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TÍTOL III – PLANIFICACIÓ 

 

Aquesta és la última fase de l’Ordenació Forestal. 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, desglossarà al màxim, més 
concretament, 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. 
A continuació es descriurà la metodologia per elegir els rodals on fer les 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 
i de la informació proporcionada pel treball de camp i l’anàlisi de les dades posterior. 

1.1 Descripció silvícola 
En aquest punt de l’Ordenació, ja es compta amb tot un seguit d’informació 

silvícola i relacionada amb els usos, que ara s’ha d’utilitzar en una presa de decisions 
sobre les actuacions a fer sobre cadascun dels rodals. Així doncs, en aquest primer 
bloc de la Fitxa de Gestió Tècnica, es recupera una part de l’informació ja presentada 
en les fitxes d’abatiment i s’afegeix una nova informació resultat de l’anàlisi d’aquella 
fitxa, i de l’estudi d’usos.  

- En primer lloc el número de rodal que relaciona la fitxa de rodal i el rodal in situ 

- Seguit del tipus de quarter  

Com queda palès en la zonificació, s’han considerat sis quarters:  

1. Quarter A: Productor  

2. Quarter B: Ramader 

3. Quarter C: Protecció del sòl 

4. Quarter D: Improductiu  

5. Quarter E: Conservació de la biodiversitat 
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6. Quarter F: Recreatiu 

Cadascun d’ells té característiques diferents, per tant, se’ls ha de considerar per 
separat i 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 resultat de la comparació de l’estat actual 
de la massa amb l’estat en el que hauria d’estar sota el paràmetre tècnic de 
gestió (ja sigui fustanera o de conservació de la biodiversitat). Normalment les 
masses presenten un retard per haver sigut gestionades de manera massa 
arriscada (tallades arreu que generen gran densitat i que no es torna a 
gestionar més o 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 
l’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 sòl). 

-  Ús principal: El tipus de quarter determina tot un àbac d’usos possibles, però no 
determina un ús principal en concret. Per això, es determina en aquest 
paràmetre l’ús principal que es farà en aquest rodal i que marcarà la gestió a 
realitzar. 

 

Foto III.1.1. Rodal 3w, massa de pi negre sobre la que caldria fer una aclarida de millora urgent 
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Foto III.1.2. Rodal 3s, massa d’avet resultat d’una aclarida de millora anterior. 

1.2 Presa de decisions silvícoles 
A continuació, es desglossaran cadascun dels paràmetres, sempre en funció del 

quarter a que pertany. 

1.2.1 Elecció d'espècies principals i secundàries  

 

Per als quarter productor (A) quan es tracta de rodals monoespecífics, les 
espècies principals pels rodals de producció fustera seran el pi negre i/o l’avet.  

En els rodals mixtes, amb presència de més d'una espècie, es conservarà 
sempre la mescla per motius d'atractiu paisatgístic i valor ecològic, però sempre es 
tendirà a afavorir la població de l'espècie que presenta una major qualitat fustera, de 
forma que l'ordre de preferència a deixar en les aclarides de millora serà el següent: 

 

 

En el cas dels pocs rodals on hi ha presència de roure, és voluntat del propietari 
respectar aquesta espècie per motius de paisatgisme, biodiversitat i atractiu turístic. Per 
tant, en aquells rodals on hi ha presència d’aquesta espècie, els treballs proposats 
seguiran directrius conservacionistes i de potenciació d’aquesta espècie. 

En el cas del bedoll, al tractar-se d’una espècie molt més present i d’interés per 
llenyes, es proposa el manteniment al màxim, d’aquesta espècie en aquells rodals on 
conviu amb les altres espècies, potenciant un bosc baix que perduri amb el temps en 
lloc de desaparèixer. 

 En el quarter pascícola (B) es pretén potenciar les pastures i recuperar-ne de 
noves mitjançant cremes preescrites o treballs selvícoles. En les zones arbrades de 
pastura, es pretén mantenir l’estrat arbori de forma adevesada i es faran tractaments 
silvícoles per tal de millorar el pas del ramat al seu interior. També es pretén crear noves 
infrastructures per al bestiar, i millorar les que existeixen. 

pi negre > avet > roure>bedoll 
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Als rodals del quarter de protecció del sòl i inproductiu (C i D) 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 (E), 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 (F) 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 fusta (pi negre i avet) es tractaran com a bosc alt. 
Els rodals de roure que ja estiguin funcionant com a bosc alt continuaran igual. 

Els rodals amb presència de bedoll i roure en forma de bosc baix, 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. 

1.2.3 Forma i edat de la massa 

En aquest paràmetre, una vegada analitzada la situació del rodal mitjançant la 
fitxa de descripció del rodal (ajudant-se per la gràfica d’estructura de població), es 
determina el tipus de massa que és: 

� Regular amb dos o tres grups poblacionals molt ben marcats. 

� Irregular amb tot un seguit de representacions de totes les classes diamètriques 
en forma de jota invertida. 

Serà un factor a tenir en compte a l’hora de seleccionar el tipus de tractament que 
es realitzarà. L’edat de la massa, ja es va definir en la fitxa de descripció del rodal. 
Marcarà de manera determinant tots els tractaments a realitzar en el rodal, així com el 
retràs que porta la massa gestionada. Es descriu l’edat de maduresa (edat de tallada) 
proposada. 

1.2.4 Elecció dels tractaments silvícoles per masses productores 

En primer lloc, es descriuran els passos seguits en les masses arbrades del 
quarters productors (A, s’inclouen els quarters B i F on també es poden aplicar aquest 
tractaments de forma puntual o amb altre tipus d’intensitats o objectius): 

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. 
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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 de les forests.  

En total s'han identificat dos tipus de TBF en funció de l'espècie productora 
dominant amb l'objectiu d'aconseguir amb el mínim torn possible arbres amb 
diàmetres migs de 35-45 cm (criteri tecnològic), el màxim de cilíndrics, i amb alçades 
mínimes totals de 14 metres, per tal de poder oferir un producte final de qualitat a les 
serradores de la comarca i poder obtenir un òptim rendiment econòmic en producció 
de fusta.  

En el Pla General, per a cada rodal s'estudia l'estructura actual i es compara 
amb el TBF corresponent (espècie i qualitat), per elegir les properes intervencions a 
efectuar. Tot i així, una gran part dels rodals productors de fusta d'edats mitjanes i altes 
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 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, 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. 
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Foto III.1.3. Massa de pi negre amb elevat índex h/d superior a 100, s’ha d’anar en compte a l’hora 
de realitzar les aclarides doncs fàcilment es desestabilitzarà com ja demostra la fotografia. 

 

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 presenten els tipus de bosc final (TBF), que s’han fet servir per a la 
presa de desicions referents al pla de tallades per a cadascuna de les espècies 
fustaneres.  
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Taula III.1.1 Tipus de Bosc Final (TBF) de les masses de pi negre monospecífiques per a producció de fusta de 35-40 cm de diàmetre 

Classe 
natural 
d'edat 

Qualitat 1 Qualitat 2 Tractaments 

H 
Mitja 

Edat 
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 - 10-15 
- Reposició de fallades 

(quan s'escaigui) 
- 4000 - 15000 - - - 

Plançoned
a grossa 

6-7 15-20 6-7 25-30 

- Aclarida de 
plançoneda fort de 
peus malformats, i 

sobrants 
- Poda suau fins a 2 m 

o 1/3 de l'arbre 

4000-15000 2500 - 2 6.5-8 

Perxada 
baixa 

10 40-45 8 50-60 

- Aclarida mixta (baixa 
d'arbres dominats) i 
(alta per regulació 
competència estrat 

dominant) 

2500 1200 10% 2,8 10-12 

Perxada 
alta 

11-13 50-60 9-10 75-85 - 2ª aclarida mixta 1200 600 15% 4,1 15-18 

Fustal jove 13-15 70-80 11-12 90-100 - 3ª aclarida mixta 600 300 20% 5,7 20-25 

Fustal vell 17-19 110-130 14-16 130-150 

Tallades regeneratòries 
per bosquets de 0,3-0,5 
ha (1/4 sup total cada 

5 anys) + lleuger 
laboreig sòl (directa o 

indirectament) 

300 0 Tot - 35-40 

 

 

 

 

TBF per tallades finals 

PI NEGRE 
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Taula III.1.2. Tipus de Bosc Final (TBF) de les masses d’avet monospecífiques per a producció de fusta de 40-45 cm diàmetre. 

Classe 
natural 
d'edat 

Qualitat 1 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) 
- 4.000 – 20.000 - - - 

Plançoneda 
grossa 

6 10-15 

- Aclarida de 
plançoneda forta de 
peus malformats, i 

sobrants 
- Poda fins a 2 m o 1/3 

de l'arbre 

4.000-20.000 3.000 - 1,8 4-5 

Perxada 
baixa 

10 30-40 

- Aclarida mixta (baixa 
d'arbres dominats) i (alta 

per regulació 
competència estrat 

dominant) 

3.000 1.600 10% 2,5 8-10 

Perxada 
alta 

12-14 45-55 - 2ª aclarida mixta 1.600 1.000 10% 3,2 14-16 

Fustal jove 14-16 65-75 - 3ª aclarida mixta 1.000 500 17% 4,5 18-22 

Fustal mig 16-18 85-95 - 4ª aclarida mixta 500 250 22% 6,3 28-32 

Fustal vell 18-20 110-130 

Tallades regeneratòries 
per bosquets de 0,3 a 0,5 
ha (1/4 sup total cada 5 

anys) 

250 0 - - 40-50 

TBF per tallades finals 

AVET 
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