica ben marcada. 

 Irregular amb tot un seguit de representacions de totes les classes 
diamètriques en forma de jota invertida o de vàries classes 
diamètriques. 

 

La combinació de la forma; densitat de la massa (peus/ha), el volum de 
fusta sense escorça (m3/ha), i la edat de la massa, que es van definir a la fitxa 
d’abatiment, determinarà els tractaments a realitzar en el rodal, així com el 
retràs que porta la massa gestionada, si en porta.  

1.2.4 Elecció dels tractaments silvícoles per masses llenyoses 

 

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 reals 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 o llenyataire de les forests.  

S’ha de comptar que l’Obaga de Peracals, és una forest ramadera, on 
no s’hi dona producció de fusta i no es un objectiu principal a assolir. Si és així 
amb la producció de llenyes, desitjada pel propietari, com a ús veïnal. 

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 dels tècnics en la 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, són joves i 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 
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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 fustaner 
(els de pi), 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.  

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 1.2. Massa mixta de bedoll i avellaner, on s’aplicaran les TBF per a masses mixtes. 
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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. 

 

Amb els treballs de millora, es pretén aconseguir el volum necessari 
anualment per abastir de llenyes a la població local. 

S’ha de tenir present, que l’objectiu de la gestió sobre les masses 
productores de llenya, tal com ha quedat concretat a l’estudi d’usos, és la 
generació de llenya per ús veïnal, per tant, les taules que s’adjunten de TBF, 
seran emprades de forma oritentativa per preparar les tallades. No es pretén 
arribar al tipus de bosc final plantejat a les taules de TBF, ja que aquestes són 
creades per planificar una gestió productora del recurs. Una vegada 
aconseguida una situació de bosc alt i estable, la gestió ha d’anar dirigida a 
mantenir les poblacions i millorar-les suficientment per traure llenya veïnal. 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Planificació 

 

 

209 

209 

Taula 1.1. 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 
Classe natural 

d'edat 
Tractaments 

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 aportin més llavor 

300 100 60% 11 45 

 

 

 

TBF per tallades de millora 

ROURE- CARRASCA 
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Taula 1.2. Tipus de Bosc Final (TBF) de les masses de bedoll monospecífiques per a producció de fusta de 40-45 cm diàmetre. 
Classe 
natural 
d'edat 

 Tractaments 

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 de millora 

BEDOLL 
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Taula 1.3. Tipus de Bosc Final (TBF) de les masses d’avellaner monospecífiques per a producció de llenya. 
Classe 
natural 
d'edat 

 Tractaments 

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) 

- 16.000-6.000 - - - 

Plançoned
a grossa 

4 15-20 - Aclarida de 
plançoneda forta de 

peus malformats, i 
sobrants 

- Poda fins a 2 m o 1/3 
de l'arbre 

16.000 12.000 20% 2 5 

Perxada 
baixa 

6 20 - Aclarida mixta (baixa 
d'arbres dominats) i (alta 

per regulació 
competència estrat 

dominant) 

12.000 7.000 40% 2,5 10 

Perxada 
alta 

6 40 - 2ª aclarida mixta 7.000 5.600 20% 3,2 15 

Fustal jove 6-8 60 - 3ª aclarida mixta 5.600 5.000 10% 3,8 15 

Fustal mig a 
fustal vell 

8 80 - 4ª aclarida mixta 5.000 4.000 20% 4,5 15 

TBF per tallades de millora 

AVELLANER 
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1.2.4.1 Descripció dels tractaments de millora 

 Són el tipus de tractaments que s’han planificat a aquesta ordenació: 

  

 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). 

 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.  

 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  

En aquesta forest no s’ha planificat cap tractament de regeneració, ni 
al Pla General ni al Pla Especial, per tant, no es descriuran els tipus de 
tractaments de regeneració.   
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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 pastures que estan essent envaïdes per matollar, donada 
l’alta presència d’arbustos de gran alçada que dificulten el pas dels vianants i 
del bestiar. 

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, es planifica realitzar repoblacions amb plançons 
i/o sembres amb llavors. Es proposa la plantació amb plàntula de 1-2 anys en 
algunes zones i la sembra en altres per comprovar l’eficàcia d’ambdós casos o 
espererar la regeneració naturals, que serà en tot cas la mesura més òptima 
per a l’ecosistema ja que no suposarà alteració del medi tot i que comporta 
un risc d’erosió important. 
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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. 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 

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 presenten estructures 
de bosc baix, ja que han sigut explotades per fer llenyes i aquest tipus de bosc, 
és la forma de generar contínuament fusta per llenya. 

 
Foto 1.3. Rodal amb bosc d’avellaner on es planifica una selecció de tanys. 

 

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 productius 
de carrasca, 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 
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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. 

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 E. En el 
cas dels quarters B, C, D i E (pascícola, protector del sol, 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: 

1. Quarter B (ramader) 

 

Taula 1.4. Objectius i tractaments proposats per al quarter pascícola (B) 

Objectiu Tractaments 

- Recuperar, 
mantenir i millorar 
els rodals 
pascícoles 

 

- Cremes prescrites: 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. 

 

 
Foto 1.4. Rodal 7i que limita amb els particulars que envolten les bordes de Nibrós, on 

es planifica fer estassades de matollar (bàlec i rosers principalment) que delimitaria la propietat 
comunal i a l’hora faria de faixa auxiliar de prevenció d’incendis forestals. 
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2. Quarter C (protector del sòl) 
 
Taula 1.5. Objectius i tractaments proposats per al quarter de protecció del sòl (C) 

Objectiu Tractaments 

- Mantenir la 
massa estable i 
evitar processos 
erosius 

 

- Entressaca 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) 

- Trituració de les restes 

 

3. Quarter D (conservació de biodiversitat) 

 
Taula 1.6. 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 

 

- Entressaca 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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4. Quarter E (recreatiu) 
 
Taula 1.7. 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,...) 
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Foto 1.4. Camí de les bordes de Perafita, amb turistes recorrent-lo. 

 

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 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 
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els rodals dels quarters B i F, on l’interès principal no és el productor sinó el 
paisatgístic o protector: 

  Taula III.1.7. Tipus de massa, producte desitjat i torn o edat de maduresa. 
Espècie Tipus de massa i producte Torn (anys) 

Avellaner - Pura irregular 80* 

300 

Quercus  - Mixta irregular 

- Producció de llenyes 

200 

Betula pendula - Mixta irregular 

- Producció de llenyes 

120 

*considerar que és un tipus de tractament només per generar llenyes i per tant la majoria de la 
massa tindrà un torn ecològic indefinit (300 anys) 

- 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, i D). 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. 

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 avellaner, 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): Criteri biològic. Torn biològic. 
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- 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 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. També es 
pot entendre com una revisió de la Ordenació, la generació del segon pla especial. 

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 fitxes per a cadascun dels rodals on es farà el Pla 
Especial. 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, per a 

cadascun dels usos que es desenvoluparan en els propers 10 anys.  
Es marquen unes directrius d’actuació (a mode de plec de condicions) 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.  

 
Els plans d’aprofitament, són determinats per l’equip tècnic, resultat de l’inventari 

i de l’estudi d’usos i de les reunions de planificació amb els propietaris i amb 
l’enginyer comarcal. 
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Foto 2.1. Equip tècnic amb l’enginyer comarcal revisant els lindes de la forest i possibles actuacions. 

 
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 pla d’aprofitament. En el Balanç Econòmic Final s’agrupen tots els 
balanços individuals.  

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. L’estructura de cada balanç és el 
següent: 

 
- Despeses: S’ha considerat com a despesa generada en la realització dels 

tractaments de millora el que ve reflexat a l’ordre de 2009 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 englobades en el Pla de Desenvolupament Rural 
(PDR), que surt cada any. Altra possibilitat són, els ajuts que el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu (PNAP). 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, o 
altres iniciatives com són les que es deriven de la UE o de fundacions privades 
(custòdia del territori) o voluntariat. 

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 
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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. 
 
El Pla d’Aprofitaments està format pels següents plans: 
 

- Pla de tallades de regeneració 
- Pla de millora forestal 
- Pla de Llenyes i de Biomasa 
- Pla d’aprofitament de pastures 
- Pla d’aprofitament de bolets 
- Pla d’aprofitament cinegètic 
- Pla d’ús recreatiu 
- Pla de prevenció d’incendis forestals 
- Pla de conservació de la biodiversitat 

 
Alhora, cadascun dels plans, estan formats per un pla d’aprofitaments i un pla 

de millores de l’ús en qüestió. 
 

 
Foto 2.2. Taller de reciclatge tècnic i millora en la gestió de l’equip tècnic d’Aixortà, realitzat durant el 
procés d’ordenació d’aquesta forest. 
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2.2.1- Pla de Tallades 

Complint amb els objectius determinats per a aquesta ordenació forestal 
resultat d’un meticulós inventari forestal, no es planifica cap Pla de Tallades.  

Una vegada coneguda i analitzada la massa, coneguts els usos i els objectius, 
es conclou que no hi ha a la forest de l’Obaga de Peracals, superfície de 
regeneració o cabuda periòdica suficient per calcular la possibilitat de la forest de 
regenaració. Per tant, no es pot calcular una possibilitat de regeneració anual, 
sense incomplir els objectius marcats o esquilmar els recursos existents, tenint en 
compte els usos i els condicionants atorgats per la mateixa ordenació. 

 
Per tant, no es farà cap balanç econòmic ni calendari, en torn al pla de 

tallades. 
 
A la propera revisió de la ordenació forestal, quan es faci el segon Pla 

Especial, es considerarà novament la possibilitat de possar en marxa el procés de 
tallada de regeneració en els rodals 1q, 1f i 1h, els únics rodals de la forest que en un 
futur podrien servir per fer algun tipus de tallada de regeneració, tot i que ara per 
ara, estan en regeneració i es consideren part de la superfície de millora forestal. 

 
2.2.2- Pla de Millora Forestal 

 
La forest, té una important presència de massa forestal arbrada que com s’ha 

pogut veure al capítol d’inventari, és jove i molt diversa. Tret dels bosquetons de pi 
negre dels rodals 1d, 1k i 2g (destinats per la seva singularitat a AEIN), la resta de 
rodals arbrats són poblacions joves d’avellaner, bedoll i alguna de pi negre. Són 
totes poblacions que no generaran productes fustaners, sinó en tot cas, llenya d’ús 
veïnal, o níxols ecològics futurs. 

Les condicions explicades, fan evident, la necesitat d’aplicar treballs de 
millora forestal, que: ajuden a millorar genèticament la massa, a adelantar la seva 
maduressa, a generar protecció del bosc (davant de plagues o incendis), lindar-lo 
de les propietats privades i/o generar llenya. 

  
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 del quarter 

productor (A), del quarter ramader (B), del quarter de conservació de la 
biodiversitat pertinents als rodals AGD (D) o del quarter d’ús públic (E). Són rodals 
d’avellaner, bedoll, pi negre i roure, principalment. 

Per a calcular la superfície de millora, s’han considerat les superfícies de rodal 
que es planteja per millorar. No tot el rodal serà millorat, en alguns casos si, però en 
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general, aquesta millora, respondrà a objectius relacionats amb la prevenció 
d’incendis, el marcatge de lindes, el paisatge...és per això que a continuació es 
determinen els rodals elegits per fer millores  forestals, el motiu, i la superfície sobre la 
que es planifica actuar durat aquest Pla General: 

 
Rodals Sup millora foresta % actuació Superfície d'actuació Motiu de millora 

1f 3,59 100% 3,59 Millora d'hàbitat 
1g 3,29 100% 3,29 Millora d'hàbitat 
1h 2,96 100% 2,96 Millora d'hàbitat 
5c 6,34 20% 1,27 Millora d'hàbitat 
8b 8,19 20% 1,64 MH-Ln-PI 
8d 7,63 20% 1,53 MH-Ln-PI 
8e 5,27 20% 1,05 MH-Ln-PI 
8k 7,41 30% 2,22 MH-Ln-PI 
9a 10,27 20% 2,05 MH-Ln-PI 
9b 3,40 20% 0,68 MH-Ln-PI 
9d 1,97 20% 0,39 MH-Ln-PI 
9e 2,88 20% 0,58 MH-Ln-PI 

10a 3,52 30% 1,06 MH-Ln-PI 
Total 66,71  22,30  

Taula 2.1. Rodals sobre els quals es faràn treballs de millor, percentatge i superfície d’actuació i motius 
de l’actuació: MH: Millora d’hàbitat, Ln: Lindes, PI: Prevenció d’incendis forestals. Sup en hectàrees. 

  
Aquest conjunt de rodals, doncs, fan un sumatori 22,30 ha, que repartides en 

els 20 anys que dura el Pla General, suposaran una cabuda de millora de  1,12 ha/ 
any, és a dir, cada any del Pla Especial, es podran aclarir un màxim de 1,12 ha, en 
cas de realitzar treballs de millora tots els anys. S’ha decidit estructurar el pla 
especial de forma bianual, per tant es determina una cabuda de millora per cada 
any d’actuació (bianual) de 2,23 ha. 

Un cop determinada la superfície sobre la que s’actuarà en el Pla de millores, 
es trien els rodals on aquests treballs són més urgents. Per tal efecte, s’han seguit els 
següents criteris d’organització: 

- 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 (11,15 ha) amb tractaments de millora: 
 

PLA ESPECIAL Sup actuació Motiu d’actuació Espècie millorada 

8b 1,64 MH-Ln-PI Qp 

8d 1,53 MH-Ln-PI Bp-Qp 
8e 1,05 MH-Ln-PI Bp-Qp 
8k 2,22 MH-Ln-PI Bp- Qp 
9a 2,05 MH-Ln-PI Bp- Qp 
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9b 0,68 MH-Ln-PI Bp 
9d 0,39 MH-Ln-PI Bp-Qp 

9e 0,58 MH-Ln-PI Bp 

10a 1,06 MH-Ln-PI Bp-Qp 

Total 11,20  
 

Taula 2.2. Rodals sobre els quals es faràn treballs de millor, durant el Pla Especial. MH: Millora d’hàbitat, 
Ln: Lindes, PI: Prevenció d’incendis forestals. Sup en hectàrees. 

 
S’ha cregut considerable, no partir cap rodal entre els dos plans especials del 

Pla General, és per això que la superfície de millora per a aquest pla especial és de 
11,20 has, superant en 0,05 has la superfície determinada anteriorment. En el 
següent pla especial, la superfície serà de 0,05 has menys, és a dir de 11,10 has. 

 
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. La 
possibilitat global, serà en aquest cas, igual a la possibilitat de millora, ja que no hi 
haurà possibilitat de regeneració.  
 
Possibilitat de millora o possibilitat de productes intermedis: 

 
Es calculen els volums (m3) a partir de les superfícies, i és així, com la restricció 

està en funció de les hectàrees sobres les que es pot actuar.  
 

Rodals Sup actuació 
(ha) 

Espècie 
millorada 

Volum Bp 
(m3) 

Volum Qp 
(m3) 

Volum Pu 
(m3) 

1f 3,59 Pu - - 26,32 
1g 3,29 Pu - - 3,37 
1h 2,96 Pu/Bp 21,07 - 47,41 
5c 1,27 Bp 4,21 - - 
8b 1,64 Qp - 24,20 - 
8d 1,53 Bp-Qp 12,62 11,78 - 
8e 1,05 Bp-Qp 21,34 5,11 - 
8k 2,22 Bp- Qp 38,36 0,42 - 
9a 2,05 Bp- Qp 18,93 10,40 - 
9b 0,68 Bp 5,36 - - 
9d 0,39 Bp-Qp 9,57 2,56 - 
9e 0,58 Bp 11,70 - - 

10a 1,06 Bp-Qp 139,15 2,15 - 
Total 11,20  257,03 56,60 77,09 

Taula 2.3. Volums de la superfície de millora sobre la què s’actuarà en el Pla de Millora Forestal. 
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Amb la superfície, el volum i el creixement de a part dels rodals on s’actuarà 
durant el Pla General es calcula la possibilitat de millora: 

 
 
 
 
 
 El càlcul del creixement total dels rodals sobre els quals s’actuarà durant el 
Pla General, és 18,65 m3/any, i es calcula en relació a les superfícies d’actuació que 
tret dels rodals 1f, 1g i 1h, són menors que les superfícies pròpies dels rodals. 

 
 

Rodal Creix Bp Creix Qp Creix Pu 
1f   1,21 
1g   0,35 
1h 2,02  1,43 
5c 0,09   
8b  0,27  
8d 0,65 0,21  
8e 0,50 0,09  
8k 2,62   
9ª 1,33 0,30  
9b 0,40   
9d 0,41 0,07  
9e 0,56   
10ª 6,00 0,17  

Total 14,56 1,11 2,98 
Taula 2.4. Creixements de la superfície de millora sobre la qual s’actuarà en el Pla de Millora Forestal. 

 
 

Sup tallada millora  22,30 ha 
Volum tallada millora  416,01 m³ 

Creixement total   18,65 m³/any 
 
 
 
 
 
 
 
Tots els càlculs volumètrics s’han realitzat tenint en compte no totes les classes 

diamètriques i tots els volums existents a la superfície d’actuació. 
 
Finalment: 
 
 

Pmill=(Vcm/p)+(Ccm/2) 
Pmill: Possibilitat anual de millora durant el Pla General 
p: Període de regeneració de la superfície de millora 
Vci: Volums de la superfície de millora 
Cci: Creixement anual de la superficie de millora 

La possibilitat de millora de la forest “Obaga de Peracals” durant aquest pla 
general és de 30,13 m3/any, el que suposa un total 301,25 m3 durant els 10 anys de 
durada del Pla Especial, i 602,50 m3 durant els 20 anys de durada del Pla General. 
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Possibilitat (Volum a extraure per any) Volum (m3/any) 

Possibilitat global 30,13 

Possibilitat regeneració 0 

Possibilitat millora 30,13 
Taula 2.5. Possibilitat de la forest CUP 132. 

 
 

Calendari d’actuacions tallades de millora 
 

Es proposa actuar durant els 10 anys de pla especial a 11,20 ha, és a dir, una 
superfície de 1,12 ha per any.  

Els tractaments de millora, s’han programat bianualment, planificació que 
encaixa amb els ajuts forestals del Departament de Medi Ambient que també tenen 
caràcter bianual. 

Cal destacar que el mètode emprat per als tractaments de millora 
d’avellaner i roure és la selecció de tanys, mentre que per als tractaments de millora 
del pi negre és l’entresaca per bosquets.  

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.  

La distribució de les actuacions, està en relació als criteris d’organització: a la 
prioritat que es va determinar durant la fase de rodalització, a la densitat de la 
massa 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. Finalment, s’han pogut agrupar els tractaments, de tal forma que les 
brigades de treball hagin de moure’s el mínim i estalvien despeses en desplaçament 
i en temps.  

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 millores i en cas de no existir aquestes ajudes, es saldaran 
amb el fons de millora de la forest que pugui existir d’anys passats. 

 
El volum què s’extraurà amb els tractaments de millora durant el Pla General 

és de 191,57 m³, mentre que la possibilitat de millora calculada és de 301,25 m³, per 
tant, hi ha un marge 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. 
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El volum què s’extraurà amb els tractaments de millora durant aquest Pla 
Especial (propers 10 anys) és de 121,75 m³, el que suposa 12,18 m3/any, el que 
suposa un volum anual menor del límit permés (30,13 m3/any). 

 
A continuació, es mosten dos calendaris d’actuació: 
 

 Calendari 1: El primer és un calendari amb la superfície d’actuació per any, els 
volums existents durant el 2010 (any d’inventari), els volums existents en el 
moment del tractament (a partir dels volums existents a l’any 2010 i del 
creixement de cada rodal), els volums a extraure (aproximadament 1/3 del 
volum existent en el moment del tractament) i els rodals on s’actuarà. Taula 2.6. 

 

 Sup Volum existent 
2010 Volum existent Vol a extraure Rodal son 

s’actua 
2012 2,71 170,49 185,71 61,90 10a,9e,9d,9b 
2014 2,05 29,33 35,84287 11,95 9a, 
2016 2,22 38,77 54,46808 18,16 8k 
2018 2,58 50,84 62,37588 20,79 8e,8d 
2020 1,64 24,20 26,85552 8,95 8b 
Total 11,20 313,63  121,75  
2022 1,27 4,21 5,241102 1,75 5c 
2024 2,96 68,48 116,7508 38,92 1h 
2026 2,19 2,24 7,81927 2,61 1g 
2028 2,29 9,89 37,92208 12,64 1g,1f 
2030 2,39 17,55 41,71771 13,91 1f 
Total 11,10 102,38  69,82  
Taula 2.6. Calendari 1. En verd pla especial i en blau pla general 
 
 Calendari 2: El segon és un calendari on es mostra el tipus d’actuació, la espècie 

tractada, el rodal i l’any d’actuació. També apareix la superfície de tractament. 
Taula 2.7. 

 
Rodal Superfície (has) Tipus de tractament Espècie tractada Any d’actuació 

1f 3,59 Entresaca per bosquets Pu 2028/2030 
1g 3,29 Entresaca per bosquets Pu 2026/2028 
1h 2,96 Entresaca per bosquets Pu/Bp 2024 
5c 1,27 Entresaca per bosquets Bp 2022 
8b 1,64 Selecció tanys Qp 2020 
8d 1,53 Selecció tanys Bp-Qp 2018 
8e 1,05 Selecció tanys Bp-Qp 2018 
8k 2,22 Selecció tanys Bp- Qp 2016 
9a 2,05 Selecció tanys Bp- Qp 2014 
9b 0,68 Selecció tanys Bp 2012 
9d 0,39 Selecció tanys Bp-Qp 2012 
9e 0,58 Selecció tanys Bp 2012 

10a 1,06 Selecció tanys Bp-Qp 2012 
Total 22,30    

Taula 2.7. Calendari 2. En verd pla especial i en blau pla general. A tots els tractaments es practicaran 
podes i trituració de restes. 
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 En l’annex 6, s’adjunten les fitxes de gestió del Pla Especial i del Pla General 
que desenvolupen plenament aquest calendari de treball. 
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Balanç econòmic del Pla de Millora Forestal 
 
 Per fer el balanç econòmic, s’ha considerat que s’atorguen les ajudes 
destinades per la Generalitat de Catalunya en el PDR. Consideracions: 
 

 S’han triat les quantitats per ha i per concepte, atorgades en el PDR del 
2009. Com que eren amb un 16% d’iva s’han corregit a un 18% d’iva, 
que és l’actual. 

 S’han considerat els conceptes determinats en la planificació, selecció 
de tanys, podes de formació, estassada de sotabosc i tractament de 
restes vegetals a vora el camí. 

 En relació al tractament “entresaca per bosquets”, s’ha elegit el 
concepte “d’aclarida” de l’ordre, per ser el concepte que correspon a 
l’hora de demanar aquest ajut. 

  Els preus unitaris i compostos dels ajuts del PDR de 2009 han estat: 
 

Concepte (Preus unitaris) Preu sns IVA(€/ha) Preu amb 18% d’IVA (€) 

Aclarida 836,21 € 986,73 € 
Selecció de tanys 681,03 € 803,62 € 

Podes de formació 215,52 € 254,31 € 

Estassada de sotabosc 793,10 € 935,86 € 

Tractament de restes  
vegetals a vora el camí 301,72 € 356,03 € 

Concepte (Preus compostos) Preu sns IVA(€/ha) Preu amb 18% d’IVA (€) 

Actuació 2. Finalitat Millora  
de la producció 

1.991,38 € 2.350 € 
Selecció de tanys+ poda de formació + 

estassada de sotabosc+tractament 
vegetació 

Taula 2.8.  Conceptes i preus de la última ordre d’ajuts del PDR (any 2009) 
 
 A continuació es presenten els balanços finals del Pla de millora forestal: 
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Rodal Superfície 
(has) 

Tipus 
act. 

Any 
d’act. 

Preu 
concepte 

(€/ha) 

Ajut 
Rebut 

(€) 

Despesa 
(€) 

Balanç 
(€) 

8b 1,64 Act. 2 2020 2.350,00 € 3.854,00 € 3.854,00 € 0 € 
8d 1,53 Act. 2 2018 2.350,00 € 3.595,50 € 3.595,50 € 0 € 
8e 1,05 Act. 2 2018 2.350,00 € 2.467,50 € 2.467,50 € 0 € 
8k 2,22 Act. 2 2016 2.350,00 € 5.217,00 € 5.217,00 € 0 € 
9a 2,05 Act. 2 2014 2.350,00 € 4.817,50 € 4.817,50 € 0 € 
9b 0,68 Act. 2 2012 2.350,00 € 1.598,00 € 1.598,00 € 0 € 
9d 0,39 Act. 2 2012 2.350,00 € 916,50 € 916,50 € 0 € 
9e 0,58 Act. 2 2012 2.350,00 € 1.363,00 € 1.363,00 € 0 € 

10a 1,06 Act. 2 2012 2.350,00 € 2.491,00 € 2.491,00 € 0 € 

Total 11,2    26.320 ,00€ 26.320 ,00€  
Taula 2.9.  Balanç econòmic del per rodal, Pla de millores forestal considerant que s’atorguen les 
ajudes del PDR o altres.  
 

Any 
actuació Ajut PDR Despesa 

tractament Balanç 

2012 6.368,50 € 6.368,50 € 0 € 
2014 4.817,50 € 4.817,50 € 0 € 
2016 5.217,00 € 5.217,00 € 0 € 
2018 6.063,00 € 6.063,00 € 0 € 
2020 3.854,00 € 3.854,00 € 0 € 

TOTAL 26.320 ,00€ 26.320 ,00€  
Taula 2.10.  Balanç econòmic per any, del Pla de millores forestal considerant que s’atorguen les 
ajudes del PDR o altres. 
 

 
 

Figura 2.1.  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 generi 
beneficis i que no estigui contemplat, s’haurà de tenir en compte el fons de 
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millora i en cas de que hi hagi, aquests diners han d’anar destinats a projectes 
que suposen millores en el conjunt de la forest. 
 

 
2.2.3- Pla d’aprofitament de llenyes i biomassa 

 
 El Pla de millora forestal, s’ha dissenyat i calculat, pensant en aquest pla 
d’aprofitament de llenyes i biomassa.  
 Així doncs, els tractaments planificats per millorar la forest, generaran 
llenyes o biomassa, en dependència del que el propietari en cada moment, 
requereixi. Per tant, els calendaris de planificació de generació de llenyes i/o 
de biomassa (doncs es pot anar combinant bianualment si és requereix així), 
són els del Pla de millora forestal. Consideracions: 

 S’ha de tenir en compte, que el tipus de fusta que genera el pla de 
millora, és un producte que pot valdre igualment com a biomassa o 
com a llenya, és per això que han estat agrupades en un mateix pla 
d’aprofitament. 

 La biomassa, podria suposar un ingrés i per tant, en relació al balanç un 
benefici, en cas de trobar un comprador prop. De moment, no és el 
cas, ja que no hi ha cap planta de biomassa a la comarca, que pugui 
rebre aquest aprofitament. En tot cas, es presenta aquest pla per si en 
aquests propers 10 anys, es construeix una planta de biomassa que 
pugui rebre aquest aprofitament. És per això que no es mostra el balanç 
del Pla de Biomassa per no existir aquesta possibilitat actualment. 

 Si l’aprofitament bioanual és emprat com a llenyes, no podrà ser emprat 
com a biomassa i al contrari. 

 
 Així doncs, es presenta el mateix calendari i programa, que en el Pla de 
millora forestal, per ser a la vegada el Pla de llenyes i/o de biomassa: 
 

El volum què s’extraurà amb els tractaments de millora, que serviran 
com a llenyes en la seva totalitat i/o biomassa, durant el Pla General és de 
191,57 m³, mentre que la possibilitat de millora calculada és de 301,25 m³, per 
tant, hi ha un marge 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 amb els tractaments de millora, que serviran 
com a llenyes en la seva totalitat i/o biomassa, durant aquest Pla Especial 
(propers 10 anys) és de 121,75 m³, el que suposa 12,18 m3/any, el que suposa 
un volum anual menor del límit permés (30,13 m3/any). 

 
A continuació, es mosten dos calendaris d’actuació: 
 

 Calendari 1: El primer és un calendari amb la superfície d’actuació per any, 
els volums existents durant el 2010 (any d’inventari), els volums existents en el 
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moment del tractament (a partir dels volums existents a l’any 2010 i del 
creixement de cada rodal), els volums a extraure (aproximadament 1/3 del 
volum existent en el moment del tractament) i els rodals on s’actuarà. Taula 
2.10. 

 

 Sup Volum existent 
2010 Volum existent Vol a extraure Rodal son 

s’actua 
2012 2,71 170,49 185,71 61,90 10a,9e,9d,9b 
2014 2,05 29,33 35,84287 11,95 9a, 
2016 2,22 38,77 54,46808 18,16 8k 
2018 2,58 50,84 62,37588 20,79 8e,8d 
2020 1,64 24,20 26,85552 8,95 8b 
Total 11,20 313,63  121,75  
2022 1,27 4,21 5,241102 1,75 5c 
2024 2,96 68,48 116,7508 38,92 1h 
2026 2,19 2,24 7,81927 2,61 1g 
2028 2,29 9,89 37,92208 12,64 1g,1f 
2030 2,39 17,55 41,71771 13,91 1f 
Total 11,10 102,38  69,82  
Taula 2.11. Calendari 1. En verd pla especial i en blau pla general 
 
 Calendari 2: El segon és un calendari on es mostra el tipus d’actuació, la 

espècie tractada, el rodal i l’any d’actuació. També apareix la superfície 
de tractament. Taula 2.11. 

 
Rodal Superfície (has) Tipus de tractament Espècie tractada Any d’actuació 

1f 3,59 Entresaca per bosquets Pu 2028/2030 
1g 3,29 Entresaca per bosquets Pu 2026/2028 
1h 2,96 Entresaca per bosquets Pu/Bp 2024 
5c 1,27 Entresaca per bosquets Bp 2022 
8b 1,64 Selecció tanys Qp 2020 
8d 1,53 Selecció tanys Bp-Qp 2018 
8e 1,05 Selecció tanys Bp-Qp 2018 
8k 2,22 Selecció tanys Bp- Qp 2016 
9a 2,05 Selecció tanys Bp- Qp 2014 
9b 0,68 Selecció tanys Bp 2012 
9d 0,39 Selecció tanys Bp-Qp 2012 
9e 0,58 Selecció tanys Bp 2012 

10a 1,06 Selecció tanys Bp-Qp 2012 
Total 22,30    

Taula 2.12. Calendari 2. En verd pla especial i en blau pla general. A tots els tractaments es 
practicaran podes i trituració de restes. 

 
 En l’annex 6, s’adjunten les fitxes de gestió del Pla Especial i del Pla 
General que desenvolupen plenament aquest calendari de treball. Són les 
mateixes que les del Pla de millora forestal. 

 Els balanços són els mateixos que per al Pla de millora forestal, amb un 
balanç 0. Ja s’ha comentat la possibilitat de vendre la biomassa i generar 
beneficis, opció que queda oberta per un possible futur immediat. 
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2.2.4- Plec de condicions del Pla de millora forestal/Pla d’aprofitament de 

llenyes i/o biomassa. 
 

Sempre que es faci una actuació programada, el propietari, haurà de 
redactar un Plec de condicions perquè la empresa contractada per fer els 
treballs, el compleixi eficaçment. Aquest plec, haurà d’incloure totes les 
directrius que estiguin directament relacionades amb el tipus de tractament. 
 
Directrius per la realització de tractaments silvícoles 
 

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) Entresaca per bosquets- aclarides 

 
 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 
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. 
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 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. 
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e) Estat de la llenya o de la biomassa en la zona de càrrega 
 

 La fusta es disposarà de manera ordenada, mentre espera ser carregada al 
camió. 

 Si és necessari, quan el carregador estigui ple de fusta i en una pista en ús, serà 
indicat amb les corresponents senyals de perill en ambdues direccions. 
 

f) Consideracions generals 
 

 En tots els rodals on es faci qualsevol tipus de tractament, si ha aparegut durant 
aquests treballs o bé amb posterioritat, alguna de les espècies de fauna citada 
a continuació, s’hauran de complir les condicions que a cada fitxa i per a 
cada espècie, estan indicades. Aquestes fitxes es van fer per al rodal 1h, però 
s’ha cregut convenient indicar que si hi ha un mínim indici de presència 
d’aquestes espècies, hauran de ser complides escrupolosament: 
 

 
 

OBJECTIUS

    Afavorir la generació de noves cavitats, potenciant les tipologies d'arbres més adequats.

ACLARIDES

Realització: Època de realització: 1 de setembre a 1 de desembre

Condicionants: A ser possible, el treball s'ha de realitzar amb eines manuals (motodesbrossadora).

Les vores dels illots han de quedar amb marges irregulars.

Superfície: S'ha d'actuar en bosquets menors de 0,5 ha, o per tallada de selecció.

S'ha de deixar un remanent de fusta morta al bosc i en peu, de com a mínim 15 peus d'arbres morts 
per hectàrea.

Zona d'actuació: Rodal 1h

Per les actuacions d'aclarides que es realitzin en els rodals AGD s'aconsella seguir els següents condicionats 
per afavorir la presència de picot negre:

Les actuacions han de ser sel·lectives, i han de respectar sobretot els peus amb presència de cavitats 
de picot negre i d'altres pícids.

PICOT NEGRE (Dryocopus martius )

Com s'ha explicat anteriorment, les mesures proposades estan encaminades a afavorir la presència de pícids, 
mitjançant:

    Preservar les espècies arbòries amb presència de cavitats.
    Preservar la presència de fusta morta en peu.

Preservar un mínim de 15 peus/ha extratallables, o si no existeixen, 15 arbres madurs. Aquests arbres 
hauran d’estar distribuïts homogèniament al rodal, i s’escolliran els de major mida, sempre i quan no 
suposi un risc per a la propagació de plagues i malalties.
Respectar els troncs tumbats pel vent (sobretot si són de gran tamany), especialment quan aquests 
siguin escassos dins el rodal. Fomentar la presència constant d’una certa quantitat de fusta morta al 
terra.
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 Període de realització dels treballs: S’ha d’evitar realitzar els treballs en èpoques 

reproductores de la fauna: 15 de març a 30 de juliol. En els rodals AGD que tinguin 
terminis d’actuació especificats s’han de seguir les dates detallades. 

 Bones pràctiques 
 
 Evitar abocaments de productes tòxics als cursos fluvials. 
 Buscar una reducció sistemàtica de la zona afectada per les obres i mantenir una 

delimitació adequada de les superfícies directament afectades. La millor opció és 
delimitar el global de la superfície afectada amb cintes plàstiques o altres 
senyalitzacions per evitar que, pels motius que sigui, se superin els límits establerts. 

OBJECTIUS

CRITERIS PER AFAVORIR A LA PERDIU XERRA EN ACTUACIONS D'ELIMINACIÓ DE MATOLL
Finalitat: 

Realització: Època de realització: Entre l'1 de setembre i l'1 d'abril
Superfície: 

Zona d'actuació: 

Dotar al responsable de les estassades/cremes controlades de matollar d'una eina per afavorir a la 
perdiu xerra. 

PERDIU XERRA (Perdix perdix )

Creació d'un mosaic de balegar amb pastures en zones de balegar tancat on es facin estassades per a obertura de 
pastures per al bestiar.

De tota la superfície objecte d'actuació s'ha de deixar una superfície entre el 40-60% de matollar.

D'aquesta manera s'ha de conformar una superfície tractada amb aspecte de tauler d'escacs. Les illes 

de matollar han de tenir una superfície d'entre 2.500 i 5.000 m2.
Qualsevol parcel·la on es realitzin estassades de matoll.

OBJECTIUS

    Afavorir la generació de noves cavitats, potenciant les tipologies d'arbres més adequats.

ACLARIDES

Realització: Època de realització: 1 de setembre a 1 de desembre

Condicionants: A ser possible, el treball s'ha de realitzar amb eines manuals (motodesbrossadora).

Les vores dels illots han de quedar amb marges irregulars.

Superfície: S'ha d'actuar en bosquets menors de 0,5 ha, o per tallada de selecció.

S'ha de deixar un remanent de fusta morta al bosc i en peu, de com a mínim 10 peus d'arbres morts 
per hectàrea.

Zona d'actuació: Rodal 1h

Per les actuacions d'aclarides que es realitzin en els rodals AGD s'aconsella seguir els següents condicionats 
per afavorir la presència de ratpenats forestals:

Les actuacions han de ser sel·lectives, i han de respectar sobretot els peus amb presència de cavitats 
de picot negre i d'altres pícids.

RATPENATS FORESTALS

Com s'ha explicat anteriorment, les mesures proposades estan encaminades a afavorir la presència de pícids, 
mitjançant:

    Preservar les espècies arbòries amb presència de cavitats.
    Preservar la presència de fusta morta en peu.

Preservar un mínim de 15 peus/ha extratallables, o si no existeixen, 15 arbres madurs. Aquests arbres 
hauran d’estar distribuïts homogèniament al rodal, i s’escolliran els de major mida, sempre i quan no 
suposi un risc per a la propagació de plagues i malalties.
Respectar els troncs tumbats pel vent (sobretot si són de gran tamany), i els que no han estat tumbats 
del tot, si no que estan inclinats; especialment quan aquests siguin escassos dins el rodal. Fomentar 
la presència constant d’una certa quantitat de fusta morta al terra.
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 Controlar el compliment de les mesures correctores que estableix la normativa 
específica de prevenció d’incendis forestals, en concret, el Decret 64/1995, del 7 
de març, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 Estarà totalment prohibit encendre foc en tot l’entorn de l’obra al llarg de tot 
l’any i amb una major vigilància en els períodes més secs com els mesos 
d’estiu. 
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 2.2.5- Pla d’aprofitaments de pastures 

La ramaderia és, actualment, l’aprofitament principal d’aquesta forest. 
La decisió del propietari és continuar i millorar tant el medi físic dels rodals 
pasturables (recuperant superfície pascícola),com millorant les infrastructures.  

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 mitjançant el PDR o el ajuts del PNAP.  

Pel que fa a la càrrega total demanada per a l’aprofitament ramader, es 
divideix segons les necessitats dels veïns, ja ha estat estudiada a l’esta forestal. 
La quantitat de pastures en relació a la càrrega ramadera calculada, és 
suficient. 
 
 Localització de l’aprofitament i calendari d’actuacions 
 
 En l’apartat de ramaderia de l’estat forestal, ja s’ha descrit la situació 
actual de la forest en relació a la ramaderia, 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 través de l’administració forestal, 
agrícola, ramadera o del PNAP. 

 

 
Foto 2.3. Sortida al camp amb alguns dels ramaders. Durant la sortida se’ls va entrevistar 
mitjançant una enquesta. 
 

Per poder programar i planificar les accions d’aquest Pla de pastures, es 
va seguir aquest procés: 
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- Inventari de camp: realització de les fitxes de pastura 
- Reunions de participació amb els ramaders 
- Sortides al camp amb ells 
- Enquestes de planificació als pastors 
- Creuament d’informació 
- Anàlisi tècnic de l’estat forestal i l’estudi d’usos 
- Determinació de les propostes 

 
D’aquest procés es deriven tot un seguit d’aprofitaments i d’actuacions 

de millora que es descriuen i es programen a continuació: 
 
 Aprofitaments ramaders 
 
El seu aprofitament, estarà en dependència de l’any (producció) 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 revisar 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, en base a la càrrega màxima que pot 
suportar (UBG’s calculades per una temporada de pastura, 120 dies, a l’estat 
forestal).  Els rodals que es poden aprofitar per a dur al ramat són durant el Pla 
Especial que va des de 2011 a 2020: 
 

Aprofitament ramader 

Rodals  Sup (ha)  Rodals  Sup (ha)  Rodals  Sup (ha) 

1a 7,50 4b 31,92 7j 5,16 
1b 1,70 4c 33,47 7k 4,07 
1c 4,36 4d 31,37 7l 9,40 
1e 8,57 4f 16,62 7m 3,55 
1i 9,76 5b 5,80 8a 12,66 
1j 28,62 5d 21,55 8f 3,09 

1m 37,48 6a 13,61 8g 7,02 
1p 9,02 6b 5,23 8h 2,04 
2a 7,62 6e 9,28 8j 5,32 
2b 16,56 6f 7,83 9g 2,98 
2d 22,75 6h 3,05 9h 31,57 
2e 13,40 7a 3,26 10d 6,09 
3a 19,91 7b 3,81 10f 2,43 

3b 16,53 7c 1,83 Total 551,31 

3d 4,21 7e 4,47 

3e 19,75 7h 1,47 

3f 30,75 7i 2,86 

Taula 2.13. Localització dels aprofitament ramader per rodals 
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Aquesta taula i les consideracions prèvies conformen el calendari de 
l’aprofitament. 
  

 Millores ramaderes 
 
Resultat de aquest procés és conclou que la forest requereix de les 

següents actuacions i millores: 
1. Actuacions de recuperació de pastures al voltant de les finques 

privades: 7h, 7i, 7j, 7k, 7l (bordes de Nibrós),1j (bordes d’Enterrius), 7k i 
7j (Borda de Vidal), 6b, 6c (borda Masover), 1a, 1b, 1c (bordes de 
Perafita), 9g (borda de Gori). Aquestes actuacions, alhora serviran 
per deslindar la forest i marcar la separació entre particular i 
comunal. 

2.  Cremes controlades: 1j, 1i (sector 1), 1a (sector 2), 3d, 2b, 2a (sector 
3), 1p (sector 4) i 1m (sector 5). Algunes d’elles ja estan demanades 
des del 2006 als agents forestals. 

3. Infraestructures: 1o, 4c (coms d’aigua), 3d i 1o (mànegues de 
maneig), pastor elèctric (borda de Jan), arreglar pont de Perafita, 
pas canadenc (pont ciment pista Estaon). 

4. Manteniment de camins: Obrir camí des de les bordes de Perafita a 
la cabana de ciment dels plans de Campirme. 

 
1- Actuacions de recuperació de pastures 
 
Les millores viables relacionades qualitat de la herba de la comunitat 

pascícola son les enfocades a reduir la duresa i a incrementar l’abundància 
de lleguminoses per mitjà de la regulació del pastoreig.  Per a açò es proposa 
la utilització càrregues instantànies  elevades de ramat oví (apura més els 
prats).  

Per altra banda, per a la recuperació de pastures, hi ha dos tipus 
d’actuació que es plantegen en els rodals que abans s’han localitzat: 
 
 els desbrossaments, principalment de ginebró, roser boscà i aranyoner 

que és el més problemàtic, perquè està envaint molta superfície de 
prats.  

 les podes,  per a proveir superfície o bé al voltant dels prats per a que els 
animals puguin 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. Cada dos anys 
la Generalitat ofereix en el PDR una línia d’ajuts per recuperar pastures a la 
qual és molt interessant presentar totes aquestes opcions. En el cas de la CUP 
132, les podes, no s’aplicaran, per no haver-hi arbrat en els rodals a recuperar. 
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Localitzades i descrites les millores, es calcula primer la superfície de 

pastures a millorar, que serà de 165,50 has durant el Pla General i de 82,75 has 
durant el Pla Especial. Un total de 8,28 has/any. Igual que s’ha fet en el Pla de 
Llenyes i Biomassa, aquestes millores s’organitzaran cada dos anys, en 
coordinació amb el PDR. Els rodals sobre els que s’ha decidit actuar són: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.14. Localització dels rodals on es planifiquen millores de pastura. 
 

 
Foto 2.4. Zona de matollar que està tapant un antic prat. Cantó 1. 

 
El tipus de tractament determinat, serà estassada de matoll amb moto 

desbrossadora.  
 
Una vegada localitzats els rodals i calculats les superfícies millorables per 

any, es programa el següent calendari: 
 
 
 
 
 

Rodals 
Sup pastures 
a millorar (ha) 

Rodals
Sup pastures 
a millorar (ha)

1a 7,50 6b 5,23 
1b 1,70 6c 1,67 
1e 8,57 7h 4,47 
1i 9,76 7i 4,47 
1j 28,62 7j 5,16 

1m 37,48 7k 4,07 
1p 9,02 7l 9,40 
2a 7,62 Total 165,50 
2b 16,56 
3d 4,21 
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Any d’actuació Superfície Tractament Rodals 
2012 18,63 Estassada matoll 7j, 7k, 7l 
2014 15,83 Estassada matoll 6b, 6c, 7h, 7i 
2016 20,77 Estassada matoll 2b,3d 
2018 16,64 Estassada matoll 1p, 2a 
2020 18,74 Estassada matoll 1m 
2022 18,74 Estassada matoll 1m 
2024 28,62 Estassada matoll 1j 
2026 9,76 Estassada matoll 1i 
2028 8,57 Estassada matoll 1e 
2030 9,20 Estassada matoll 1a, 1b 
Total 165,50  - 

Taula 2.15. Calendari 1. En verd pla especial i en blau pla general. Any d’actuació, tipus de 
tractament, superfície i rodals on s’actua cada any. 

 
Rodals Sup aprofitament pastures Any actuació 

1a 7,50 2030 
1b 1,70 2030 
1e 8,57 2028 
1i 9,76 2026 
1j 28,62 2024 

1m 37,48 2020/2022 
1p 9,02 2018 
2ª 7,62 2018 
2b 16,56 2016 
3d 4,21 2016 
6b 5,23 2014 
6c 1,67 2014 
7h 4,47 2014 
7i 4,47 2014 
7j 5,16 2012 
7k 4,07 2012 
7l 9,40 2012 

Total 165,50  
Taula 2.16. Calendari 2. En verd pla especial i en blau pla general. El mateix calendari organitzat 
per rodals. 

 
2- Cremes controlades  

 
Ja s’han localitzat els rodals on es proposen les cremes controlades o 

també dites cremes prescrites. Com que ja estan demanades, no seran 
programades per estar ja en llista d’espera del cos d’agents forestals del Pallars 
Sobirà. 

 
3- Infraestructures 

 
A continuació, es programen les infraestructures anteriorment 

localitzades: 
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Any d’actuació Actuació Rodals 
2012   2014 Coms d’aigua 1o, 4c 
2016   2018 Mànegues de maneig 3d, 1o 
2020   2022 Pont de Perafita - 
2024   2026 Pas canadenc Estaon 
2028   2030   

Taula 2.17. Programació de la construcció de les infraestructures a crear. 
 

4- Manteniment de camins 
 

Obrir camí des de les bordes de Perafita a la cabana de ciment dels 
plans de Campirme. Es planteja aquesta actuació per a l’any 2016 

 
 Balanç econòmic  
 
Per als càlculs realitzats en el següent balanç, s’han utilitzat els preus que 

indica la Generalitat de Catalunya. 
 
Estassada de 

matoll 793,10 € 935,86 € 

 

Any 
d’actuació 

Sup. 
(ha) Rodals 

Preu 
unitat 
(€/ha) 

Ajut PDR Int. Despesa Balanç 

2012 18,63 7j, 7k, 7l 935,86 € 3.487,01 € 20% 3.487,01 € 0 € 

2014 15,83 6b, 6c, 7h, 7i 935,86 € 2.962,93 € 20% 2.962,93 € 0 € 

2016 20,77 2b,3d 935,86 € 3.887,55 € 20% 3.887,55 € 0 € 

2018 16,64 1p, 2a 935,86 € 3.114,54 € 20% 3.114,54 € 0 € 

2020 18,74 1m 935,86 € 3.507,60 € 20% 3.507,60 € 0 € 

Total 90,61 - 16.959,62 €   16.959,62 € 0 € 

Taula 2.18.   Balanç econòmic de l’aprofitament ramader del Pla Especial. La intensitat, es 
refereix al percentatge sobre el qual es realitzarà el tractament. Cada Pla General, es tornarà a 
realitzar la conversió sobre un 20% diferent al d’aquesta programació. 

 
Pel que fa al balanç, actualment, no s’ingressa cap quantitat 

econòmica per l’ús dels prats i pastures, ja que són utilitzades per veïns i 
tampoc suposen cap despesa. 

Així doncs, la realització de les millores proposades haurà de dependre 
de la concessió dels ajuts corresponents. 

En relació a les infraestructures no s’assigna cap valor al concepte ajut 
PDR, per no existir aquestes despeses al PDR, tot i que si hi ha possibilitat de 
demanar-les. També mitjançant els ajuts del PNAP, hi ha possibilitat de 
demanar-les, però constarà com una despesa negativa per determinar que no 
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és una línia corrent d’ajuts amb la mateixa probabilitat de concedir-la que en 
el cas de les recuperacions de pastures. 
 

Any 
d’actuació Rodals Preu unitat 

(€/infraestr.) Ajut PDR Despesa Balanç 

2012      
2014 1o, 4c 2.000 € - 4.000 € -4.000 € 
2016 camí 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 € 
2018 3d, 1o 3.000 €  6.000 € - 6.000 € 
2020      
Total   - 10.000 € - 10.000 € 

Taula 2.19.   Balanç econòmic de les infraestructures ramaderes a crear durant el Pla Especial 
  

 
Figura 2.2.   Balanç econòmic de les millores (infraestructures, camí i recuperació de pastures) 
pel Pla Especial. 

 
 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. 

 

 2.2.6  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.  
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Per tal motiu no es presenta el Pla d’aprofitament, ni balanç econòmic, 
doncs no respon a cap necessitat ni realitat. 

2.2.7   Pla d’aprofitament cinegètic 

 
Com s’ha explicat a l’estat socioeconòmic, la forest d’Obaga de Peracals, 

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 i planificació 
d’aquest recurs, les millores, la generació de beneficis i despeses i el seu 
balanç. Així doncs, no es realitzarà el Pla d’aprofitament cinegètic.  

 2.2.8  Pla de l’ús recreatiu 

 
Aquest Pla, està format per diferents usos que a continuació es 

programaran en el temps i en l’espai. S’adjunta a cadascú dels usos el balanç 
econòmic corresponent. 

 
1- Itineraris recreatius 
 
L’inventari forestal, ja ha determinat el nombre i l’estat dels principals 

camins existents a la forest. Partint d’aquesta realitat, es localitzen i programen 
les noves propostes, resultat de les reunions de planificació amb els veïns i del 
treball de l’equip tècnic: 

 
Núm It. Itineraris proposats 

1 Coll de Jou- Pui Tabaca-Estaon 
2 Coll de Campirme- Bordes Enterrius- Borde Nibrós 
3 Coll de Campirme- Segon Salt – Cabana Peracals- Estanys de Soliguera 
4 Estanys de Soliguera- Coll de Jou per estany de Mollera 
5 Borda de Perafita- Estanys de Soliguera seguint el riu Estaon 

Taula 2.20.   Descripció dels itineraris proposats 
 
 
Any 

d’actuació Itinerari Preu unitat 
(€/infraestr.) Ajut PNAP Despesa Balanç 

2012 5 6.000 € 6.000 € 6.000 € 0 € 
2014      
2016      
2018      
2020 4 6.000 € 6.000 € 6.000 € 0 € 
Total   12.000 € 12.000 € 0 € 

Taula 2.21.   Balanç econòmic dels camins a recuperar durant el Pla Especial 
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2- Regulació d’accessos per vehicles motoritzats i estat de les pistes 
forestals 

 
En relació als accessos i les pistes forestals de la forest, hi ha tres 

propostes: 
 

 La via principal d’accés a la forest, és pel fons de vall des del poble 
d’Estaon. Es tracta d’una pista forestal en estat mig, que va empitjorant tal 
com avança. No té sortida, necessita ser reparada al menys en el seu tram 
últim. És per això que es demana l’arrenjament de l’últim kilòmetre de pista 
forestal, per a l’any 2012. Es considera que tindrà un pressupost aproximat 
de 3.000 €. 
 

 És voluntat dels veïns, tancar aquesta pista forestal al seu començament, 
mitjançant una barrera i que només sigui d’accés per al veïnat del comunal 
en qüestió. En tal direcció, s’ha proposat en aquesta ordenació, una 
ordenança de regulació de l’accés rodat (annex). 

 
 És voluntat dels propietaris i de l’ajuntament, proposar en aquesta 

ordenació, la possibilitat de perllongar la pista forestal de Campirme, fins a 
la proximitat dels estanys (aproximadament a l’alçada de la cabana de 
Peracals. Aquesta acció, facilitaria el treball dels ramaders i milloraria la 
oferta turística de la forest i del municipi. A l’estiu, tot el ramat de la forest, 
està ubicat en aquest territori del capdamunt de la forest, i és per això que 
aquesta pista podria millorar les condicions de treball al millorar 
l’aproximació dels pastors. Tècnicament, no suposaria gran dificultat, ja que 
és un terreny de poca pendent i per tant fàcil de treballar. Aproximadament 
es pressuposta en 30.000 €.  

 
3- Millores en infraestructures 

 
Resultat de la fase de participació i de l’anàlisi de l’inventari, es conclouen 

les següents actuacions:  
 

- Acció 1. Zona aparcament fons de vall. Ubicació al rodal 9h o 10c, en 
dependència de la regulació de l’accés rodat. 

- Acció 2. Zona aparcament coll de Campirme. Ubicació al rodal 1m. Es 
tracta d’obrir noves possibilitats per a la realització d’itineraris i 
l’aproximació als estanys i al cim de Campirme. 

- Acció 3. Àrea recreativa de Nibrós. La importància d’aquest indret i 
l’afluència de gent que el visita, fan interessant la creació d’una àrea 
recreativa amb senyalització interpretativa i indicació de les pautes de 
comportament. Correspon al rodal 1j. 
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- Acció 4. Punts panoràmics. Són ubicacions de la forest, de gran visibilitat 
i bellesa, que es podrien convertir en miradors panoràmics. Rodals: 
Cabana de Peracals (3d), Coll de Jou (5a), bordes Enterrius (1j) 

- Acció 5. Punts interpretatius. Són indrets on la importància cultural 
provoca la possibilitat de crear cartells interpretatius al voltant d’aquell 
element. Són les bordes de Nibrós, les de Perafita, les de Clavillats i les 
d’Enterrius, principalment. D’igual forma que a l’acció 3, s’ubicarien 
cartells de pautes de comportament. També s’inclourà en aquesta 
acció, el forn de cals del rodal 1a. 

 
La programació de les actuacions descrites en el temps i l’espai és la 

següent: 
 

Any 
d’actuació Acció Preu unitat 

(€/infraestr.) Ajut PNAP Despesa Balanç 

2012      
2014 1 3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 
2016      
2018 5 9.000 € 9.000 € 9.000 € 0 € 
2020     
Total   12.000 € 12.000 € 0 € 

Taula 2.22.   Balanç econòmic de les accions de millora en infraestructures del Pla Especial 
 
 Directrius d’actuació per a l’ús recreatiu de la forest 
 
 S’adjunten les condicions del pla d’ús recreatiu a l’annex 10. 

 
Tota la programació corresponent al Pla Especial de tots els plans 

d’aprofitaments de la foresta CUP 132, es poden veure al mapa 6.1. 
 

2.2.9  Pla de Millora de Prevenció d’Incendis 

 
Les actuacions previstes per als propers deu anys estan al Pla de Prevenció 

d’Incendis Municipal, aprovat durant el 2009. Com a conclusió de l’anàlisi 
d’aquest document i del coneixement més precís de la forest després de la 
realització de l’inventari forestal, s’enuncien unes consideracions:  

 
 Totes les actuacions determinades al Pla de millora forestal i 

conseqüentment al Pla de llenya i biomassa, han estat pensades per servir 
de faixa auxiliar a la forest i al municipi. Aquests treballs, són faixes d’entre 
50 a 100 metres d’amplada, on s’aplicaran tractaments de poda, 
estassada de matoll, selecció de tanys o entresaca per bosquets i trituració 
de restes. Això farà possible que tots els rodals elegits en el Pla de millora 
forestal, en el termini del Pla general d’aquesta ordenació, puguin tenir 
faixes auxiliars que protegiran la forest de possibles incendis, delimitaran els 
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lindes de la forest, generaran paisatge i espais oberts, milloraran la 
biodiversitat d’aquests espais, i facilitaran el moviment en cas d’extinció. 

 
 Balanç econòmic i localització de l’aprofitament 

 
No es fa cap balanç doncs s’entén les despeses ja estan contemplades al 

Pla de millora forestal presentat abans. 

2.3.6  Pla 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.  
      

 Zones AIEN i AGD  
 
Els objectius de la creació d’aquestes zones són la conservació de la 

biodiversitat: 
 

 Recuperar hàbitats d’alt interès ecològic que estan en desaparició. 
 Mantenir hàbitat d’alt interès ecològic. 
 Mantenir i recuperar zones de bosc amb un alt grau de maduresa. 
 Afavorir la presència de les poblacions de les espècies de fauna 

d’interès a la forest. 
 Millorar les zones limítrofes a rodals d’interès per la fauna per afavorir 

l’estabilitat de les seves poblacions. 
 
AIEN (Àrees d’Interès a Evolució Natural): són els rodals resultat de l’estudi 

de biodiversitat en relació als espais més sensibles ja sigui pels seus valors 
botànics com faunístics. Són espais molt escassos i una intervenció sobre les 
seves característiques podria comportar la pèrdua d’alguns dels seus trets 
definidors, que normalment tenen una gran rellevància en termes de 
biodiversitat (bàsicament flora i/o fauna). Des del punt de vista tècnic, 
s’aconsella que es localitzin aquests espais sobre rodals de manera que quedin 
protegits. Per tant, aquests rodals quedaran com a reservori ecològic perpetu 
de la forest. Seguint aquests criteris s’han definit els següents rodals AIEN a la 
forest de “Obaga de Peracalç” CUP 132: 
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Taula 2.23 Ubicació dels rodals AIEN a la Forest “Obaga de Peracals” 

 
AGD (Àrees de Gestió Dirigida): són els rodals que tenen un valor faunístic 

i/o botànic important, però que es troben inserits en un rodal que pot tenir 
algun interès d’explotació molt important (fusta, llenyes, pastures, ...) o en les 
que es poden realitzar millores per afavorir la presencia o manteniment 
d’espècies de fauna sensibles. Aquesta explotació o tasques de millora de 
l’hàbitat s’hauran de realitzar amb molta cura i d’una forma poc intensiva. De 
fet, seran regulats per un plec de condicions especial que es proposa més 
endavant. En tot cas, aquests rodals tindran un tractament sempre dirigit a 
transformar-los en AIEN en un futur. Seguint aquests criteris s’han definit els 
següents rodals AGD, a la forest de “Obaga de Peracalç” CUP 132:  
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Taula 2.24 Ubicació dels rodals AGD a la Forest “Obaga de Peracals” 
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 Directrius d’actuació per a la gestió de zones AIEN i AGD  
 
Àrees AIEN 

 
A les Àrees d’Interès a Evolució Natural no s’hi realitzarà cap tipus d’actuació.  
 

Seria convenient, però, portar un control anual o bianual dasomètric i de 
maduresa en aquests rodals. Per aquest objectiu, es recomanable aprofitar les 
mateixes parcel·les de l’inventari forestal d’aquesta ordenació.  
 
Àrees AGD 
 

En la present proposta es donen una sèrie de recomanacions per a les 
espècies sensibles quan s’actuï sobre determinats rodals AGD, ja sigui per 
explotació o millora de l’hàbitat. Aquestes recomanacions van encaminades a 
afavorir o conservar la presència de perdiu xerra, picot negre i ratpenats 
forestals. Pel que fa al picot negre i els ratpenats forestals, l’objectiu principal 
de les consideracions és afavorir la presència de les espècies de pícids, 
especialment el picot negre. Aquestes espècies són claus per a la presència 
dels ratpenats forestals i també indirectament per espècies de passeriformes 
insectívors (espècies clau per al control natural de plagues forestals) i fins i tot 
per espècies com el liró gris i l’esquirol. Les espècies de pícids aporten cavitats 
als arbres que seran aprofitades per a la reproducció d'aquestes espècies 
comentades, fet que afavoreix el seu establiment i conservació en el territori. 
 

En la resta d’àrees AGD que no condicionen la presència d’aquestes 
espècies s’ha d’intentar mantenir i afavorir l’hàbitat present pel quan han estat 
determinats Àrees de Gestió Dirigida. 
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OBJECTIUS

    Afavorir la generació de noves cavitats, potenciant les tipologies d'arbres més adequats.

ACLARIDES

Realització: Època de realització: 1 de setembre a 1 de desembre

Condicionants: A ser possible, el treball s'ha de realitzar amb eines manuals (motodesbrossadora).

Les vores dels illots han de quedar amb marges irregulars.

Superfície: S'ha d'actuar en bosquets menors de 0,5 ha, o per tallada de selecció.

S'ha de deixar un remanent de fusta morta al bosc i en peu, de com a mínim 15 peus d'arbres morts 
per hectàrea.

Zona d'actuació: Rodal 1h

Per les actuacions d'aclarides que es realitzin en els rodals AGD s'aconsella seguir els següents condicionats 
per afavorir la presència de picot negre:

Les actuacions han de ser sel·lectives, i han de respectar sobretot els peus amb presència de cavitats 
de picot negre i d'altres pícids.

PICOT NEGRE (Dryocopus martius )

Com s'ha explicat anteriorment, les mesures proposades estan encaminades a afavorir la presència de pícids, 
mitjançant:

    Preservar les espècies arbòries amb presència de cavitats.
    Preservar la presència de fusta morta en peu.

Preservar un mínim de 15 peus/ha extratallables, o si no existeixen, 15 arbres madurs. Aquests arbres 
hauran d’estar distribuïts homogèniament al rodal, i s’escolliran els de major mida, sempre i quan no 
suposi un risc per a la propagació de plagues i malalties.
Respectar els troncs tumbats pel vent (sobretot si són de gran tamany), especialment quan aquests 
siguin escassos dins el rodal. Fomentar la presència constant d’una certa quantitat de fusta morta al 
terra.

 
 

OBJECTIUS

CRITERIS PER AFAVORIR A LA PERDIU XERRA EN ACTUACIONS D'ELIMINACIÓ DE MATOLL
Finalitat: 

Realització: Època de realització: Entre l'1 de setembre i l'1 d'abril
Superfície: 

Zona d'actuació: 

Dotar al responsable de les estassades/cremes controlades de matollar d'una eina per afavorir a la 
perdiu xerra. 

PERDIU XERRA (Perdix perdix )

Creació d'un mosaic de balegar amb pastures en zones de balegar tancat on es facin estassades per a obertura de 
pastures per al bestiar.

De tota la superfície objecte d'actuació s'ha de deixar una superfície entre el 40-60% de matollar.

D'aquesta manera s'ha de conformar una superfície tractada amb aspecte de tauler d'escacs. Les illes 

de matollar han de tenir una superfície d'entre 2.500 i 5.000 m2.
Qualsevol parcel·la on es realitzin estassades de matoll.  
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OBJECTIUS

    Afavorir la generació de noves cavitats, potenciant les tipologies d'arbres més adequats.

ACLARIDES

Realització: Època de realització: 1 de setembre a 1 de desembre

Condicionants: A ser possible, el treball s'ha de realitzar amb eines manuals (motodesbrossadora).

Les vores dels illots han de quedar amb marges irregulars.

Superfície: S'ha d'actuar en bosquets menors de 0,5 ha, o per tallada de selecció.

S'ha de deixar un remanent de fusta morta al bosc i en peu, de com a mínim 10 peus d'arbres morts 
per hectàrea.

Zona d'actuació: Rodal 1h

Per les actuacions d'aclarides que es realitzin en els rodals AGD s'aconsella seguir els següents condicionats 
per afavorir la presència de ratpenats forestals:

Les actuacions han de ser sel·lectives, i han de respectar sobretot els peus amb presència de cavitats 
de picot negre i d'altres pícids.

RATPENATS FORESTALS

Com s'ha explicat anteriorment, les mesures proposades estan encaminades a afavorir la presència de pícids, 
mitjançant:

    Preservar les espècies arbòries amb presència de cavitats.
    Preservar la presència de fusta morta en peu.

Preservar un mínim de 15 peus/ha extratallables, o si no existeixen, 15 arbres madurs. Aquests arbres 
hauran d’estar distribuïts homogèniament al rodal, i s’escolliran els de major mida, sempre i quan no 
suposi un risc per a la propagació de plagues i malalties.
Respectar els troncs tumbats pel vent (sobretot si són de gran tamany), i els que no han estat tumbats 
del tot, si no que estan inclinats; especialment quan aquests siguin escassos dins el rodal. Fomentar 
la presència constant d’una certa quantitat de fusta morta al terra.

 
 
 Proposta d’accions futures 
 
Estudis de fauna 
 
 Ungulats 
 

En l’estudi preliminar del medi, s’han detectat densitats elevades d’ungulats 
(cérvol Cervus elaphus, cabirol Capreolus capreolus, daina Dama dama i isard 
Rupicapra pyrenaica). Per altra banda, també s’han detectat danys sobre la 
vegetació, conseqüència directa de l’efecte d’aquestes espècies quan ens 
trobem davant d’altes densitats de les seves poblacions. Segons estudis 
realitzats a Andalusia en cérvol i cabirol, les densitats òptimes d’aquestes 
espècies són de 20 ind/ha per evitar el deteriorament dels recursos alimentaris 
disponibles, que afecta negativament a l’espècie i sobretot a altres espècies 
com el gall fer, així com danys directes sobre la vegetació. 
 

Com a conseqüència d’aquest fet, es planteja realitzar un estudi exhaustiu 
de la població d’ungulats per tenir un coneixement real de la densitat 
d’aquestes espècies a la forest i plantejar possibles mesures de gestió per 
realitzar un control d’aquestes poblacions. 
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 Seguiment de les poblacions 
 

Per conèixer l’estat de les poblacions d’aquestes espècies s’hauria de fer un 
seguiment anual o bianual realitzant censos de les seves poblacions. 
Metodologies de seguiment que es podrien realitzar són: 
 

 Punts de control de rastres: excrements. 
 Recorreguts de detecció visual i auditiva. 
 Cens de la brama 
 

 
Foto 2.5 Exemple de danys provocats per cèrvol sobre els arbres de la forest.  

 
 Mesures de gestió 
 

En base als resultats obtinguts, s’hauria de realitzar, si els resultats així ho 
indiquen, un pla de  gestió d’aquestes espècies per intentar reduir les seves 
densitats a la forest. Possibles mesures a prendre: 
 

 Adequar el Pla cinegètic a les necessitats de la forest.  
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 Afavorir l’interès cinegètic d’aquestes espècies: incentivar el consum de 
la seva carn (promoció a la zona dels seus embotits i introducció a les 
cartes del restaurants de plats elaborats amb la seva carn,...) 

 
 Ratpenats  
 

L’estudi de les poblacions d’aquestes espècies requereixen un seguiment 
amb una metodologia i material molt específic. A més, el desconeixement 
actual d’aquestes poblacions als boscos catalans és molt elevat, de tal 
manera que hi ha zones en que pràcticament es parteix de zero. 
 

Per aquest motiu, es planteja la necessitat de realitzar un estudi exhaustiu de 
les seves poblacions dins la forest àmbit d’estudi. Aquest estudi hauria de 
contemplar: 
 

- Riquesa específica a la forest. 
- Abundància de les espècies. 
- Estudi de l’aprofitament de les bordes i altres estructures humanes 

(búnquers, etc) com a refugis per les espècies. 
 
Mesures contra plagues forestals  

 
Les espècies d’ocells insectívors i ratpenats forestals són una eina eficaç per 

al control de les plagues forestals, doncs la seva dieta també inclou les 
especies entomològiques causants d’aquestes plagues. En el cas del cucut, 
per exemple, l’eruga de la processionària del pi (Thaumatopea pytocampa) és 
un recurs tròfic de primer ordre a la dieta dels individus establerts en boscos de 
coníferes (Jubete, 1997; Ribas, 2000) 

 
Com a mètode natural per al control de plagues forestals es proposa 

afavorir i potenciar la presència d’aus insectívores i ratpenats forestals a la 
forest, mitjançant diversos mecanismes:  
 
 Aus insectívores: 

 Col·locació de caixes niu a l’àmbit de la forest per facilitar la 
reproducció i l’èxit reproductor d’aquestes espècies insectívores. 

 Afavorir la presència d’espècies de pícids (picot negre, picot garser gros 
i picot verd), doncs les cavitats que aquests practiquen als arbres també 
són utilitzades per a la reproducció de moltes de les espècies de 
passeriformes insectívors.  

 
 Ratpenats forestals: 
 

 Seguir les mesures proposades sobre les actuacions forestals en l’apartat 
de Directrius d’Actuació per les zones de Rodals AEIN i AGD. 
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 Creació de nous refugis i adequació dels existents.  
 
També existeixen mecanismes artificials per a la lluita contra les plagues 
forestals, específics per cada tipus de plaga, els quals es descriuen a 
continuació: 
 
Processionària del pi (Thaumetopoea pytocampa): 

 Tractaments químics massius: s’usa el diflubenzuron, el flufenuxuron i 
també insecticides microbiològics basats en el Bacilus thuringensis. 

 Tallada i destrucció de les bosses: ús de podes que permetin la seva 
eliminació, en zones amb baixa densitat de bosses. 

 Tractaments amb nebulitzadors i polvoritzadors. 
 Ús de feromones 

 
Vesc (Viscum albium): 

 Enriquiment de les masses arbrades més afectades amb espècies de 
fruits tardans, com la moixera o el grèvol, perquè els ocells s’alimentin 
dels seus fruits i no estenguin les llavors de vesc. 

 Tala i eliminació dels peus més afectats. 
 Aprofitament del vesc com a planta ornamental, sobretot en l’època 

de Nadal, d’aquesta manera s’eliminaria part de la plaga i es trauria un 
benefici econòmic. 

 
Tomicus sp.: 

 Tala i crema dels peus afectats. 
 Tractaments amb piretroides. 
 Utilització de peus arbres-trampa. Peus recent talats utilitzats per atreure 

la població de pupes perquè s’hi reprodueixin. 
  

Iniciatives de conservació de la natura 

Les iniciatives de conservació de la natura que afecten la forest de 
Peracalç són diverses, malgrat no tenir una incidència relativament alta quant 
a la seva implantació i/o efectivitat.  

 Iniciatives basades en la legislació vigent 

Tota la forest de l’Obaga de Peracalç es troba inclosa dins els límits del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb una superfície total de 790,02. Aquesta 
mateixa superfície també està integrada a dins el Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) com a EIN Alt Pirineu i a dintre la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA ES 5120003 
Alt Pallars).  

Superfície de la forest inclosa en cada espai: 



Forest d'Estaon, Anàs i Bonestarre “Obaga de Peracals”                              Planificació 

    

260 

Espai Superfície (Ha)
EIN Alt Pirineu 792,08 Ha
LIC ES5130003 Alt Pallars 792,08 Ha
ZEPA ES5130003 Alt Pallars 792,08 Ha
Parc Natural de l'Alt Pirineu 792,08 Ha  

Taula 2.25 Figures de protecció a les que pertany la forest “Obaga de Peracals” 
 
Segons els límits d’aquests espais, tota la superfície de la forest queda 

protegida per alguna figura de protecció. En aquest sentit, les poblacions de 
les espècies sensibles presents a la forest es troben emmarcades sota una marc 
legal de protecció.  

Com a mesures del present informe per a la conservació d’aquestes 
espècies es planteja la definició de rodals integrants com a zones de 
conservació (Rodals Protectors de Biodiversitat). Dins d’aquesta categoria es 
defineixen zones d’Àrees d’Interès a Evolució Natural (AIEN) i zones d’Àrees de 
Gestió Dirigida (AGD). Per a les zones AIEN no s’hi planteja cap actuació, 
simplement s’estableix que no s’hi pot realitzar cap aprofitament per evitar 
molèsties sobre aquestes espècies. I a les zones AGD es plantegen una sèrie 
d’actuacions per a la millora de l’hàbitat de les espècies sensibles (ja 
descrites).  

 
Balanç econòmic  

 
A la següent taula es mostren les diferents línies de finançament per a 

realitzar actuacions en matèria de gestió i conservació dels diferents espais 
naturals. És un recull, a nivell autonòmic, estatal i internacional, de les principals 
fonts de finançament a les que es poden optar per a realitzar actuacions a la 
forest. 

 
A nivell autonòmic:

Ordre MAH/137/2007 Finançament d’actuacions en els espais protegits de
Catalunya.

Ordre MAH/105/2008 Ajuts a la gestió forestal sostenible

A nivell estatal:

Fundación Biodiversidad. Subvencions per a la realització d’activitats en
l’àmbit de la biodiversitat, cambi climàtic i desenvolupament sostenible.

Línea 1. Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Línea 2. Desenvolupament sostenible del Medi Rural.

A nivell europeu:

Subvencions LIFE de la Unió Europea

Reglament CE nº 614/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
maig de 2007, relatiu al instrument financer per al medi ambient (LIFE+)
publicat al diari oficial de la Unió Europea L149, de 9 de juny de 2007.
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Aquestes actuacions han de permetre incidir directament sobre el medi 
-gestió forestal- i realitzar estudis de conservació de la biodiversitat -estudis 
específics per a determinades espècies sensibles- que en el cas de la nostra 
forest poden ser la perdiu xerra, els ratpenats i els ungulats.  

 
2.3- Balanç econòmic de la ordenació forestal  
 
Per finalitzar la ordenació, es recullin totes les actuacions previstes per al 

Pla Especial, i es fa un balanç econòmic aproximatiu de les inversions 
explicades i previstes en tots els plans. 

 
Any 

d’actuació 
Tipus 

d’actuació Ajut Despesa Balanç 

2012 Rp It M P 18.855,51 € 18.855,51 € 0 € 

2014 Rp Ir S M 10.780,43 € 14.780,43 € -4.000 € 

2016 Rp Ir M 11.104,55 € 11.104,55 € 0 € 

2018 Rp Ir S M 18.177,54 € 24.177,54 € -6.000 € 

2020 Rp It M 13.361,60 € 13.361,60 € 0 € 

Total - 72.279,63 € 82.279,63 € -10.000 € 

Taula 2.26 Balanç final de tota la ordenació CUP 132. 
 
 

Rp Recuperació pastures 
Ir Infraestructura ramadera 
It Itinerari recreatiu 
S Senyals panoràmiques… 
M Millora forestal 
P Arrenjament de pista forestal 

Llegenda 
 

 
La realització dels treballs i de les infraestructures programades, suposarien 

una inversió en la forest de 82. 279,63 €. 
 
Tot junt fa un total de -10.000 € de balanç final després de 10 anys de Pla 

Especial. Amb aquest deute, el propietari (comú de veïns) aconseguiria tenir la 
seva forest en perfecte estat de manteniment i ús. Suposa una inversió de 1.000 
€ 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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      Signen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Ródenas Mayor                     Mireia Jiménez Rosell                   
Enginyer de Forests                            Llicenciada en Ciències Ambientals 
Núm. Col·legiat 4.465   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Llorenç Sánchez Abrié 
Alcalde de la Vall de Cardós 
 
 
 
 
 Ribera de Cardós, setembre del 2010 
 
 

 
Avellana de la “Obaga de Peracals” 
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