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2 ESTUDI DE LES PRIORITATS I INCOMPATIBILITATS ENTRE ELS 
DIFERENTS USOS. ANÀLISI D’ALTERNATIVES  

2.1 Temporalització d’usos i matriu de compatibilitats d’usos. 

La taula següent, mostra quan tenen lloc els diferents usos en la forest, per tal de 
poder identificar possibles incompatibilitats. 

 
Taula II.2.1.   Temporalització dels diferents usos en les forests. Font: Pròpia & Conesa JA (2000) 

Us              Mes G F M A M J JL A S O N D 

Ramaderia 
extensiva(ARe) 

            

Ramaderia 
sota arbrat 

(ARa) 
            

Fusta (PF) 
 

            

Llenya  (LL) 
 

            

Bolets (AB) 
 

            

Caça (C) 
 

            

Conservació 
de sòls (CS) 

            

AGD 
(Conservació 
Biodiversitat) 

            

AEIN 
(Conservació 
Biodiversitat) 

            

Senderisme 
(S) 

            

Muntanyisme 
(M) 

            

Refugi 
(RG) 

            

Patrimoni 
històrico-

natural (PH) 
            

Raquetes de 
neu (RN) 

            

Zones 
observació 
panoràmica 

(ZOP) 

            

Aparcament 
(APC) 

            

Àrea de Pic-
nic (AP) 

            

 

Les incompatibilitats s’han calculat tenint en compte dos coses; els efectes 
negatius que un ús podria tenir sobre un altre, i el solapament temporal que s’hi dona a 
la forest (taula anterior). D’aquesta manera s’han determinat tres tipologies: 

- 1: Usos totalment compatibles 

- 2: Usos mitjanament compatibles 

- 3: Usos incompatibles 
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 El resultat d’aquest càlcul, s’hi pot veure en la matriu següent, on queden 
determinades les incompatibilitats d’usos amb un número 3 i de color vermell, així com 
la no possibilitat, amb una X i color verd, i la resta de tipologies (2 i 3): 

Taula II.2.2. Matriu d’incompatibilitat d’usos Font: Pròpia 

 AR e ARa PF LL AB C CS 
AG
D 

AIE
N 

S A RG PH RN ZOP APC AP 

ARe X 1 3 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 

AR a 1 X 3 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 

PF 3 3 X 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 

LL 1 1 1 X 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

AB 1 1 3 1 X 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 3 3 3 3 3 X 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

CS 3 3 3 3 3 2 X 1 1 1 1 3 2 1 2 3 3 

AGD 2 2 2 2 2 2 1 X 3 1 1 3 2 2 2 3 3 

AIEN 3 3 3 3 3 3 1 3 X 2 3 3 2 3 3 3 3 

S 1 1 3 1 1 3 1 1 2 X 1 1 1 1 1 1 1 

A 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 X 1 1 1 1 1 1 

RG 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 X 1 1 1 1 1 

PH 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 X 1 1 1 1 

RN 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 X 1 1 1 

ZOP 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 X 1 1 

APC 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 X 1 

AP 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 X 

  

En els rodals on existeix un ús potencial de varis aprofitaments incompatibles alhora, 
es triarà com a preferent l’ús que ja tingui una infraestructura creada (itinerari, refugi, 
àrea recreativa, aparcament, zona d’observació panoràmica,...) o un ús 
predeterminat clar (conservació del sòl, i conservació de la biodiversitat). La resta 
d’usos que siguin incompatibles al mateix temps, s’hauran de alternar entre si, de 
manera que cada ús utilitza un rodal diferent a la vegada. A continuació es faran uns 
comentaris al respecte: 

- Els aprofitaments secundaris, com s’ha vist, no poden fer-se en el mateix lloc on 
s’estigui realitzant un aprofitament de llenyes, és per això que cal concretar en el 
pla especial en quin rodal es realitzarà l’extracció de fusta, per determinar els 
rodals on es realitzaran els diferents usos. 

- Una altra incompatibilitat és la que sorgeix en la zona delimitada com a àrea 
d’interès a evolució natural (AIEN), degut a la seva vulnerabilitat no es podran 
realitzar aprofitaments forestals, però això no farà que perdi rendibilitat, ja que s’ha 
proposat com a zona on no es tallarà a canvi d’una compensació econòmica als 
propietaris. 

- D’altra banda des del punt de vista sílvicola cal tenir cura en la realització 
d’aprofitaments a zones properes al refugi de la Pega, a les restes de la guerra civil 
i als prats del Raset, doncs són les àrees recreatives més importants del bosc. S’han 
de realitzar respectant el potencial paisatgístic de la zona realitzant tallades de 
millora i poc intenses de tal manera que no pertorbin l’estètica de la zona i es pugui 
mantenir la seva funció recreativa. 
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- També s’hauran de respectar les àrees de gestió dirigida (AGD) on s’hauran de 
prendre mesures de protecció per evitar danys a l’espècie reduint per exemple la 
intensitat de les tallades. 

- L’aprofitament de bolets aporta diversitat al bosc i per tant també serà important 
respectar les zones potencials. No es coneix massa l’influencia dels tractaments 
silvícoles en la producció de bolets, tan sols s’han realitzat alguns estudis però no es 
tenen resultats definitius. 

- L’aprofitament cinegètic no es veu molt afectat pels aprofitaments forestals, ja que 
el bosc permet refugi i aliment constant a les diferents espècies. Es deixaran en 
cada tallada final de 5 a 10 peus/ha com a arbres vell, pel seu valor faunístic. 

- Pel que fa als usos recreatius, cada cop seran més valorats podent en un futur 
proper aportar  ingressos al propietari. 

- La vocació forestal de la forest seguirà sent molt important, tot i que s’haurà de fer 
de forma compatible amb els altres usos citats, intentant  aconseguir un ús 
plurifuncional del bosc d’una forma sostenible.  

2.2- Objectius concrets de l’ordenació de “Selva i Serqueda” 

 Els objectius principals d’aquesta ordenació, com a tota ordenació de forests, 
són els que marquen les “Instrucciones para la Ordenación de Montes Arbolados” 
(1970) : 

 

Objectius Generals 

 

1- Aconseguir la persistència i estabilitat de la massa forestal 

2- Aconseguir un rendiment sostingut 

3- Aconseguir un màxim d’utilitat, és a dir, la plurifuncionalitat de la forest. 

 

A més a més, s’hauran de complir els objectius següents marcats pel propietari 
del bosc, i que es dividiran en tres tipus, socials, econòmics i ecològics: 

 

Objectius Socials 

 

1- Garantir el manteniment i respecte de tots els drets veïnals. 

2- Recuperar els aprofitaments tradicionals i mantenir els que encara hi són. Facilitar 

la seva pràctica, proporcionant els llocs més idonis per la seva realització (estudi 

d’usos) i minimitzant els costos d’explotació. 

3- Limitar l’accés rodat a les forests, permitent només l’accés rodat per les pistes d’ús 
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turístic destacat.  

4- Mantenir i millorar totes les infraestructures existents a les forests; camins, pistes, 

àrees tallafocs, àrees recreatives, fonts, senyalització, infraestructures de prevenció 

d’incendis... 

5- A tota la forest, s’afavoriran com a espècies principals, el pi negre (Pinus uncinata), 

l’avet (Abies alba), el pi roig (Pinus sylvestris), el roure martinenc (Quercus humilis), 

el roure de fulla ampla (Quercus petraea) i la carrasca (Quercus ilex) i 

posteriorment el bedoll (Betula pendula), la moixera de guilla, el freixe i altres 

espècies menys presents com el trèmol, o els aurons, pel seu potencial paisatgístic, 

estabilitzador i llenyataire. 

6- En les zones que tinguin com a ús principal el recreatiu, es realitzarà una silvicultura 

aplicada, mitjançant criteris que afavoreixin la diversitat i la maduresa de la massa 

forestal. 

7- Potenciar i afavorir els usos que generen llocs de treball estable i digne sempre 

respectant les propostes d’actuacions, els calendaris i les condicions tècniques. 

8- Mantenir i millorar els usos recreatius, però sense ocasionar danys al patrimoni 

natural i faunístic del bosc, mitjançant una bona senyalització i amb el compliment 

de les ordenances existents i proposades (ordenança de regulació d’usos i dels 

bolets-Annex 4). 

9- En les zones properes al riu d’Estaon i als barrancs de la forest, s’afavoriran els 

ecosistemes de ribera; salzedes, tremoledes, bosquetons de clops, de freixes, 

d’oms i de til·lers principalment. 

10- Es protegirà el patrimoni singular natural i cultural de la forest. 

 

 

Objectius Econòmics 

 

1- Comptabilitzar i organitzar tots els usos existents a les forests, mitjançant les pautes 
marcades per l’estudi d’usos, realitzat a aquesta ordenació. 

2- Assegurar la persistència de la massa de les rouredes, realitzant aprofitaments poc 
intensius i seguint els criteris de sostenibilitat marcats a la planificació d’aquesta 
ordenació 

3- En les zones productores, on hi hagi barreja d’espècies forestals, s’han de mantenir 
estructures heterogènies, per ser més estables, però hi haurà un ordre de 
preferència que serà el següent: 

         Pi negre> Avet> Pi roig> Roure> Carrasca>Aurons>Trèmols>Freixe> Bedoll. 
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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. Alhora, és buscaran les compensacions 
econòmiques corresponents per evitar una pèrdua d’ingrés directe del propietari. 

2- Afavorir la diversitat de les espècies de la forest, potenciant el roure (Quercus 
humilis/ petreae), i l’alzina (Quercus ilex), així com també la moixera (Sorbus aria), 
o altres com els aurons, els trèmols, els noguers, les salzedes, els freixes...Recuperar 
zones de llenya i crear estructures fortes front possibles patologies (lymantria, vesc, 
Ips...) 

3- Conservar el patrimoni natural singular de la forest, com són els arbres singulars i 
demés elements recollits a l’inventari d’elements singulars.  

4- Recuperar el patrimoni històric- natural de la forest, allà on tingui més interès (restes 
militars, carboneres puntuals, cabanes de carboner...). A la resta de llocs on hi hagi 
aquest patrimoni, però que no hi sigui tan important, i no es recuperi, si hi ha 
producció de fusta es respectarà al màxim aquest patrimoni, complint les 
condicions marcades per la planificació forestal d’aquesta ordenació. 

2.3-  Zonificació i anàlisis de resultats. Quarters de 
planificació 

 Un cop analitzada l’informació de l’inventari, s’han determinat els objectius de 
l’ordenació, s’ha realitzat l’estudi d’usos i el propietari ha pres les decisions 
corresponents; es determina l’organització de la massa, en sis quarters. Cadascú dels 
quarters tindrà una funció molt clara i diferent a les dels altres quarters: 

Taula. II.2.3. Tipus de quarters, descripció i funció. Font: Pròpia 

Quarter Nom Funció Descripció 

A.1 
Productor de 

llenyes 

Hi ha dos productes 
principals un fuster i l’altre de 

llenyes. 

Respecte al producte de 
fusta, els principals 

aprofitaments és la fusta de 
serra del pi negre i la fusta de 
serra de l’avet. També s’inclou 
en aquest grup, la biomassa, el 

RTI, la trituració o els pals. 

Respecte al producte de 
llenya, el principal producte és 
la llenya de bedoll seguida de 
la llenya del roure, sempre per 

ús veïnal i no per vendre 

Està partit en diferents grups de rodals, i 
format per diferents tipus de bosc des de 
masses homogènies de pi negre a masses 

homogènies d’avet, masses mixtes de 
bedoll amb pi negre i avet o masses 
mixtes de roure i bedoll o rouredes 

pròpiament. 
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B Ramader 

L’ús principal és 
l’aprofitament ramader dels 
prats i els treballs forestals per 

recuperar-los 

És un quarter que agrupa tots els 
rodals què són prats comunals o zones on 
principalment s’estableixen els ramats. 

C 
Protector del 

sol 

L’ús principal és mantenir 
l’estabilitat de la forest, i evitar 
així el desenvolupament de 

processos erosius i perduda de 
sol 

Es correspon amb rodals que tenen 
pendents > 60% i zones d’important risc 

d’erosió. Entre aquests rodals estan alguns 
barrancs i algunes masses de roure, 

carrasca, pi negre i pi roig que superen 
aquesta pendent. 

D Inproductiu 

L’ús principal és paisatgístic i 
mantenir l’estabilitat de la 

massa. Són zones que milloren 
la visualització de l’entorn però 
de les quals no es pot extraure 

cap aprofitament. 

És el quarter més petit, són dos rodals 
de tarteres i roca, molt inaccessibles i 
amb elevada perillositat pel visitant. 

E 
Conservació 

de la 
biodiversitat 

L’ús principal és mantenir 
intacte els ecosistemes que 

permeten l’existència d’alguna 
espècie protegida, així com els 
ecosistemes que tenen gran 

importància ecològica pel seu 
grau de maduresa i/o pels seus 

ecosistemes. 

Són tot un seguit de rodals diferents 
com; masses madures d’avet i de pi 
negre, masses de baixa qualitat però 
importància per la fauna (com alguns 

rodals de la carena), masses 
d’importància ecològica per la barreja 
de diferents espècies (pi roig, pi negre, 

avet, roure,carrasca, moixeres, i salzes), i 
masses d’espècies poc abundants a la 

zona (tremoledes, auredes, i 
rouredes)...cal destacar una important 
roureda de Qurecus humilis que és un 

bosquet singular. 

F Recreatiu 

L’ús principal és, la 
realització d’activitats de lleure i 

l’implantació de les 
infraestructeres necessàries per 

a aquesta activitat. 

Són rodals que alberguen les àrees 
recreatives, infraestructures d’ús públic, 

els miradors i les zones de bosc que tenen 
un  paisatgístic força important . 

 

 La funció de cadascú dels quarters, no és totalment restrictiva en relació als 
usos que es poden realitzar en cadascú dels rodals. De tal forma, en un quarter es 
poden realitzar diferents tipus d’usos, ja siguin protectors,productors, recreatius o de 
conservació, però l’ús principal és el que dóna la funció al quarter. Aquesta 
organització es pot veure al mapa 5.1 (Quarters de planificació). Finalment, dir que 
aquests quarters són els definitius sobre els quals es planifiquen tota la gestió posterior 
de la forest, i en torn als quals es prenen les decisions: 

Rd Quarter E Rd Quarter A Rd Quarter C Rd Quarter B 

1ab Conservació biodiversitat 1aa Productor 1v Protector del sòl 1a Ramader 

1ac Conservació biodiversitat 1ad Productor 2j Protector del sòl 1ah Ramader 

1ag Conservació biodiversitat 1ae Productor 2k Protector del sòl 1ai Ramader 

1b Conservació biodiversitat 1af Productor 2m Protector del sòl 1x Ramader 

1c Conservació biodiversitat 1r Productor 2n Protector del sòl 2a Ramader 

1d Conservació biodiversitat 1z Productor 2q Protector del sòl 2i Ramader 

1e Conservació biodiversitat 2b Productor 3k Protector del sòl 2l Ramader 

1f Conservació biodiversitat 2g Productor 3v Protector del sòl 2o Ramader 

1g Conservació biodiversitat 2h Productor 4e Protector del sòl 2p Ramader 
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1h Conservació biodiversitat 2t Productor 4k Protector del sòl 2r Ramader 

1i Conservació biodiversitat 2v Productor 4o Protector del sòl 3ab Ramader 

1j Conservació biodiversitat 3a Productor 5b Protector del sòl 3ac Ramader 

1k Conservació biodiversitat 3aa Productor 5h Protector del sòl 3ae Ramader 

1l Conservació biodiversitat 3ag Productor 5i Protector del sòl 3af Ramader 

1m Conservació biodiversitat 3b Productor 5l Protector del sòl 3n Ramader 

1n Conservació biodiversitat 3c Productor 6b Protector del sòl 4j Ramader 

1o Conservació biodiversitat 3d Productor 6c Protector del sòl 4n Ramader 

1p Conservació biodiversitat 3e Productor 6d Protector del sòl 5f Ramader 

1q Conservació biodiversitat 3j Productor 6e Protector del sòl 5m Ramader 

1s Conservació biodiversitat 3o Productor 6g Protector del sòl 6a Ramader 

1t Conservació biodiversitat 3p Productor 7c Protector del sòl 6f Ramader 

1u Conservació biodiversitat 3r Productor 

 

 4l Ramader 

1w Conservació biodiversitat 3s Productor 
 

2u Ramader 

1y Conservació biodiversitat 3w Productor 3u Ramader 

2c Conservació biodiversitat 3x Productor Rodals Quarter F 

2d Conservació biodiversitat 3y Productor 7a i 7b Itinerari Turó de la Foradada 

2e Conservació biodiversitat 3z Productor 7b Mirador Turó de la Foradada 

2f Conservació biodiversitat 4a Productor 1a Tancar pits Caubó 

2s Conservació biodiversitat 4f Productor 
1a, 1c, 1g, 

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

3ad Conservació biodiversitat 4g Productor 1a Aparcament d'ús de l'antena 

3f Conservació biodiversitat 5c Productor 1a Aparcament d'ús públic final de pista 

3g Conservació biodiversitat 5d Productor 1a Cartell de pautes i d'itineraris 

3h Conservació biodiversitat 5e Productor 7a, 6b Itinerari terres des St Isidre 

3i Conservació biodiversitat 5g Productor 1r, 6f 
Patrimoni Guerra Civil/ Mirador Pui de la 

Misa 

3l Conservació biodiversitat 5n Productor 6a Aparcament carretera 

3m Conservació biodiversitat 7a Productor 6a Àrea recreativa 

3q Conservació biodiversitat 7b Productor 4b Cartell interpretatiu de les bordes 

3t Conservació biodiversitat 7d Productor Poble Refugi 

4b Conservació biodiversitat 7e Productor Forest 
Itineraris ja existents refer cartelleria i 

senyalització 

4c Conservació biodiversitat 7f Productor   

4d Conservació biodiversitat 

4h Conservació biodiversitat 

4i Conservació biodiversitat 

4m Conservació biodiversitat 

5a Conservació biodiversitat 

5j Conservació biodiversitat 

5k Conservació biodiversitat 

7g Conservació biodiversitat 

7h Conservació biodiversitat 

Taula. II.2.3. Rodals que integren cadascú dels quarters de planificació forestal 

 


