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INSTRUCCIONS PER A LES ORDENACIONS DE FOREST 
AL MIG PALLARS (Aixortà- Treballs forestals) 

 
1- Introducció 
 

De moment aquestes instruccions no deixen de ser unes directrius bàsiques per prendre les 
mesures correctament i d’una manera homogènia entre els diferents equips de treball de camp. 

Després de la realització de quatre ordenacions (POF Ainet, POF Araós, POF Esterri d’Aneu i 
POF Llavorsí), i de 16 messos de treballs de camp i de gabinet, s’han determinat totes aquestes normes 
que s’hauran de seguir durant les fases de treball de camp. Per seguir una morfologia ràpida i fàcil, es 
repassarà la fitxa de camp tant de rodal com d’inventari. Abans es descriurà el procés natural de la 
ordenació i es determinaran els diferents tipus de rodals.  
 

2- Procés natural d’un POF 
 
L’ordenació té una estructura molt marcada i clara, però el procés que s’ha de seguir en el camp i el 

gabinet no segueix ben be aquest procés: 
 
A) Buscar cartografia, límits, enclavats i comunicacions (cadastre i primeres visites). 
 
B) Preparar el material de camp, que estigui net, que funcione correctament i que es compte 

amb reserves de material. 
 

 
C) Cantonalització.  
 
• Els cantons hauran de ser de entre 20 i 50 has.  
• Són unitats fixes del territori, els límits són principalment físics (carenes, pistes forestals, 

barrancs, prats, camins,...).  
• Seguiran una ennumeració amb número (1,2,3,4,...).  
• No cal realitzar fixta de camp de cantó, tot i que posteriorment al gabinet si que es realitzarà. 
• Seria interessant marcar els límits de cantons amb pintura per que quedin definits eternament, ja 

que aquestes unitats seran organitzatives i no variaran en cada pla especial, ni en cada revisió 
de l’ordenació 

  
D) Rodalització.  

 
• Els equips de treball començaran a fer els rodals des de la part de dalt de la forest fins a la part 

de baix.  
• Respectaran els límits de cantons, fent coincidir els límits dels rodals amb els dels cantons. 
• Els rodals són unitats petites ( entre 0-10 has) i homogènies de bosc.  
• Seguiran una numeració de lletres (a, b, c, aa, ab, ac...), que començarà de nou en cadascún 

dels cantons, de manera que tots els cantons tindran un rodal a. 
• En aquells llocs on no estigui molt clara la delimitació del rodal es convenient marcar amb spray 

els límits i la lletra del rodal, en tal cas pot acompanyar-se la lletra del numero de cantó de 
manera que quedi clar on s’està ( 1a, 2a, 4c, 7ab...). Els símbols utilitzats per a delimitar els 
rodals seran els segúents: 

 
Horitzontal Recte Bifurca en tres Gira dreta Gira esquerra Bifurca en quatre 

 
      A 
      B 
 
 

 
        A    B 
 
 

          C 
 
     D          E 

 
 
  1A   2A 

 
 
        1B   1C 
 

         V 
   A        C 
       AB 
          

 
 
• Cada equip s’encarregarà d’una sèrie de cantons, els quals, realitzarà per complert, de manera 

que cada cantó el faci un sol equip de treball. 
• Com a màxim hi haurà dos equips de treball de rodalització, per a minimitzar al màxim la 

variabilitat de rodals i les diferents percepcions de la forest. 
• És aconsellable que l’equip de treball estigui format per dues persones, tècnicament preparades 

que siguin sensibles als canvis de bosc que posteriorment es comentaran. Igualment és 
important que es comenten els límits i la conformació del rodal entre els dos membres de l’equip. 

• Aquest equip de dos realitzarà una fitxa de rodal, i una fitxa de maduressa del rodal. La primera 
informarà a l’equip d’inventari forestal de la conformació general del rodal, a més d’aportar tot un 
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seguit d’informació respecte a coberturas i demés que ja no haurà de prendre l’equip d’inventari. 
La segona, determinarà un índex, anomenat de maduressa que indicarà l’estat d’aquest troç de 
bosc en relació a la seua naturalitat i a la seua maduressa. És convenient que la fitxa de rodal 
(diagnosi forestal) la realitze el tècnic forestal consultant al seu company sempre que tingui 
dubtes, tot i que un cop clarificat cadascun dels detalls a tenir en compte, i avançat el procés de 
rodalització es combinen els dos membres dels equips per a fer aquesta tasca. 

• És important diferenciar clarament les fases de rodalització i d’inventari. S’han de fer una darrere 
de l’altra i no alhora. De manera que la segona passada pel bosc ( la de l’inventari forestal) sigui 
més ràpida però que servisca també per modificar alguns rodals i corregir alguns fallos que 
s’hagin realitzat en l’anterior fase. 

• Durant aquesta fase es marcaran sobre el plànol i amb GPS tots els elements d’interés que es 
vagin trobant al camp. Es consideren elements d’interés: arbres singulars, cabanes, corrals, 
fonts, coms, carboneres, elements de la guerra civil, i observacions de fauna importants (gall-
fers, gallines, picots negres, àguiles, cagades de gallfer, forats de picot negre, isards, cabirols, 
plomes de gallfer,...) 

• Igualment es marcaran sobre el plànol i amb GPS tots els camins (tancats i oberts) i troxes que 
es troben al camp.  

• Com a resultant d’aquesta fase, es crearà la cartografia de rodals i de cantons necessària per a 
la fase d’inventari i base organitzativa de les forests. 

 
E) Inventari forestal 
 
• Es realitzarà després de la fase de rodalització.  
• L’equip d’inventariació estarà format per dues persones, un tècnic i un peó.  
• En un rodal es farà una parcel·la cada 3 has, fent una parcel·la per rodal com a mínim. 
• La situació de la parcel·la ha de ser representativa del rodal.  S’escull de manera subjectiva sota 

la perspectiva del tècnic forestal encarregat de l’equip d’inventari. És convenient que aquest 
tècnic sigui el mateix que ha realitzat el rodal. 

• El tècnic porta al camp les fitxes de rodals realitzades en l’anterior fase, que li serviran de guia 
per a elegir correctament la parcel·la. 

• Igualment portarà l’ortofotoplànol amb els rodals i els cantons assenyalats i un GPS per a 
determinar el punt exacte on es realitzarà la parcel·la, tot i que també ho assenyalarà sobre el 
plànol amb una creu. 

• La parcel·la serà circular i tindrà un radi fixe de 10 metres, s’haurà de prendre la pendent de 
manera que la superfície de la parcel·la canviarà segons aquest factor. Només en el cas de que 
hi hagi molta pendent o molt d’arbrat es rebaixarà el radi a 8 metres. 

• Es realitzarà una fitxa d’inventari forestal per cadascuna de les parcel·les realitzades.  Els 
continguts d’aquesta fitxa es comentaran més endavant. 

• Per a realitzar la parcel·la, es triarà un arbre central, que sigui gran i que es vegui. 
• S’escullirà un nombre representatiu del total de parcel·les fetes (un 10% del total). Aquestes 

parcel·les es marcaran de manera definitiva, amb pintura. La marca realitzada, serà la lletra del 
rodal acompanyat del numero del cantó. D’entre totes les parcel·les elegides al menys hi haurà 
una per cantó, i una representativa de cada tipologia de bosc. El sentit d’aquestes parcel·les és 
el de realitzar un seguiment durant la vida del POF i durant les seues revisions. De tal forma que 
queden delimitades perfectament sobre el territori (totes les parcel·les estan marcades amb 
GPS). 

• Si es fan dues parcel·les al mateix rodal, aquestes es faran en els extrems oposats del rodal, per 
augmentar la variabilitat al màxim, de tal manera que quede totalment representat el rodal. 

• Durant aquesta fase es continuaran marcant sobre el plànol i amb GPS tots els elements 
d’interés que es vagin trobant al camp. Es consideren elements d’interés: arbres singulars, 
cabanes, corrals, fonts, coms, carboneres, elements de la guerra civil, i observacions de fauna 
importants (gall-fers, gallines, picots negres, àguiles, cagades de gallfer, forats de picot negre, 
isards, cabirols, plomes de gallfer,...) 

• Igualment es marcaran sobre el plànol i amb GPS tots els camins (tancats i oberts) i troxes que 
es troben al camp. 

 
F) Consultes de col·laboradors de fauna, flora, pastura i toponimia 

 
• Un cop rodalitzat i inventariat la forest, es realitzaran les sortides que calguin amb el 

col·laborador/a de fauna i flora per portar-lo als rodals que han sortit amb índex de maduressa 
més alts, i als rodals on s’han trobat signes de fauna importants. Igualment se l’acompanyarà als 
hàbitats més interessants i es consultaran tot tipus de dubtes sorgits durant les fases prèvies. El 
col·laborador/a amb aquesta informació i les seves visites particulars, determinarà els rodals 
AEIN, i els d’AGD, així com concretarà actuacions relacionades amb la protecció de la 
biodiversitat dirigides a la gestió global de les forests ordenades. 
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• Igualment s’acompanyarà a l’expert/a en pastures al camp per visitar els diferents tipus de 
pastures existents a les forests ordenades. Aquest col·laborador/a, farà inventari i prendrà 
mostres de cobertura i de producciò. 

• Es realitzaran consultes als veïns dels pobles així com als pastors del país per corregir la 
toponimia de la zona. Digitalitzant tota aquesta informació sobre els plànols.  És interessant fer 
alguna sortida amb algun coneixedor del país fins algun punt panoràmic per que ens indique els 
noms del màxim possible d’indrets. 

• Es farà una consulta a l’arxiu històric del Consell comarcal per buscar informació referent a la 
forest. També es farà una recerca bibliogràfica referent a la forest i es buscaran tots els estudis 
fets anteriorment. 

 
G) Creació de la base de dades 
 
• Alhora que es fan les parcel·les de rodals i d’inventari, es crea la base de dades del POF. 

Aquesta base de dades està formada per una fitxa per rodal on es recull la informació de les tres 
fitxes de camp (rodal, índex de maduressa i inventari). És aquesta fitxa a partir de la qual 
s’obtindrà tota la informació per realitzar la fitxa definitiva d’abatiment de rodals. 

• Es convenient partir aquesta base de dades en el mínim número possible d’arxius, tot i que per 
seguretat interessa que hi hagi al menys dos arxius. 

• Cada fitxa correspon a una fulla de càlcul. 
 
H) Realització de l’abatiment de rodals 
 
• Un cop creat la base de dades es realitza en un arxiu nou i diferent, aquesta nova base de 

dades. Aquestes fitxes seran les definitives que aniran al bloc corresponent en el POF. 
• Aquesta fitxa estarà formada per tot un seguit d’informació que analitzarem més endavant. 
 
I) Redacció de fitxes de cantons i de quarters 
 
• El resultat de l’abatiment de rodals, ens proporcionarà tota la informació necesària per realitzar 

els resums de cantons i les fitxes corresponents a aquestes unitats.  
• Igualment aquesta informació ens determinarà clarament els quarters resultants de l’ordenació. 

Així que també es podrà realitzar la fitxa de quarter i els resums corresponents. 
 
J) Creació de cartografia corresponent 
 
• Amb la informació generada per l’abatiment de rodals, ja es pot realitzar la cartografia necessària 

per a la posterior planificació. Aquesta cartografia serà la següent: 
 
K) Redacció del primer bloc de l’ordenació 
 
• Amb totes aquestes fases acabades ja es pot redactar tot el primer bloc de l’ordenació 

corresponent a Introducció, antecedents i inventari (estat legal, estat natural, estat forestal, i estat 
socioeconòmic). 

 
L) Estudi d’usos 
 
• Durant aquesta fase és determinaran tots els usos existents i possibles que es practiquen que 

s’han practicat o que es podrien practicar en les forests ordenades. 
• Un cop sabem aquests usos, es busca la legislació existent per a cada un dels usos i les 

recomanacions de gestió referents a cadascú dels usos en la bibliografia específica. 
• Es realitza una enquesta a la població local, sobre els usos que han fet al bosc, on i com l’han 

fet. És molt important aquesta fase per poder localitzar els llocs on s’han fet els usos i com s’han 
practicat. 

• Igualment es farà una reunió amb l’ajuntament que servisca de consulta per a aquests mateixos 
fets. També és important que indiquen els usos que més els interessen i fer un repàs dels usos 
que seran analitzats 

• Un cop clars aquests usos, consultada la bibliografia i la legislació i realitzades les consultes 
pertinents, es realitzarà una taula per ús, amb l’ús actual ( en quins rodals s’ha fet l’us que s’està 
analitzant fins ara o a on es feia) i l’ús potencial (en quins rodals seria correcte realitzar aquest 
ús). 

• Aquest anàlisi dels usos generarà una cartografia per a cadascun, que s’afegirà al mateix anàlisi. 
 
M) Determinació d’incompatibilitats 
 

 3



Projecte d'Ordenació de la Forest CUP 175”Seolana de Cassibrós”  Annexes 

 

•  Un cop analitzats els usos, es determinaran les incompatibilitats entre els diferents usos. 
Igualment es determinaran els rodals amb incompatibilitats específiques, que són rodals on 
només poden donar-se uns usos concrets. 

• Resultat d’aquestes incompatibilitats, es creen els quarters definitius, que podran ser de cinc 
tipus: 

o Quarter productor: on els usos principals poden ser la producció de fusta, la recolecció 
de fruits silvestres, la recolecció de vesc i d’avets, la recolecció de bolets,...però sempre 
generaran un producte i un benefici directe. 

o Quarter protector del sol: on l’ús principal és la protecció contra la erosió. Seran zones 
de molta pendent, capçaleres de barrancs, zones rocalloses, esquerdes, i barrancs. 

o Quarter protector de la biodiversitat: l’ús principal és la protecció de la flora de la fauna i 
de les estructures madures de bosc.  Té el sentit de generar nixols ecològics a la forest. 
Seran els rodals AEIN i alguns AGD (depenent de la conformació final dels rodals). 
També rodals on hi ha hàbitats especials tant per la existència de espècies de fauna 
com de flora, i rodals de baix Im però important situació (pex, al costat de cantaders,...) 

o Quarter ramader 
o Quarter recreatiu 
 

 
3- Tipologies de rodals  
 

El concepte de rodal, ha de quedar clar des de l’inici de la feina. Per tant la selecció d’aquests 
només la podran fer tècnics coneixedors d’aquest concepte i amb una sòlida formació en aquest 
tema. És convenient que els equips de rodalització el formen dos tècnics, i com a màxim dos equips, 
que les desicions es prenguen entre els dos membres de l’equip i que es faci després de la 
cantonalització. Per a entendre millor el concepte de rodal, es presenten les següents directrius: 

- Han de tenir una estructura molt similar durant tota la seua superfície. 
- La relació entre espècies diferents és mantinga constant. 
- Les CD dels arbres també es mantinguin constants. 
- La pendent i la morfologia del territori ha de ser el més homogènia possible, tot i que en 

aquests cas no s’ha de ser rígid. 
- La conformació del sotobosc i de l’estrat intermedi, així com el regenerat han de ser 

constants durant tot el rodal. 
- Els rodals poden absorbir petits clars que no siguin suficientment grans com per fer un 

nou rodal. Igualment si hi ha un petit canvi en la massa (ex, un petit rodal de molt de 
regenerat, una roca, un petit rodal amb arbres de diferents tamanys, o un petit rodal on 
les proporcions seguides fins al moment no és respecten) sempre que siguin de menys 
de 0,5 has i que passats aquests canvis el bosc torne a la conformació inicial, el rodal 
podrà absorbir-los. 

 
Durant la fase de rodalització, ja podrem diferenciar distints tipus de rodals. Posteriorment un cop 

preses les dades de camp i fet l’estudi d’usos, es podran concretar encara més aquestes tipologies. 
D’entrada diferenciem aquests tipus: 

 
- Rodals protectors: Són les superfícies de la forest que estan desarbrades per motius 

de pendent o erosives, o per tractar-se de solanes rocalloses. També seran les 
superfícies arbrades però d’alt risc erosius (bandes de barrancs, zones capçaleres de 
barrancs, clapes de roca,...) i solanes amb molta pendent i nul·la comunicació (boscos 
de carrasques). No serien rodals protectors els boscos tallats i sense regeneració on es 
pot recuperar l’estat de bosc, sempre que la pendent permitisca les feines forestals. 

- Rodals productors: Totes aquelles superfíces de forest arbrades o desarbrades on la 
pendent i l’estació permeten tot tipus de feines forestals, ja siguin de producció fustera 
com d’altre tipus de producció, així com de protecció de la biodiversitat. Aquest últim ús 
ha de donar-se necessàriament en rodals potencialment productors, ja que el seu sentit 
es crear nixols ecològics precisament en zones potencialment fusteres. 

- Rodals de pastura: Són superfícies de prats utilitzades o potencialment utilitzables pels 
ramats. No són les zones limítrofes als prats que en molts casos són pastures 
abandonades. En aquest cas, el seu posterior ús com pastures ja quedarà determinat 
més endavant si és objectiu del propietari. 

 
En cadascun d’aquest casos, es realitzarà un tipus diferent de fitxa. En el primer cas (rodals 

protectors), es realitzarà una fitxa de rodal que a la vegada també serà d’inventari forestal, tot durant 
la fase de rodalització, per tractar-se de zones molt escarpades i de difícil accés, i per evitar repetides 
aproximacions. En el segon cas (rodals productius), es realitzarà una fitxa de rodal i un altra de 
maduressa durant la fase de rodalització i una fitxa d’inventari forestal en la fase d’inventari. En el 
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tercer cas (rodals de pastura), es realitzarà una fitxa de rodal molt bàsica i posteriorment l’expert/a en 
pastures analitzarà cadascun dels rodals de pastura i realitzarà una fitxa d’inventari per rodal. 

 
4- Pressa de dades dels rodals 

 
A) Fitxa de rodals productors. 

 
A l’hora de prendre aquestes dades heu de tenir en compte que són relatives a tot el rodal i per 

tant, s’ha de mirar a tot el voltant incloient les zones més llunyanes del nostre punt d’observació i 
incloient el que s’hagi vist durant el recorregut per dins del rodal. És important modificar les dades 
segons es passegi el rodal i inclòs és interessant anar canviant de punt d’observació mentre s’ompli 
la fitxa. Per a elegir el punt d’observació des d’on omplirem aquesta fitxa, hem d’haver recorregut el 
rodal i estar en un lloc rodetjat completament pel rodal en questió. 

A continuació es repassarà la pressa de dades de la fitxa de rodals per a rodals productors 
(annex 1): 

 
• La cobertura 100% si que existeix. Aquesta mida es pren d’aquesta manera: Contem 10 passos 

per dintre del rodal (poden ser 20 o 30, senzillament canvia la proporció). Al fer un pas, parem i a 
l’aixecar el cap tot i que entre la llum, si en la nostra perpedicular es creua alguna branca/fulla 
d’un arbre, aquest punt té una puntuació 1. Si pel contrari no ens creuem amb cap branca/fulla, 
la puntuació serà 0. Al finalitzar els deu passos sumarem els 1 aconseguits i els dividirem entre 
10 i multiplicarem per 100, automàticament ens donarà la cobertura total del rodal. Igualment es 
pot utilitzar aquest mètode per contar la cobertura de les diferents espècies d’arbres. 

• Si hi ha presència d’alguna espècie però de manera molt escassa, (s’ha vist un peu durant el 
recorregut previ a rodalitzar o es veu des del punt d’observació un sol peu aillat) es marcarà una 
creu en la casella corresponent. Posteriorment en la base de dades es marcarà un 1 o 2 i 
automàticament ja es calcularà una quantitat aproximada de peus per ha. 

• Per a determinar si el bosc és REGULAR o IRREGULAR, el factor determinant és l’EDAT i no el 
DIÀMETRE, no s’ha d’oblidar que dos arbres amb diàmetres totalment diferents poden tenir la 
mateixa edat i un estar oprimit i l’altre no, o un tenir una bona estació i l’altre haver trobat una 
roca durant el seu creixement. 

• Poden haver diferents tipus d’estrats silvícoles i tracatar-se d’un bosc regular, per exemple; 
regenerat perxada baixa i  fustal mig. En aquest cas, clarament hi ha tres estrats de diferents 
edats però no deixa de ser un bosc regular que té la seua estructura dividida clarament en tres 
estrats. Aquests casos seran marcats com a REGULAR, sempre que sigui clara la seua 
estratificació. 

• Un bosc REGULAR, pot tenir diferents tipus de CD ( perxada baixa i perxada alta inclòs fustal 
jove alhora) però ha de tenir tot una edat similar amb un marge de 10 anys. No té perquè tenir 
exactament la mateixa edat. El diferent tipus d’estació dintre del rodal i aquest marge d’edats, 
determinaria que pogueren existir diferents tipus de CD en un bosc regular. 

• Si és evident que al bosc es va practicar una tallada arreu com a última actuació, tot el bosc és 
de la mateixa edat i per tant és REGULAR. Pot ser que degut a la exitosa regeneració i a la falta 
de posterior aclarides hi hagi molts arbres oprimits i amb molt menys diàmetre que els companys 
però tenint la mateixa edat. Aquesta observació es pot fer ràpidament mirant els tocons de les 
últimes tallades. Si són tots del mateix tamany o no. 

• Les condicions d’arbres sotmesos, o fusta morta per aquest fet, així com una breu descripció 
silvícola del rodal es faran en la casella ALTRES CARACTERÍSTIQUES. És important realitzar 
algun comentari breu sobre la descripció del rodal. 

• L’estat de regeneració sempre es referirà a l’espècie principal, en cas que hi hagin dues, es 
marcaran les dues espècies una amb un cercle i l’altra amb una creu, i igualment es marcaran el 
nivell de regenerat de cadascuna amb els mateixos símbols corresponents. 

• Per a comptar aquesta regeneració es realitzarà la mateixa operació de càlcul realitzada amb la 
medició de la densitat (fer una circumferència de 5,6 metres de radi, conteig de tots els peus de 
regenerat que queden dintre i multiplicació del resultat del conteig per 100, això ens donarà els 
peus per ha). No s’ha d’oblidar que hem d’intentar agafar una mitja del que hi ha al rodal. 

• Les possibles intervencions, s’han de determinar observant la situació actual del bosc; 
l’estructura de la massa, l’estat de regenerat, els possibles arbres pares, els arbres oprimits, la 
quantitat de branques de la massa, la relació entre les diferents espècies presents, la existència 
de fauna sensible als treballs forestals, la existència d’infraestructures d’ús públic, la proximitat a 
una troxa o a un camí, la pendent, la rocollositat, i la rendabilitat. 

• La prioritat de les actuacions dependrà de la densitat actual de la massa, i del tipus de bosc 
existent. Aquesta densitat canviarà segons el tipus d’intervenció a realitzar. Si la densitat és molt 
elevada, aquesta intervenció tindrà una prioritat 1, el que vol dir que es farà dintre del pla 
especial, es a dir, en els propers 10 anys, perquè es tracta d’una actuació urgent. Si la densitat, 
és elevada però l’actuació no és urgent la prioritat seria 2. El que vol dir que la intervenció es 
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faria dintre del pla general i per tant entre l’interval de 10 i 20 anys a partir del present any, o 
siga, en el segon pla especial. Això voldria dir que la massa és capaç d’aguantar un mínim de 10 
anys sense ser intervinguda, i que això no suposaria un empijorament de la massa, pel contrari, 
suposaria asegurar la regeneració del rodal, i asegurar que la massa continue creixent fins al 
punt màxim abans de donar-li un nou impuls. I si finalment, s’acaben de realitzar actuacions en la 
massa, o no hi ha un bon regenerat, o es tracta d’una massa adulta en bona situació per creixer 
més sense necesitat de fer cap intervenció per tenir una densitat apropiada, la prioritat serà 3. En 
aquest cas, no es farà cap tractament dintre del pla general, o siga en un període mínim de 20 
anys. 

• Si la massa és molt jove, entre regenerat i CD 5, és realitzarà un clareig. Aquesta intervenció 
consisteix en fer una selecció dels millors peus i reduïr la densitat a la mitat dels peus. Es tallaran 
els que ja mostren símptomes d’enfermentat, de mal creixement o de clara desavantatge en la 
competició. Aquesta actuació servirà per obrir la massa a la llum i a l’aire i per eliminar 
competència, en definitiva, per millorar els creixements. 

• Si la massa és regular, i està repleta d’arbres sotmessos, per tenir excessiva densitat i no haver 
actuat encara. I a la vegada l’estrat dominant es regular i està sà, es realitzarà una aclarida 
baixa. Aquesta aclarida, eliminarà els arbres sotmesos i els arbres de l’estrat dominant que no 
estan sans o que no tenen futur. 

• Si la massa és irregular, i té una barreja de difernts CD, sumant-se a la situació arbres sotmesos 
i arbres clarament dominants. I havent entre els arbres dominants, alguns de torts i grups de dos 
o tres, en clara competició per la llum, llavors l’intervenció possible seria una aclarida mixta. 
Aquesta aclarida, seria una combinació de dos tallades, la dels arbres sotmesos i la dels arbres 
dominants torts i en clara competició per la llum (deixant d’entre aquests els que tenen millor 
porte i millor predisposició). 

• És incompatible realitzar una tallada mixta i una tallada baixa alhora. Pel contrari, és molt fàcil 
que es done la situació de tallada mixta i clareig, o tallada baixa i clareig. Aquesta situació es 
dona, quan davant de les dos últimes situacions expossades, a sobre hi ha clapes de molt de 
regenerat, o un sotobosc de regenerat i CD 5, que precise d’un clareig per reduïr la densitat i 
potenciar el creixement. 

• La poda 2 m, es tracta de realitzar una poda de totes les branques dels peus que estem 
intervenint, fins a l’altura de 2 metres. Aquesta actuació es pot fer a soles, en zones ja aclarides 
per ser zones d’ús públic, o en tractaments de bora de pistes forestals, tallafocs, prevencions 
d’incendis,...tot i que quasi sempre, va acompanyada d’algun tipus d’aclarida, normalment baixa 
o d’un clareig. Igualment aprofitant que es fa alguna d’aquestes dues intervencions, s’aconsella 
també realitzar una poda de 2m sobre els arbres que deixem. D’aquesta forma tallem la 
continuitat vertical de la massa, fent una important intervenció preventiva contra incendis 
forestals. També aconseguim facilitar l’entrada d’aire i de llum i potenciem el creixement de la 
massa. Generalment amb una intervenció d’aclarida mixta no es realitza una poda, ja que l’estrat 
dominant sol ser alt i ja ha produït l’autopoda que generen els arbres madurs típics d’aquesta 
situació. 

• La selecció de tanys, es realitza sobre una massa de rebrot (bosc baix), que interessa convertir 
en bosc alt, ja per crear una massa més estable i forta front amenaçes forestals (plagues i 
incendis forestals), o bé per motius paisagístics, o bé per buscar fustals rectes per produïr altre 
tipus de llenya o buscar algun tipus de fusta específic. Però aquesta actuació es fa sobre tot en 
rodals on hi ha un gran potencial per a llenyes i al realitzar aquesta selecció de tanys, generem 
troces de fusta de bon tamany per a llenyes. Sol coincidir que les espècies que formen aquests 
boscos de rebrot són les millors espècies per llenyes (carrasca, bedoll, roure...). L’actuació 
consisteix en tallar d’entre tots els peus que sorten d’una soca, els pitjors, deixant un màxim de 
tres peus per soca, que siguin els millors dels presents que puguen produïr bona llavor i generar 
després d’un parell de seleccions (separades per 5-10 anys) un bon arbre pare, recte i frondós. 
Per tal motiu durant aquestes intervencions es genera fusta curta, de diàmetre petit (entre CD 5-
10), i d’espècies frondoses amb elevat poder calorífic, les condicions idònies per generar llenya 
pels veïns o en alguns casos per vendre ( no oblidem que la fusta de llenya es ven molt be al 
mercat). 

• L’estassada de matoll, es tracta d’una eliminació de sotobosc, ja sigui d’arbres sotmesos com de 
fusta morta com de matolls. Va unida a una eliminació de restes, que consisteix en una trituració 
dels residus produïts. Es fa, en zones d’ús públic (àrees recreatives, itineraris, camins, miradors, 
bordes i ermites...) i per prevenció d’incendis forestals (bores de pistes forestals, tallafocs, bores 
de bases d’aigua...). 

• La repoblació total, consisteix en regenerar artificialment una zona que no hagi tingut una 
regeneració natural òptima. Generalment es fa en zones on s’han fet tallades mal fetes, 
consequència d’un mal anàlisi a l’hora de planificar la tallada, solen ser zones d’excessiva 
pendent o zones molt rocalloses. També poden ser conseqüència d’una tallada tècnicament mal 
feta, que s’hagi fet una tallada final o a arreu, sense haver un bon regenerat, que no s’hagin 
deixat bons arbres pares, o que senzillament, no s’hagin deixat arbres pare, que s’hagi fet malbé 
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el regenerat existent o els arbres pares amb el pas de la maquinària,... Poden donar-se 
situacions de mala regeneració en zones que inicialment semblaben molt òptimes per ser 
tallades i que després han respost mal. 

• La plantació d’enrequeriment, és una mesura de lluita contra plagues, sobre tot contra el vesc i la 
procesionària, però alhora també és una prevenció contra incendis forestals, ja que estem 
trencant la horizontalitat del bosc. Aquesta plantació es fa amb arbres que tenen fruits carnosos i 
vistosos, com són la moixera de guilla, els rosers, l’arç blanc,...La lluita contra el vesc, és deu a 
la generació d’aquests fruits que serviran d’alternativa a tots els ocells que acudeixen als fruits 
del vesc i que involuntàriament l’escampen per la forest. Per tant, aquestes plantacions, s’han de 
projectar en zones on hi ha vesc o pròximes a zones on hi ha vesc, pròximes a pistes forestals 
(per a transportar les plantes) i zones bones per a la plantació, de poca pendent i poques roques.  

• La tallada disseminatòria, es realitza quan la massa forestal està en una situació molt avançada, 
on hi ha un estrat dominant d’arbres grans, que alhora ja fan d’arbres pare, un estrat codominant 
d’arbres potencials amb bon futur i un bon regenerat. En tal cas, aquesta intervenció eliminarà 
més de la meitat de la densitat dels arbres de la classe dominant i deixarà els millors arbres com 
a arbres pares i per assegurar la regeneració de la massa. La fusta que produeixen aquestes 
tallades, és la de major qualitat i tamany i per tant la millor tallada juntament amb les tallades 
finals. De fet, açò és reialment la primera tallada final. 

• La tallada d’arbres pare, és la tallada final. Consisteix en tallar els arbres pare que han quedat de 
l’anterior tallada (la disseminatòria). Quan es fa, la regeneració de la massa ja està asegurada i 
ja s’ha complert el torn de la espècie en concret. 

• La tallada arreu per bosquets, es fa generalment en l’avet i sobre tot en el pi negre. És la tallda 
menys dràstica, ja que el que preten es asimilar-se a la manera natural que té la massa per a 
regenerar-se. Es tracta de tallar petits bosquets (0,25-0,5 has) dintre del rodal, creant petits clars 
que no han de tenir problema en regenerar, a l’estar totalment rodejats d’arbrat més adult. 

• Laboreig del sòl. Aquesta intervenció, es practica sobre rodals plans, pròxims a la pista forestal, i 
que tenen problemes de regeneració per culpa dels matolls i del recobriment del sol. Són rodals 
on la boixerola o el nabiu, creen alfombres de vegetació que impedeix que la llavor toque el sol i 
pugua crèixer. En tal cas, el laboreig destrueix aquesta alfombra i airetja i ventila el sol al llaurar 
la terra. 

• Les intervencions anteriors, vindran determinades per les restes que pugam observar in situ 
en el rodal. Hem de partir de que en aquest país s’ha tallat a tot arreu des de fa molts anys, i que 
per tant no queda cap zona verge o sense tallar, inclòs en aquelles clapes penjades que mai 
pensariem que s’han tallat. Si no hi han restes es que fa anys que no es practica una tala.  

• Si tots els tocons són iguals i el bosc és regular, la intervenció anterior serà una tallada arreu. 
• Si hi ha tocons de tamany difernts, i el bosc és irregular, és que es va practicar una aclarida. 
• Si hi ha arbres molt grans combinats amb arbres més joves, és que es va practicar una tallada 

successiva, si aquests arbres grans són torts i malformats aquesta tallada va ser successiva 
negativa (perque van deixar els pitjors arbres i es van emportar els millors), si els arbres que 
queden són rectes i amb bons portes, aquesta tallada va ser successiva positiva (van deixar els 
millors arbres per crear bon regenerat i produïr millor fusta), sens dubte aquesta seria la millor 
actuació, la que es deuria haver fet. 

• Si trobem tocons d’ 1,30 cm d’alts, és consequència d’una tallada amb tronç (serra per a dos 
operaris que tallaben a l’alçada del seu pit per poder fer més força i anar més apressa), per tant 
és una tallada amb tronç. 

• Si el tocó està ple de diferents talls, i no és un tocó amb talladura neta, és que va ser tallat amb 
destral. Aquest últim és típic de zones penjades i zones de llenyes. 

• Si davant nostre hi ha un bosc de rebrot (avellanoses, alzinars, bedollars), la anterior intervenció 
és una tallada per llenyes. I si davant d’aquesta situació, en un mateix tocó hi ha un arbre més 
gran que els germans l’ultima actuació va ser una selecció de tanys. Igualment davant d’un bosc 
d’una espècie de rebrot, que és tot regular i sense rebrots és d’esperar que sigui consequència 
d’una selecció de tanys. La poda a 2 m, és evident. 

• La determinació de l’edat de l’actuació, es farà mirant els tocons; si estan podrits sense escorça i 
recoberts de molsa, a punt de desapareixer, és que tenen més de 30 anys. Si estan podrint-se 
no tenen escorça o conserven una mínima part, però estan descoberts de molsa i encara són 
durs, és que tenen entre 10-30 anys. I si tenen escorça i encara són durs, és que tenen menys 
de 10 anys i per tant són recents. 
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