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3.3.4 Rodalització. 

És la creació i delimitació, en el camp i en el mapa, dels rodals. Amb els equips 
preparats, es van començar les feines de camp. Aquesta primera fase, consisteix en 
una batuda en ziga-zaga, recorrent tota la forest (recorreguts de rodalització). 
Aquesta batuda generarà tot un seguit de rodals dins de cadascun dels cantons, que 
tindran una nomenclatura alfabètica (a, b, c...). Un rodal és una unitat de forest 
homogènia, que té una superfície entre 0 i 5 has, tot i que excepcionalment un rodal 
protector pot ser molt més gran ja que la gestió posterior serà molt més senzilla i no es 
necesita tant de detall. En un rodal, el bosc té la mateixa pendent, la mateixa 
estructura, les mateixes espècies, el mateix nombre de regenerat...Per determinar els 
rodals, es van establir uns criteris de rodalització. A continuació es descriuen: 

• Els rodals són la base principal de la ordenació per rodals, de la seva 
determinació depèn en gran mesura, tot l’estudi. Hauran de ser, homogenis 
en tots els següents sentits:  

 
- Espècie principal i acompanyants de la massa 

arbrada 
- Espècies i cobertura arbustiva 
- Espècies i cobertura herbàcia 
- Classes d’edats 
- Regenerat 
- Densitat arbrat,dimensions de copes i altures 
- Mètode de benefici de la massa 
- Tractament silvícola passat i actual. 
- Topografia del terreny 
- Qualitat d’estació (pedregositat, pendent, 

orientació...) 
- Cobertura arbustiva i herbàcia 

 

• Quan més homogenis siguin, menys error es produirà. No hi ha superfície 
mínima ni màxima, però la màxima en un bosc d’aquestes característiques 
vindrà molt limitada 

• És interessant que els límits dels rodals siguin divisòries, barrancs o canvis 
bruscos de pendent. Han de ser límits rectes per poder poligonitzar millor i 
facilitar la posterior gestió dels rodals. 

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

• La creació de un alt nombre de rodals, pot ser, allargarà el treball de 
planificació, però sens dubte millorarà la posterior gestió de la forest i 
aconseguirà plenament els objectius de qualsevol ordenació. 

 
La necessitat de recórrer tot el forest per determinar els rodals, es compensarà amb 

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

L’enumeració d’aquest rodals i els seus límits, respecten els límits dels cantons, que 
són la unitat anterior. Els rodals del bosc productor són més xics que els del bosc 
protector, ja que en aquests no sol haver arbrat o les futures actuacions seran 
protectores (per ser molt inaccessible per ser explotats o per perillar l’estabilitat del sol) i 
per tant no cal dividir la massa en trossos tant petits. 
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Per a cadascun dels rodals es redacta una fitxa de diagnosi forestal (estat de la 
massa, intervencions anteriors, intervencions possibles, plagues, regenerat, cobertures 
de matolls, comentaris...) i una fitxa de maduresa (fusta vella, senyals de fauna 
protegida, arbres vells, branques,....), aquestes fitxes s’acompanyen en els punts 
corresponents. Juntament amb aquesta informació es realitza una fotografia digital del 
rodal (arxiu fotogràfic adjunt en el CD presentat). Igualment, al realitzar-se en aquesta 
fase una bona batuda de tota la forest, es van trobant tot tipus d’elements d’interès 
(rastres de fauna, carboneres, restes guerra civil, corrals...) que són marcats als plànols i 
amb GPS. Tota aquesta informació serà fonamental per a la posterior planificació de la 
forest.  

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

Durant aquesta fase, també es perfilaran els superestrats o quarters d’inventari 
forestal, que aniran transformant-se en quarters i es reubicaran els rodals, què 
inicialment, es van incloure en un quarter d’inventari, diferent al corresponent, durant 
la primera fase dels treballs de camp. 

Conseqüència, d’aquesta rodalització, es van determinar un total de  134 rodals. 
Les superfícies varien d’entre 0,29 ha fins 43 ha. En la següent taula es mostren les 
superfícies de cadascú dels rodals i la seva numeració, i seguit es poden veure les 
estadístiques referents a aquestes dades: 

 
* Els criteris de rodalització, i la metodologia de senyalització, es poden veure a 

l’annex 2. El mapa dasocràtic amb la conformació final dels rodals és el mapa 3.1 
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Cantó I Cantó I-II Cantó I-II Cantó III Cantó IV-V Cantó V-VI-VII 
1a 5,97 1x 2,37 2l 1,21 3m 4,35 4a 2,97 5i 6,03 

1b 2,47 1y 2,03 2m 10,68 3n 3,86 4b 6,03 5j 6,15 

1c 10,58 1z 4,78 2n 7,20 3o 4,68 4c 8,30 5k 10,00 

1d 2,72 1aa 3,55 2o 5,86 3p 5,71 4d 3,52 5l 7,82 

1e 3,74 1ab 2,49 2p 10,83 3q 1,00 4e 3,75 5m 0,91 

1f 3,86 1ac 3,97 2q 0,40 3r 2,815 4f 5,01 5n 7,55 

1g 4,43 1ad 3,55 2r 10,31 3s 1,861 4g 2,73 6a 43,48 

1h 2,42 1ae 5,41 2s 7,47 3t 4,884 4h 2,49 6b 27,99 

1i 4,76 1af 1,28 2t 2,56 3u 1,807 4i 12,60 6c 22,49 

1j 3,74 1ag 2,78 2u 3,48 3v 0,808 4j 7,42 6d 24,23 

1k 5,55 1ah 3,08 2v 11,06 3w 0,715 4k 26,58 6e 1,16 

1l 3,39 1ai 1,32 3a 2,08 3x 2,419 4l 1,51 6f 6,21 

1m 3,28 2a 5,16 3b 2,87 3y 1,681 4m 5,83 6g 3,09 

1n 3,74 2b 0,97 3c 1,84 3z 4,926 4n 2,11 7a 9,01 

1o 4,32 2c 3,74 3d 1,05 3aa 1,893 4o 8,21 7b 7,02 

1p 7,60 2d 3,00 3e 1,02 3ab 7,372 5a 17,43 7c 5,31 

1q 8,93 2e 5,05 3f 1,55 3ac 4,068 5b 3,88 7d 8,10 

1r 5,73 2f 3,36 3g 1,83 3ad 2,575 5c 4,14 7e 0,82 

1s 7,81 2g 4,30 3h 1,40 3ae 1,448 5d 5,98 7f 12,48 

1t 6,31 2h 0,91 3i 0,49 3af 2,327 5e 2,21 7g 4,57 

1u 10,18 2i 4,26 3j 5,27 3ag 5,135 5f 8,59 7h 15,94 

1v 6,58 2j 7,59 3k 3,65     5g 2,20     

1w 3,70 2k 3,31 3l 1,39     5h 2,63     

Taula 1.3.4: Superficie (en hectáreas) per  rodal en cada cantó. 
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3.4 Estudi de la massa arbrada. 

L’estudi de la massa arbrada, comença en el moment en que es prenen les 
primeres dades de camp, és a dir, en la fase de rodalització. Com ja s’ha explicat 
anteriorment, durant les fases de treball de camp, s’omplin diferents tipus de fitxes. 
Durant la fase de rodalització, s’omplen dues fitxes (fitxa de diagnosi forestal, i índex de 
maduresa), què recullen informació fonamental per a la posterior planificació, i que 
alliberen feina a la posterior fase de inventariació. Aquesta informació alhora, servirà 
per facilitar la tasca de rodalització i organització de la forest. El procediment que s’ha 
de seguir per prendre les mesures i els casos excepcionals, es poden veure a l’annex 2. 

Si el quarter d’inventari és productor, s’emprarà una fitxa de invetari forestal i 
una de diagnosi forestal diferents a si el quarter d’inventari és protector del sòl o 
ramader. La fitxa de naturalitat, serà sempre la mateixa per a tots els quarters 
d’inventari. Les fitxes s’adjunten en l’annex 7. 

 

3.4.1 Fase de rodalització 

Per a la realització d’aquesta fase s’ha comptat amb dos equips de treball formats 
cadascú per dues persones, un tècnic forestal (enginyer tècnic forestal, o enginyer de 
forest) i un operari. El treball de camp es va realitzar durant l’estiu de l’any 2009 (mesos 
de juny, juliol, i agost), i els equips han estat formats per les següents persones: 

 
Operaris Tècnics 

Jordi Ricart Josefina Segura 

Felipe Valladares Xavier Ródenas 

Pere Miñana Sergi Ricart 

Albert Monsó MªJosep Berenguer 

Mauricio Àlvarez Anna Pou 
Taula I .3.5. Tècnics i peons forestals que han participat en la fase de rodalització. 

 
Xavier Ródenas. Enginyer de Forests. Cap d’equip d’inventari forestal. Coordinador del 
projecte. 
Josefina Segura: Enginyera de Forests. Cap d’equip d’inventari forestal. Tècnica del 
projecte. 
Sergi Ricart. Enginyer Tècnic Forestal. Tasques de Peó Forestal 
Jordi Ricart: Llicenciat en INEF. Tasques de Peó Forestal. 
MªJosep Berenguer: Geògrafa. Tasques de planimetria i tasques de Peó Forestal.  
Felipe Valladares: Fotògraf. Tasques de Peó Forestal.  
Pere Miñana: Tasques de Peó Forestal. 
Albert Monsó: Tasques de Peó Forestal.  
Mauricio Àlvarez: Tasques de Peó Forestal. 
 

A més a més, s’ha comptat amb el posterior treball d’aquestes persones: 
 

Anna Pou: Anna Pou. Geògrafa. Cap de planimetria i cadastre. Tècnica del projecte. 
Elisenda Montserrat: Biòloga. Especialitzat en estudis faunístics i florístics. Cap de l’estudi 
de biodiversitat. 
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Foto I.3.2. Equips de camp realitzant el treball d’inventariació forestal. 
 

 

 

Foto I.3.1. Equips de camp realitzant 
el treball d’inventariació forestal 
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Foto I.3.3. Equips de camp realitzant el treball d’inventariació forestal. 
 

3.4.2 Preinventari 

El preinventari o mostra pilot de la població a ordenar, s’ha fet amb l’objectiu de 
poder determinar un nivell de detall adequat per a l’inventari posterior, optimitzar al 
mateix temps l’esforç de treball necessari, i assegurar un error d’inventari mínim i 
permès per les “Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados”, (1.970). En aquest 
cas, s’ha seguit el següent procés: 

Un cop delimitats els quatre superestrats- quarters d’inventari, (en la fase de 
quarterització inventarial), es van visitar aquestes quatre parts de la forest al camp i es 
va comprovar la gran variabilitat de la massa. Aquestes visites al camp, l’experiència 
d’anteriors ordenacions, i les condicions que marca el mètode d’ordenació elegit, a 
més de les que marca el propietari, han determinat aquestes conclusions: 

 
 
 

- Els rodals seran les unitats mínimes d’inventari. 
- Per a cada rodal es realitzarà com a mínim una parcel·la d’inventari. En les zones 

productores de fusta es fixa com a densitat mínima d’inventari 1 parcel·la cada 2 
ha, el que suposa que en un rodal  igual o menor a 2 ha, si es fa una parcel·la de 1 
àrea (100 m²) la representativitat reial és de com a mínim del 0,5%. Si aquesta 
parcela és de 5 àrees (500 m²), llavors, la representativitat real és de com a mínim 
del 2,5%. 

- En les zones  protectores de conservació de sol, es fixa com a densitat mínima 
d’inventari 1 parcel·la cada 20 has. 

- En les zones de prats i pastures, es fixa com a densitat mínima d’inventari una 
parcel·la per rodal. 

 
Un cop determinades aquestes consideracions, és conclou un nombre de 

parcel·les d’inventari, que generaran totes les dades de camp necessàries pels càlculs 
dasomètrics posteriors. A posteriori, un cop es tenen les dades del camp recollides, és 
calcula el coeficient de variabilitat. Després amb aquest coeficient, és calcula l’error 
de mostreig, en cas de no complir els errors mínims marcat per les “Instrucciones de 
Ordenación de Montes Arbolados”(1.970), s’hauria d’augmentar el nombre de 
parcel·les d’inventari realitzades al camp, fins complir amb els errors mínims. Aquests 
errors mínims, són el 15% per a les parts productores i el 30% per a les parts protectores. 
En cas de complir els mínims d’errors, és calcula l’error exacte que es comet amb el 
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nombre de parcel·les realitzades. Per tant, el CV, es calcularà a posteriori, per 
demostrar que el mètode és eficaç, i per calcular el posterior error d’inventari. 

Tenint en compte totes aquestes consideracions, es van crear els quarters 
d’inventari (taules adjuntes) i durant la fase de rodalització, es va concloure el nombre 
de rodals i les superfícies de cadascun. A partir d’aquesta informació, es van calcular 
el nombre de parcel·les d’inventari a realitzar. En total, s’han realitzat 151 parcel·les 
d’inventari. A continuació, es mostren el nombre de parcel·les resultants per a 
cadascun dels quarters d’inventari i els rodals que es van elegir per a cadascun del 
quarters d’inventari. Aquestes xifres serviran per fer els càlculs relacionats amb la 
intensitat de mostreig i l’error de mostreig: 

 
Quarter d’inventari productor (A): 
 
 

Rd. 
Parcel·les 

fetes 
Quart 

d’inventari Sup. Rd. 
Parcel·les 

fetes 
Quart 

d’inventari Sup. Rd. 
Parcel·les 

fetes 
Quart 

d’inventari Sup. 

1b 1 P 2,47 2b 1 P 0,97 3y 1 P 1,681 
1c 1 P 10,58 2c 1 P 3,74 3z 1 P 4,926 
1d 1 P 2,72 2d 1 P 3,00 3aa 1 P 1,893 

1e 1 P 3,74 2e 1 P 5,05 3ad 1 P 2,575 

1f 1 P 3,86 2f 1 P 3,36 3ag 1 P 5,135 
1g 2 P 4,43 2g 1 P 4,30 4a 2 P 2,97 
1h 1 P 2,42 2h 1 P 0,91 4b 2 P 6,03 
1i 1 P 4,76 2t 1 P 2,56 4c 1 P 8,30 
1j 1 P 3,74 2v 1 P 11,06 4d 2 P 3,52 
1k 2 P 5,55 3a 1 P 2,08 4f 1 P 5,01 
1l 1 P 3,39 3b 1 P 2,87 4g 1 P 2,73 

1m 1 P 3,28 3c 1 P 1,84 4h 1 P 2,49 
1n 1 P 3,74 3d 1 P 1,05 4i 1 P 12,60 
1o 1 P 4,32 3e 1 P 1,02 4m 1 P 5,83 
1p 3 P 7,60 3f 1 P 1,55 5a 2 P 17,43 

1q 3 P 8,93 3g 1 P 1,83 5c 1 P 4,14 
1r 1 P 5,73 3h 1 P 1,40 5d 1 P 5,98 
1s 2 P 7,81 3i 1 P 0,49 5e 1 P 2,21 
1t 2 P 6,31 3j 1 P 5,27 5g 1 P 2,20 
1u 3 P 10,18 3k 2 P 3,65 5j 1 P 6,15 
1w 1 P 3,70 3l 1 P 1,39 5k 1 P 10,00 
1y 1 P 2,03 3m 1 P 4,35 5n 1 P 7,55 

1z 1 P 4,78 3o 1 P 4,68 6e 1 P 1,16 
1aa 1 P 3,55 3p 1 P 5,71 7a 1 P 9,01 

1ab 1 P 2,49 3q 1 P 1,00 7b 1 P 7,02 

1ac 1 P 3,97 3r 1 P 2,8154 7d 1 P 8,10 
1ad 1 P 3,55 3s 1 P 1,8609 7e 1 P 0,82 
1ae 1 P 5,41 3t 1 P 4,8836 7f 2 P 12,48 
1af 1 P 1,28 3w 1 P 0,7147 7g 1 P 4,57 

1ag 1 P 2,78 3x 1 P 2,419 7h 2 P 15,94 

Total parcel.les 107  Total superfície 380,3   
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Quarter d’inventari protector del sòl (B): 
 

Rd. 
Parcel·les 

fetes 
Quart 

d’inventari Sup. Rd. 
Parcel·les 

fetes 
Quart 

d’inventari Sup. 

1v 1 PS 6,58 5b 1 PS 3,88 
2i 1 PS 4,26 5f 1 PS 8,59 
2j 1 PS 7,59 5h 1 PS 2,63 
2k 1 PS 3,31 5i 1 PS 6,03 
2m 1 PS 10,68 5l 1 PS 7,82 
2n 1 PS 7,20 6a 1 PS 43,48 
2o 1 PS 5,86 6b 1 PS 27,99 
2p 1 PS 10,83 6c 1 PS 22,49 
2q 1 PS 0,40 6d 1 PS 24,23 
2r 1 PS 10,31 6e 1 PS 1,16 
4e 1 PS 3,75 6g 1 PS 3,09 
4k 1 PS 26,58 7c 1 PS 5,31 

4o 1 PS 8,21 TOTAL 25  251,00 
 
Quarter d’inventari ramader (C): 
 

Rd. 
Parcel·les 

fetes 
Quart 

d’inventari Sup. Rd. 
Parcel·les 

fetes 
Quart 

d’inventari Sup. 

1a 1 R 5,97 3ab 1 R 7,37 
1x 1 R 2,37 3ac 1 R 4,07 
1ah 1 R 3,08 3ae 1 R 1,45 

1ai 1 R 1,32 3af 1 R 2,33 

2a 1 R 5,16 4j 1 R 7,42 
2l 1 R 1,21 4l 1 R 1,51 
2s 1 R 7,47 4n 1 R 2,11 
2u 1 R 3,48 5m 1 R 0,91 
3n 1 R 3,86 6a 1 R 43,48 
3u 1 R 1,81 6f 1 R 6,21 

3v 1 R 0,81 TOTAL 21 TOTAL 106,7 
 
- 107 parcel·les per a l’estrat de vocació fustera 
- 25 parcel·les per a l’estrat de protecció del recurs sòl 
- 21 parcel·les per a l’estrat de vocació de prats i pastures 
 
 La distribució d’aquest quarters d’inventari la podeu trobar al mapa 3.2. El 
següent gràfic mostra la distribució superficial de quarters en relació al total de la forest 
CUP 134 “Selva i Serqueda”:  
    

51,5

34,0

14,5
Productor Protector Ramader

 
Figura I.3.2. Superfícies en % dels quarters d’inventari 
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3.4.2.1 Coeficient de variabilitat (C.V) 
 

L’estimador que permet calcular l’intensitat del mostreig és el CV (coeficient de 
variació), entès com el quocient de (desviació de la mostra) / (mitjana de la mostra), 
entre parcel·les d’un mateix estrat previ. El CV resulta ser un valor adimensional que 
representa el grau d’heterogeneïtat dins la població de cada estrat. Quan més pròxim 
a 0 menys heterogeneïtat o més homogeneïtat. La major heterogeneïtat, indica que 
aquell rodal té un bosc poc uniforme i amb una gran variabilitat en les dades que 
s’han pres. Quan més pròxim a 1 més heterogeneïtat i pel contrari menys uniformitat. 
Aquest valor pot sobrepassar el 1, el que vol dir que hi ha una gran dispersió en les 
dades i l’error serà més elevat que el propi resultat numèric. Això indicaria una situació 
força caòtica que no obstant, es una situació comuna al Pirineu pel fet d’existir 
estacions forestals molt variades en molt poc espai, per tant, gran variabilitat de 
produccions, existències i estructures. 

La fórmula que s’utilitza per realitzar aquests càlculs és: 
 
 
 
On,  
-“S” és la desviació típica de la sèrie de resultats d’existències de fusta en cada una de 
les parcel·les d’un mateix estrat. Les existències es presenten en volums. 
-“X” és la mitjana de la mateixa sèrie de valors, també de volums amb escorça. Essent 
les unitats d’una i altra variable homogènies. 
- Si es multiplica per 100, aquesta dada serà un valor en %. 
 

A continuació, es mostren els resultats per al superestrat productor, ja que és 
l’únic que presenta majoritàriament vegetació arbrada. Per als altres dos superestrats 
es pren com a referència els valors indicats prèviament, 1 parcel·la cada 20 ha com a 
mínim per al Quarter B, i una parcel·la per rodal en el cas del C. Les dades que s’han 
utilitzat per fer aquests càlculs, han sigut els volums amb escorça (Vol. m3). S’han 
utilitzat totes les dades de les quatre espècies que major presència tenen a la forest, 
(Betula pendula, Pinus uncinata, Abies alba i Quercus sp.).  

 
 Desviació 

típica (S) 
Mitjes població 

(X) 
Coeficient de Variació 

(CV) 

Coeficient de 
Variació 
(CV %) 

Abies alba 143,19 103,43 1,38  

Betupa pendula 69,16 46,66 1,48  

Pinus uncinat 86,86 129,02 0,67  

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

Valor Mig   0,84 83,89 

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

3.4.2.2 Càlcul de l’error de mostreig 
 

Un cop s’han calculat els CV, i triat el nombre de parcel·les per superestrat, és 
calcula l’error de mostreig corresponent. Per a tal càlcul es fa ús de la fórmula  
corresponent a mostreig simple aleatori per a poblacions infinites (enteses com 
aquelles en que n/N <0.05), Aquest càlcul, genera els següents resultats.  
 
 
 
 

CV = S / X 

n=   t² * CV² (%) 
E² (%) 
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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 I.3.7: Càlcul a partir del nombre de parcel·les i del CV.  

 
Primerament, en relació als CV, l’anàlisi que s’extrau dels resultats, és que es tracta 

d’un bosc divers, tal com és en realitat, però el fer l’anàlisi independentment per a 
cada espècia ha permés atenuar aquesta diversitat en la forest. Això també demostra 
que els sectors sou prou diferents entre ells, però a la vegada presenten cada un d’ells 
una certa homogeneïtat.  
  

Les xifres de CV, indiquen que s’ha de fer un gran esforç d’inventari (107 parcel·les 
al superestrat A). 
o En el cas del superestrat productor (A), protector (B) i ramader (C)  no s’han hagut 

de realitzar més parcel·les que les planificades inicialment. Els errors en aquests dos 
superestrats no superen els límits establerts per les Instruccions d’Ordenació de 
Forests. L’error asumit pel superestrat A és del 6%, menor al màxim que accepten, 
les instruccions oficials. Així doncs, queda assumit aquest marge d’error per a tots 
els posteriors càlculs a realitzar, tot i que s’haurà de tenir en compte que a totes 
aquestes dades x (existències, volums, creixements, àrees basimétriques,..) se’ls hi 
haurà de sumar ± 0,06(x).  

 
 

3.4.2.3 Càlcul de la superfície mostrejada 
 
Resta dir que la superfície mostrejada, correspon a 4,8 ha, un  0,65% 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 o 3 parcel·les d’inventari. Finalment, a escala 
forest, s’ha fet 1 parcel·la cada 4,6 has de forest. 

 

3.4.3 Inventari forestal. 

3.4.3.1 Tipus d’inventari 
 

El tipus d’inventari que acompanya el mètode d’ordenació elegit, és anomenat 
també “inventari per rodals”. Es tracta d’un mètode poc utilitzat, que té unes 
característiques molt adaptables al Pirineu, i en concret a aquesta forest. 

Doncs, un cop organitzada la forest per quarters, cantons i rodals; l’inventari 
forestal per “rodals”, ha de complir amb les condicions clarificades pel preinventari. 
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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. Com és evident, s’han aplicat  intensitats de 
mostreig diferents segons el superestrat. Una intensitat elevada, a la zona de vocació 
primerament productora, una intensitat menys elevada a les zones protectores del sòl i 
una menor a la zona de pastures, prats i improductiu. 

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

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

Un cop determinat el nombre de parcel·les per rodal, es concretarà el lloc on es 
situa el centre de la parcel·la en qüestió. Aquesta decisió s’ha de prendre coneixent la 
descripció del rodal aportada per la fitxa de rodal, i escollint la situació més semblant a 
la descripció. 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. Amb 
aquesta acció, es facilita la localització. No s’ha d’oblidar que d’aquesta forma, es pot 
arribar fàcilment a la parcel·la destí, en vehicle o caminant poc de temps. No cal 
buscar el centre exacte, ni distribuir les parcel·les en una malla de diferents intensitats, 
segons el territori.  

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

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. En tot cas, davant del bon resultat que ha mostrat 
el CV del superestrat A i del baix error que suposa fer 107 parcel·les d’inventari forestal 
(molt per baix del 15% admès), s’ha permès que el nombre de parcel·les d’inventari 
sigui una per cada  5, tenint en compte que és una forest molt gran amb una gran 
quantitat de treball de camp per a realitzar. En el cas del superestrat C, es compleix la 
restricció de fer una parcel·la cada 20 ha. 

 

3.4.3.2 Tamany, forma i distribució de les parcel·les 

Tal com s’ha dit, en l’inventari de la forest es realitzen un total de 153 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 quatre 
superestrats, queden establertes les següents intensitats de mostreig: 

 
- Superestrat productor: d’1 parcel·la per cada 3,55 ha. Efectivament, tal com s’ha 

dit a l’apartat anterior, seguint el criteri allí especificat, s’ha arribat a una intensitat 
pròxima a 1 parcel·la cada 2 ha, mantenint un error molt inferior al 15% (6,08%). Un 
total de 107 parcel·les. 

- Superestrat de protector del sòl: d’1 parcel·la per cada 10,49 ha. Efectivament, tal 
com s’ha dit a l’apartat anterior, seguint el criteri allí especificat, s’ha arribat a una 
intensitat de 1 parcel·la cada menys 20 ha, mantenint un error per baix del 15%. Un 
total de 25 parcel·les. 
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- Superestrat ramader: d’1 parcel·la per cada 4,5 ha, molt per baix de la restricció de 
1 parcel·la cada 20 has, mantenint un error per sota del 15%. Un total de 16 
parcel·les. 
 
Un cop determinades les intensitats i la distribució, s’assenyalen les característiques 

que tenen aquestes parcel·les, en aquest tipus d’inventari: 
 

- Les parcel·les són circulars  i com s’ha dit abans, no cal que estiguin en el centre 
del rodal. La raó pel qual es fan circulars és perquè presenten una sèrie 
d’avantatges: 

 
1.- El nombre d’arbres dubtosos que es troben en el límit de la parcel·la és menor 
que en els altres, ja que a igualtat de superfície el cercle és la figura de menor 
perímetre. 
2.- La simetria radial del cercle fa que no tingui direccions privilegiades, el que li 
dona una forma objectiva. 
3.- El replanteig de la parcel·la és més ràpid i senzill, i la seva identificació en 
inventaris successius requereix tan sols trobar el seu centre. 

 
- Les parcel·les d’inventari tenen una superfície de 12,6 m de radi, en una pendent 

del territori de 0º), i es replantegen sobre el terreny corregint l’efecte del pendent, a 
fi que la superfície mesurada sigui efectivament un cercle damunt del plànol 
(projecció horitzontal) i no sobre el terreny. Segons la pendent, aquest radi es 
corregeix “in situ”. Quan el terreny té molta pendent, es realitzen parcel·les de 3 
àrees (un radi de 7,9 m en una pendent del territori de 0º), per facilitar el moviment 
i agilitar el treball. Per tal de fer les correccions s’usa una taula de correccions de 
pendents segons les superfícies de la parcel·la, aquesta taula. Els radis es mesuren 
paral·lelament al terreny. 

- El procediment per la identificació de les parcel·les sobre el terreny és el següent: 
un cop s’ha identificat el rodal on es realitzarà la parcel·la, es mesura la superfície i 
es decideix el nombre de parcel·les a realitzar. Un cop determinat aquest nombre, 
si són vàries es realitzen separades considerablement (mínim 100 metres). Si el rodal 
té diferències de cotes elevades, es realitzarà una en la part de dalt del rodal i un 
altra en la part de sota. Sigui una o més, s’ha de triar un lloc totalment representatiu 
de la forest present en aquest rodal i es realitzarà la parcel·la, amb la seguretat, 
que la totalitat de la superfície, no se’n surti del rodal. 

- Cal dir, que les parcel·les que són rases i representen fidelment al rodal, són vàlides 
pel mostreig. Si la parcel·la elegida no es correspon amb la normalitat del rodal, 
aquesta parcel·la no és representativa, i per tant, no s’ha de tenir en compte. Per 
tal motiu, cal que el responsable de l’equip de treball, conegui ben be els rodals i 
la metodologia seguida. 

-  Per altra banda, els rodals on els arbres estan marcats per tallar, és a dir, on hi ha 
un aprofitament preparat, i amb la 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.  
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Foto I.3.4. Material d’un equip de treball durant l’inventari de Bosc Gran. 

 
El material que s’ha utilitzat, durant tota la fase d’inventari, ha estat el que es 

descriu a continuació: 
 

Taula I.3 .8. Material emprat durant la fase d'inventari 
Material Material 

2 brúixoles de mà 1 GPS 
2 cintes mètriques de 25 m 2 càmeres digitals 

2 cintes diamètriques 2 càmeres reflex 

2 forcípules Ortofotomapes escala 1:5.000 
amb les parcel·les ubicades 

2 hipsòmetres 2 sprays de marcatge 

2 barrines de Pressler Informació resultant de la fase de 
rodalització 

2 calibradors  d’escorça Fitxes de maduresa 
1 carpeta Fitxes d’inventari forestal 

3.4.3.4 Descripció de la fitxa per a quarters d’inventari ramader 

 La fitxa d’inventari i el model de fitxa es poden trobar a l’annex 7. 
 

3.4.4 Resultats de l’inventari forestal 
 

Per a poder treballar amb totes les dades per rodal juntes, poder crear una única 
base de dades, facilitar la seva recerca, facilitar les relacions entre elles i alhora poder 
mostrar-les conjuntament, es creen les fitxes d’abatiment de rodals. 

L’abatiment de rodals: Es tracta de la creació d’una fitxa per rodal (veure Annex 0. 
Fitxes d’abatiment), que sintetitza les fitxes de rodals i les fitxes d’inventari anteriors i a 
més a més, aporta nova informació de gabinet, com són: un plànol de situació del 
rodal, 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, rendibilitexistències, 
etc... 
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Figura I.3.3. Fitxa d’abatiment per al rodal. 
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Un cop sintetitzada tota aquesta informació i reunida en una sola fitxa, aporta una 

gran quantitat d’informació per rodal, que sens dubte permetrà determinar la 
planificació de cadascú dels rodals delimitats. Tota aquesta informació, anirà 
processant-se i utilitzant-se al llarg del document, però inicialment, s’analitzaran un 
grup de dades que defineixen perfectament la forest, i que ens són necessàries per 
realitzar la següent fase, l’estudi d’usos. Més endavant, en les fases de planificació, 
s’utilitzaran les 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 cadascuna de les 
forest i es podrà determinar la possibilitat anual i concretar la gestió en relació a la 

producció fustera 
Amb els càlculs es podrà determinar el volum en serra i volum en fusta que es pot 

extraure a cadascú dels rodals 
Estructura de la massa Es determinen les qualitats d’estació per a cadascuna de les espècies, així com la 

distribució de la població arbrada de cada rodal. És un instrument molt útil per a la 
posterior gestió del forest 

Càlcul d’edats Mapa d’edats. Dóna una idea de la edat que pot tenir la massa i comparada amb 
els diàmetres i els volums, ajuda mots a accelerar les decisions per planificar. 

Càlcul de creixement Determinarà quant ha de créixer la fusta en els propers anys, i avança el volum de 
fusta que pot existir en el futur 

Estat fitosanitari Mapa de danys i plagues. Facilita la presa de decisions i ajuda a intervenir 
ràpidament on més falta fa 

Índex de maduresa-

naturalitat 
Mapa de maduresa. Determinarà junt a altres criteris les àrees d’interès a evolució 

natural, que són zones on l’interès de conservació és molt alt pel grau de maduresa 
de la massa, Així doncs, és un nou instrument molt útil i aplicable. 

Anteriors actuacions Mapa d’anteriors actuacions. Pot ajudar a entendre la situació d’un rodal i a 
concretar la següent actuació en 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 I .3.9: Informació resultant de l’inventari. Font: Pròpia 
 

 
 
 


