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1.2 Usos de protecció 

1.2.1 Protecció del sòl i regulació del règim hídric 

El paper que té la massa arbrada existent en la conservació del sòl i la 
regulació del règim hídric de la forest, és molt important.  

La modificació dels criteris per determinar els usos potencials, amb nous factors 
de necessitat (antigament, es va arribar a fer aprofitament fustaner a tot arreu, sense 
considerar els perills d’erosió) i la posterior planificació basada en aquest estudi d’usos, 
han determinat tot un seguit de rodals força importants per a la conservació del sòl i 
on les úniques actuacions que haurien de realitzar-se, haurien d’estar encarrilades a 
evitar la erosió i conservar l’estabilitat de la massa. Aquest criteris per la determinació 
dels usos han segut els següents: 

 

Taula II.1.9. Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb un ús de conservació del sòl i 
regulació hídrica i legislació referent. Font: Pròpia 

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 

 

 

 

 

Foto II.1.7. El bosc de Selva i Serqueda, té fortes pendents que calen gestionar amb cura per evitar 
problemes importants d’erosió. Sota la foto el cantó 6 amb un ús totalment protector del sòl. 
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Foto II.1.8. En aquesta foto es poden veure els cantons 2 i 4 que tenen un ús principal protector del sòl. 

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 Rodals 

1v 4o 

2j 5b 

2k 5h 

2m 5i 

2n 5l 

2q 6b 

3k 6c 

3v 6d 

4e 6e 

4k 6g 

 7c 
Taula II.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.  

o En primer lloc, els rodals que tenen camins ja marcats o amb un important trànsit 
de persones establert, es mantindran, sempre que no suposi un perill el pas de gent 
per aquell lloc. En aquest primer cas, s’advertirà del possible perill al caminant, en 
la respectiva indicació del camí. També es proveirà de les infraestructures 
necessàries (baranes, escales,...) en aquells punt problemàtics. 

o En segon lloc, en cas de que el rodal estigui afectat per alguna plaga o malaltia, 
es podrà actuar selvícolament per evitar que sigui un focus per a la resta de la 
forest. Així mateix si existeixen acumulacions de fusta morta que puguin fer perillar 
l’estabilitat de la massa, també estarà justificada l’actuació selvícola. Aquestes 
intervencions sempre es faran tenint en compte la sensibilitat de la massa, actuant 
puntualment i sense maquinària pesada. 

o En tercer lloc, en cas de realització d’algun tallafocs, si passara per algun rodal de 
conservació de sol, en tal cas estaria permesa la intervenció, per suposar una 
millora de protecció pel bosc.  Tot i això els treballs s’hauran d’efectuar tal com 
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s’ha dit abans, seguint uns criteris d’actuació molt concrets, especificats en 
l’apartat de planificació. 

1.2.2 Protecció de la biodiversitat i els equilibris ecològics 

Les pastures alpines i subalpines, els matollars de bàlec i neret, i els boscos de 
roure, bedoll, freixe i  carrasca de la forest ofereixen hàbitat i refugi a nombroses 
espècies de flora, fongs i fauna que per la seva escassetat a nivell nacional i europeu, 
són objecte de protecció per nombroses directives i lleis d’àmbit nacional i 
internacional, i per tant la seva protecció i conservació dels seus hàbitats han de 
formar part dels objectius de gestió d’aquestes forests.  

 A continuació es defineixen els criteris que s’han fet servir per determinar rodals 
amb un ús potencial per protecció de biodiversitat.  

 
 

Tipus d’ús Criteris de determinació dels rodals 

Ús 
potencial 

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 > 115 (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 104 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 

- Llei 3/1988, 4 març  

- Ordre de 5 novembre 
1984 

- Decret 328/92, 14 
desembre 

- Llei 12/1985 d’espais 
naturals 

 

Taula II.1.11. Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb un ús de protecció de la 
biodiversitat i legislació referent.  
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Foto II.1.9. Bosc mixte d’avet, pi roig i pi negre, del rodal 3t, amb una naturalitat 156, la més alta de la forest, 
amb grans arbres que superen els 150 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. D’entre tots els rodals amb potenciabilitat 
per conservació de la biodiversitat, es diferencien dos tipologies: 

 

- Àrees d’interés a evolució natural (AIEN): Són zones que per la seva importància  
ecològica, s’han d’excloure de tot tipus de gestió activa. En aquest rodals no 
s’actuarà i es deixarà que la massa evolucioni naturalment. 

- Àrees de gestió dirigida (AGD): Són els rodals que compten amb un alt grau 
d’interés ecològic, però on es pot realitzar una gestió forestal, en aquest cas, 
dirigida. Això suposa el compliment de les restriccions marcades pel pla de  
conservació i millora de la biodiversitat (Palau J& Martínez R& Pou A, 2002), per a 
cadascú dels hàbitats representats. 

Aquesta diferenciació es ve representada en la següent taula: 

 
Taula II.1.12. Rodals amb un ús de protecció de la biodiversitat. 

Font: Palau, J& Martínez, R.& Pou,A (2002) 
Rodals Rodals Rodals 

1ab 1p 3i 
1ac 1q 3l 
1ag 1s 3m 
1b 1t 3q 
1c 1u 3t 
1d 1w 4b 
1e 1y 4c 
1f 2c 4d 
1g 2d 4h 
1h 2e 4i 
1i 2f 4m 
1j 2s 5a 
1k 3ad 5j 
1l 3f 5k 

1m 3g 7g 
1n 3h 7h 
1o   
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Aquest ús genera una restricció molt estricta, en el cas dels rodals AIEN. Aquestes 
restriccions tenen una excepció; la realització d’un àrea tallafocs, per la protecció 
integral del bosc, en cas de ser necessari. En tal cas, es podrà realitzar treballs però 
sempre respectant els criteris d’actuació determinats al capítol de planificació. 

1.3 Ús recreatiu 

1.3.1 Tipologia d’usos recreatius actuals i potencials  

Analitzada la situació actual i consultada a l’administració local sobre els 
possibles futurs usos recreatius, es poden determinar aquest seguit d’usos recreatius: 

 

Taula II.1.13. Tipologia d’usos recreatius, temporalitat i localització. Font: Pròpia & Ajuntament de Vall de 
Cardós 

Tipus d’ús  Temporalitat Usos actuals o propostes de futur 

 

Zones d’observació (miradors 
paisatgistics) 

Tot l’any 
Mirador de la Foradada 
Mirador de Montcaubó 

Mirador del Pui de la Misa 

Senderisme Tot l’any 

Itinerari del Tudró de la Foradada 
Itinerari de la Guerra ciuil del Pui de la Misa 

Iitnerari de la Borda de Palau 
GR-11 (Cardedo) 

Itinerari de les Terres de St Isidre 

Muntanyisme Tot l’any Tota la forest. Montcaubó 

Bicicleta de muntanya (BTT) Abril- Novembre Pista de Montcaubó 

Rutes de vehicles 4x4 i motos de trial 
Caps de 
setmana 

Vacances 
Pista de Montcaubó 

Visites al patrimoni històric 
Caps de 
setmana 

Vacances 

Castellet del Pui de la Misa 
Bordes de la Vall d’Estaon 

Raquetes de neu Novembre-Abril Tota la forest 

Pic-nic Tot l’any 
Àrea recreativa carretera d’Estaon 
Àrea recreativa pista Montcaubó 

Àrees d’aparcament Tot l’any 
Aparcament pista Montcaubó 

Aparcament carretera d’Estaon 

 

En l’ús potencial, al conjunt d’usos actuals s’han afegit alguns possibles nous 
usos recreatius que des del municipi s’han proposat i que es facin. Hi ha tot un seguit 
d’actuacions lligades a usos que s’hi proposaran al capítol de planificació. 

Es proposa la redacció d’una ordenança, per tal de poder regular l’activitat de 
les empreses que es dediquen a oferir serveis d’esports de muntanya i altres activitats 
recreatives i culturals, amb l’objectiu d’intentar fer compatible l’exercici de les diferents 
activitats amb les activitats pròpies dels veïns i assolir l’intensitat d’ús adequada de la 
capacitat ecològica assumible pels espais que s’utilitzen. Aquesta ordenança s’hauria 
de basar en la prevenció i el control d’activitats amb risc ambiental alt, s’expediran 
llicències pel seu exercici i es determinarà les zones on no es podran realitzar activitats 
de forma temporal. Totes aquestes activitats són de caire recreatiu, no inclou els 
aprofitaments forestals, agrícoles i ramaders. 
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1.3.2- Criteris de determinació i determinació dels rodals amb usos 

potencials referents a activitats recreatives 

Els criteris que s’han determinat per cadascuna de les activitats recreatives són els 
següents: 

Taula II.1.14. Criteris per determinar l’ús potencial per a les activitats recreatives, i legislació referent. Font: 
Pròpia  

Tipus d’ús  

Ús 
potencial 

Zones d’observació (miradors paisatgístics): Rodals amb una alta visibilitat sobre 
el territori sense ser zones de risc geològic 

Senderisme: Mirar l’apartat d’usos potencials de camins (3.4) 

Bicicleta de muntanya: Mirar l’apartat d’usos potencials de camins (1.3.4) 

Rutes de vehicles 4x4 i motos de trial: Camins per on està permès aquest ús 

Visites al patrimoni històric: 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: Pistes per on està permès aquest ús  

Raquetes de neu: Mirar l’apartat d’usos potencials de camins (1.3.4) 

Pic-nic: Àrees recreatives i zones de potencial recreatiu. Amb una pendent 
<20% i no ser zones de risc geològic. 

Àrea d’aparcament: Àrees utilitzades fins ara i àrees possibles prop de futures 
actuacions recreatives importants. 

Legislació 

Normativa estatal 
Normativa 
autonòmica 

- Llei del Sòl, 16 juny 1976 

- Llei de Vies pecuàries 27 juny 1974 

- Llei 4/1989 de conservació 

- Llei 12/1985 d’espais 
naturals  

 

 

 

 

Foto II.1.10. És molt freqüent trobar grups de persones que han arriba al Caubó amb vehicle 4x4. És 
convenient regular aquest ús amb la regulació de l’accés per la pista forestal. 

 

Fent servir aquest criteris s’han determinat com a rodals potencials els següents: 
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Taula II.1.15. Rodals amb ús potencial d’activitats recreatives. Font: Pròpia 

Rodals Actuació existent o proposada 

7a i 7b Itinerari Turó de la Foradada 

7b Mirador Turó de la Foradada 

1a Tancar pits Caubó 
1a, 1c, 1g, 

1k,1i,1n,1o,1r 
Itinerari Pui de la Misa (Guerra civil) 

1a Aparcament d'ús de l'antena 

1a Aparcament d'ús públic final de pista 

1a Cartell de pautes i d'itineraris 

7a, 6b Itinerari terres des St Isidre 

1r, 6f Patrimoni Guerra Civil/ Mirador Pui de la Misa 

6a Aparcament carretera 

6a Àrea recreativa 

4b Cartell interpretatiu de les bordes 

Poble Refugi 

A tota la forest Itineraris ja existents refer cartelleria i senyalització 
 


