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TITOL II: ESTUDI D’USOS 
 

1 DESCRIPCIÓ DELS USOS POTENCIALS DE LA FOREST 

Abans d’utilitzar l’informació proporcionada per l'inventari dasomètric i forestal per 
planificar cadascú dels rodals de la forest estudiada, es descriuran els usos que 
potencialment demostren tenir. 

  Per determinar aquest ús potencial, s'ha comptat amb les dades de camp 
preses durant la fase de rodalització, i amb l’informació proporcionada per les 
entrevistes amb la gent del poble i que usa i ha usat la forest. Per elegir entre el ventall 
de possibilitats, els rodals que en un futur haurien d’albergar els diferents usos, s'han  
fixat uns criteris per a cadascú d’ells. Aquests criteris queden marcats en cadascú dels 
apartats que a continuació s’aniran desglossant.  

Aquesta part de l’estudi és necessària per complir amb l’objectiu de 
plurifuncionabilitat de la forest i per preparar la massa per a qualsevol nou 
aprofitament futur, tot i que actualment no es faci. De fet, s’inclouen alguns 
aprofitaments que no es fan on no s’han fet mai, però s’ha de clarificar que en cas de 
sorgir nous aprofitaments que no han sigut planificats, amb l’informació aportada per 
l’estat forestal i les fitxes d’abatiment, serà fàcil la seva ordenació en el temps i en 
l’espai. 

1.1  Usos de producció 

1.1.1 Producció fustera i aprofitament de llenyes 

La fusta que s’utilitza és de pi negre i avet per a l’aprofitament fuster i de bedoll 
i roure per a l’aprofitament de llenyes.  

o Fusta 

Principalment, sobretot en els aprofitaments de les últimes ocasions que es va 
treballar, s’utilitzà la fusta per a serra, per a pals i per a trituració. En aquesta forest, 
pràcticament no s’han fet aclarides per millorar la massa i preparar-la en aquest sentit. 
Actualment es pot plantejar destinar els diàmetres menors  i les restes procedents 
d’aclarides baixes, mixtes o altes a aprofitaments de biomassa. Es proposa que la fusta 
dels aprofitaments futurs, sigui classificava a carregador i es vengui per lots als 
rematants. Cada cop el mercat és més especialitzat i la demanda és per fusta ben 
classificada i de qualitat. Aquesta forest pot produir aquest tipus de producte en cas 
de fer-se les actuacions de millora de la productivitat (aclarides selectives periòdiques). 
De fet, aquesta ordenació està dissenyada per a aconseguir mitjançant la gestió 
acurada de la massa els certificats de gestió forestal sostenible FSC i PEFC. 

Actualment, la fusta ja no es aprofitada pels veïns (un aprofitament tradicional i 
molt antic), cada any es realitzava un aprofitament destinat als veïns del poble per fer 
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les seves construccions pròpies. L’aprofitament de la fusta es fa des de 15 de juny al 15 
d’agost en el cas de l’avet i del 15 de juny al 15 de setembre en el cas del pi negre. 
Així doncs al bosc es planteja realitzar dos tipus de tallades; finals (subhastes) i de 
millora (aclaries), però seran molt localitzades, per la importància que té aquesta forest 
des del punt de vista ecològic i faunístic. 

o Llenya 

Pel que fa la llenya tan sols s’utilitza com a ús pels veïns i els que tenen drets 
sobre el bosc. Principalment s’utilitza el bedoll i el roure de fulla ampla, i es talla arreu 
com a bosc menut. Cal dir que actualment quasi ningú va a fer llenya al bosc, s’està 
perdent molt aquest ús, i que s’hauria de canviar el tipus de tallada, passant d’arreu a 
selecció de tanys, ja que al tallar a arreu, s’han perdut molts rodals de llenya on ara hi 
ha un munt de massa de rebrot. 

L’aprofitament de llenyes es fa del mes de maig al mes d’octubre, en funció de 
les condicions del clima. 

Abans de concretar  l’ús potencial de cadascú dels rodals, s’exposen els criteris 
acordats per determinar aquests usos: 

Taula II.1.1- Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals amb producció fustera i per 
llenyes.Font: Pròpia 

Tipus d’ús 
Criteris de determinació dels rodals 

amb  producció fustera 
Criteris de determinació dels rodals 

amb aprofitament de llenyes 

Ús 
potencial 

- Presència de Abies alba, i 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, 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, 

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 

- 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 

 

 

• Ús de producció fustera 

De seguit es mostra una relació de tots els rodals que tenen un ús productiu 
potencialment fustaner. S’han distingit els productors de pi negre dels productors de 
l’avet. També s’ha fet una distinció entre els que són productors però dels quals també 
pot sortir llenya. 

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 condicionants 
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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) 

Taula II .1.2. Rodals amb ús potencial per producció fustera. Font: Pròpia  

Rodals Productor Pi negre Rodals Productor Avet 

1aa P 3a PA 

1ad P 3aa PA 

1ae P 3ag PA 

1r P 3r PA 

1z P 3s PA 

2h P 3y PA 

2v P Rodals Productor Pi negre i Llenyes 

3b P 1af P/L 

3c P 2t P/L 

3d P 

3e P 

3o P 

3p P 

3w P 

3x P 

3z P 

5c P 

5g P 

5n P 

7d P 
 

 

Foto II.1.1. Rodal 1aa de pi negre, que té un ús potencial de fusta. 

 

Sota la perspectiva dels objectius de tota ordenació forestal, s’ha de complir 
totalment l’objectiu de persistència de la massa, assegurant la regeneració, i per això 
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es posen les restriccions a l’ús productiu, assignant només a un determinat nombre de 
rodals de la forest un ús productiu i excloient les zones del bosc que no compleixen 
aquestes. 

• Ús de llenyes 

De seguit es mostra una relació de tots els rodals que tenen un ús potencialment 
productiu de llenyes. S’ha de tenir en compte que no tots els rodals amb un ús 
potencial de producció de llenya, seran planificats pel mateix efecte ja que tot un 
seguit de condicionants poden determinar una planificació final diferent per a aquests 
rodals. Entre aquests condicionants és un requisit incondicional complir les limitacions 
determinades al “Plan de Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal del Mig 
Pallars” (Palau J, Martínez R, Pou A, 2002) 

RODALS Tipus de llenya RODALS Tipus de llenya 

2b Bedoll 7a Bedoll 

2g Bedoll 7b Bedoll 

3j Bedoll 7e Bedoll 

4f Bedoll 7f Bedoll 

4g Roure 4a Roure 

5d Bedoll 1af Productor pi negre /Llenya bedoll 

5e Bedoll 2t Productor pi negre /Llenya bedoll 

 Taula II .1.3. Rodals amb ús potencial per producció de llenyes i tipologia. Font: Pròpia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto II.1.2- Rodals 5e i 4f, amb una estructura i conformació bona per realitzar un aprofitament de llenyes. 

 

Aquest ús, té una demanda que pot quedar complerta amb els rodals potencials 
que es proposen. També cal dir, que hi ha enclavaments privats, i privats limítrofes amb 
la forest, que estan poblats per espècies de llenya (sobre tot bedoll i roure), i que són 
explotades pels seus propietaris per a tal efecte. Seria interessant promoure des de 
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l’ajuntament, la redacció de plans tècnics de gestió forestal entre aquests particulars, i 
sobre tot, en els enclavaments de la forest en qüestió. 

1.1.2 Aprofitaments de fongs 

L’aprofitament boletaire té una gran importància cultural, gastronòmica i 
econòmica. És un dels usos més importants del bosc. Pot variar molt d’un any a un altre 
en funció de les condicions climatològiques. Els principals bolets que es recullen són 
rovellons, ceps, rossinyols, carreretes, moixernons i llenegues, entre d’altres. 

La recollida la realitza principalment, els veïns del poble, que hi tenen drets i 
boletaires foranis. Per controlar aquest ús, la proposta tècnica que s’ofereix des 
d’aquest projecte és la proposta d’una ordenança de recollida de bolets que 
especifica unes quantitats màximes a extraure (15 kg diaris de bolets), es cobra un preu 
(3 euros) pels visitants foranis, i es marca un període de recollida (agost-abril). S’explica 
aquesta ordenança i es presenta en l’annex 4.  

L’època potencial de l’aprofitament dels bolets és de l’ú d’octubre al trenta-un de 
març. 

A continuació es fixen els criteris que s’han d’aplicar a les zones potencials d’ús per 
l’aprofitament dels fongs:  

Legislació 

Normativa estatal 
Normativa 

autonòmica 

- Normas de calidad para setas comestibles con destino 
al mercado interior. ( BOE 17 març 1984) 

- 

Taula II .1.4.  Legislació relacionada amb l’ús i aprofitament dels bolets. Font: Pròpia &Conesa, JA. (2000) 

 

 

 

Foto II.1.3. El bosc d’Estaon és un bosc amb un gran potencial per la producció de bolets. 
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 S’ha de tenir en compte que no tots els rodals amb un ús potencial de 
producció de fongs, seran planificats pel mateix efecte ja que tot un seguit de 
condicionants poden determinar una planificació final diferent per a aquests rodals. 
Entre aquest condicionants és important complir les limitacions determinades al “Plan 
de Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal del Mig Pallars” (Palau J, 
Martínez R, Pou A, 2002). 

Així doncs, es determina que els cantons 1 i 3 tenen un ús potencial de fongs, i 
que qualsevol indret de la forest és possible el seu aprofitament i viable des del punt de 
vista tècnic, evidentment complint les limitacions pròpies de qualsevol activitat al bosc, 
les normes bàsiques de la recollida de bolets  i complint la legislació assenyalada. 
Igualment, es proposa l’aplicació d’una ordenança corresponent a aquest 
aprofitament. 

1.1.3 Aprofitament de la mel 

Actualment 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 II.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% 

Rodals Rodals 

4n 6a 

4b 7a 

4a 
 

5a 
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Taula II.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 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 d’Estaon, no hi ha aprofitament de boixerola ni de nabiu. A la forest 
no hi ha pràcticament boixerola per tant, no es planteja cap actuació, mentre que si 
que hi ha rodals amb presència important de nabiu. Als cantons 1, 2 i 3, es pot trobar 
en abundància. En cas de fer-se cap aprofitament de nabiu, hauria d’estat controlat i 
ser d’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 
fonamental. 
 

 

Foto II.1.4  Nabiu colorit de roig durant la tardor, al cantó 3. 

1.1.5 Aprofitament de vesc 

No hi ha cap aprofitament de vesc. Actualment, no hi ha cap massa significativa 
de vesc, doncs és un bosc molt heterogeni en espècie i edats i això és un motiu 
essencial per prevenir els atacs de vesc. En tot cas, si hi hagués una possibilitat 
d’extracció 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 mostren 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. 
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L’aprofitament de l’avellaner i del freixe: s’han fet servir des d’antic, per crear 
instruments per la ramaderia (forques, vallats, 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, el avellaner, sobre tot, té una conformació de bosc baix de gran densitat 
(foto) 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. 

L’aprofitament d’avets joves com a arbres de nadal: és un aprofitament perillós, 
doncs pot suposar la eliminació del regenerat en unes masses, les avetoses, on arriba 
poca llum i generalment tenen problemes de regeneració. Per tant, en cas de 
plantejar-se l’aprofitament, és proposa descartar-lo  

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.  

 

Foto II.1.5  Població d’avellaner en el rodal 4k. 

La legislació vigent al respecte es presenta en la taula següent: 

 

 

Taula II.1.6 Legislació referent a l’aprofitament de la molsa  Font:Conesa, JA. (2000) 

Legislació 

Normativa estatal Normativa autonòmica 

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

- Ordre 2 de juliol de 1990, que regula la presentació i 
les modalitats de comercialització dels arbres de 
Nadal (DOGC núm.1320, de 20 de juliol de 1990) 

 

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. Aquest 
any ha estat 1 isard, 3 cabirols, 1 cérvo,l 1 daina i 2 muflons, tot i que aquest any ha 
estat una excepció doncs, normalment atorguen 1 isard i 2 cabirols per any. 

Taula II.1.12. Legislació referent a la Caça. Font: Montané, F. (2000) 
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Legislació 

Normativa estatal 
Normativa 

autonòmica 

- Llei 37/66, 21 maig 1966, (BOE 131 de 2 febrer 1966) 

- Llei de Caça, 4 abril1970 

- 

 

 

1.1.8 Aprofitament ramader 

Actualment la forest, conserva una antiga tradició ramadera i el seu aprofitament 
comunal destinat a aquest ús, tot i que amb molta menys càrrega ramadera que en el 
Tot el referent a aquest aprofitament, s’ha presentat a l’apartat corresponent de l’estat 
forestal. 

Per determinar les zones d’ús potencial s’han seguit aquests criteris: 

Taula II.1.7 Criteris adoptats per determinar els usos potencials dels rodals per a l’aprofitament ramader. Font: 
Pròpia 

Tipus d’ús Criteris de determinació dels rodals 

Ús 
potencial 

- Ecosistemes de prats alpins o de muntanya que siguin de propietat comunal. 

- Existència pròxima d’aigua 

- Zones boscoses amb una composició herbàcia superior al 50%. 

- Zones que no siguin de risc geològic 

 

Per tant, en la següent taula es mostren els rodals amb un ús potencial.  

Taula II.1.8 Rodals amb ús potencial per a ramaderia. Font: Pròpia 

Rodals Rodals   

1aa 3j 3a 4g 

1ad 3o 3aa 5c 

1ae 3p 3ag 5d 

1af 3r 3b 5e 

1r 3s 3c 5g 

1z 3w 3d 5n 

2b 3x 3e 7a 

2g 3y 7b  

2h 3z 7d 

2t 4a 7e 

2v 4f 7f 

A l’hora de planificar l’aprofitament ramader existent en la forest, serà un requisit 
complir les limitacions determinades al “Plan de Conservación y Mejora de la 
Biodiversidad Forestal del Mig Pallars” (Palau J, Martínez R, Pou A, 2002). 

1.1.9 Aprofitament de carbó 

Actualment no existeix aquest aprofitament ni es té previst realitzar-lo, però és 
interessant i pot servir com motiu d’un itinerari didàctic, el coneixement de la existència 
d’aquest aprofitament en el bosc d’Estaon. Durant la fase d’inventari no s’han trobat 
restes de carboneres, però és segur que hi ha. Es podria plantejar algun estudi al 
respecte per poder recuperar ben bé el patrimoni del bosc. 
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Foto II.1.6 El bosc ha estat aprofitat de forma multifuncional durant tota la seva història. 

 

 

 


