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PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL DEL “BOSC DEL PAUS, COMA I COSTA DE XOLIU I PLA DE
NAMARCA”, BELLPRAT (ANOIA)
El present Projecte d’Ordenació Forestal abasta la forest forestal del “Bosc dels Paus, Coma i
Costa de Xoliu i Pla de Namarca”, situada dins del terme municipal de Bellprat (Anoia). La
forest és limítrofa amb la comarca de la Conca de Barberà, separant així les províncies de
Barcelona i Lleida, en el seu marge sud-oest.
El Projecte d’Ordenació persegueix la millora global de la coberta forestal amb múltiples
objectius: reduir el risc d’incendis forestals, millorar la producció de fusta i, en general, el
conjunt de funcions del bosc (paisatge, caça, bolets, etc.), tot incrementant les capacitats
d’adaptació al canvi climàtic i potenciant l’aprofitament sostenible del recurs forestal.
Per tal d’aconseguir els objectius, el Projecte preveu, durant els propers 10 anys realitzar
actuacions silvícoles en les zones de la forest on la situació ho permeti. Aquestes actuacions
han estat definides rodal a rodal en funció dels objectius globals de gestió i els objectius
específics per a cada rodal, així com l’estat actual dels boscos.
Les actuacions silvícoles a realitzar s’agrupen en Blocs d’Execució Conjunta: s’actua al mateix
temps sobre un rodal o grup de rodals que conformen una superfície i un pes d’actuació
important, de forma que es redueixen els costos fixes i es fa més atractiu el lot de treballs a les
empreses d’execució.
Les actuacions planificades estimen mobilitzar 4.338 m3 de fusta dels quals la totalitat serà
destinat a trituració o a usos energètics. De les 190,8 ha que ocupa la forest, es planifica actuar
silvícolament sobre una superfície de 73,06 ha. En un total de 117,92 ha no s’ha programat cap
actuació silvícola però si que s’han plantejat aprofitaments no fusters programables en un
futur. L’extracció de fusta amb ús comercial es concentra en 73,06 ha, de manera que els
aprofitaments comercials planificats presenten una mitjana de 59,38 m3/ha.
El cost total de realització de les actuacions planificades és de 174.272,77 € i es preveu un
ingrés per la venda de fusta de 130.144,34 €, de manera que el Projecte d’Ordenació Forestal
del “Bosc dels Paus, Coma i Costa de Xoliu i Pla de Namarca” Bellprat (Anoia) planifica la
inversió de 44.128,42 €, amb un ràtio de 604 €/ha.
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1. SITUACIÓ LEGAL I ADMINISTRATIVA
1.1. PROPIETAT
La forest objecte d’ordenació en el present projecte és propietat del municipi de Bellprat i la
titularitat de l’Ajuntament del mateix municipi. La direcció de l’Ajuntament és: Plaça Vila, Casa
Consistorial, 43421, Bellprat, Anoia. Tlf: 97 788 12 40.
La forest està inclosa al Catàleg d’Utilitat Pública (CUP) amb el codi identificatiu 64 i amb el
nom de “Bosc dels Paus, Coma i Costa de Xoliu i Pla de Namarca”.
La totalitat està classificada en el Registre Cadastral com a sòl rústic amb ús principalment
agrari. La superfície total de la forest està formada per quatre parcel·les contigües diferents, la
suma de les quals pràcticament coincideix amb la real (error clàssic del Registre del Cadastre).
Referència cadastral

Identificació

Localització

Superfície (ha)

08021A005000620000DA

Polígon 5 Parcel·la 62

El Bosc del Pany. BELLPRAT (BCN)

11,44

08021A005000630000DB

Polígon 5 Parcel·la 63

Serra del Pany. BELLPRAT (BCN)

17,09

08021A005000570000DH

Polígon 5 Parcel·la 57

Camí antic de Bellprat. BELLPRAT (BCN)

2,41

La Xulina. BELLPRAT (BCN)

157,75

08021A005000540000DS
Polígon 5 Parcel·la 54
Taula 1: Parcel·les cadastrals de la forest.

1.2. SUPERFICIES
La forest el “Bosc dels Paus, Coma i Costa de Xoliu i Pla de Namarca” representa una superfície
de 190,8 ha, de les quals tot és superfície forestal susceptible d’ordenació en el projecte,
exceptuant la superfície ocupada per pistes forestals.
Aquesta superfície es diferencia en la poblada amb especies forestals arbòries (amb la Fracció
de cabuda de coberta Fcc major del 5%), i la superfície poblada d’espècies no arbrades (amb la
Fcc menor del 5%).
ha

%

Especies forestals arbòries

73,06

38,3

Especies forestals no arbòries

115,67

60,6

2,25

1,2

Superfície de pistes i camins
Taula 2: Classificació de la superfície forestal segons Fcc.

Imatge 1. Diferenciació entre superfície forestal arbrada i no arbrada.
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La forest no està afectada per enclavats en tota la superfície.
1.3. AFECTACIONS LEGALS
La forest està totalment afectada per diverses qualificacions especials que poden condicionar
la gestió. A més, una petita porció de la zona oest està inclosa en el document de “Planificació
de l’Espai Fluvial a la Conca del Gaià”.
Qualificació especial

Identificació

EIN (Espai d'Interès Natural)

Sistema Prelitoral Central

IBA (Important Bird Area - Àrea Important per a les Aus)

141

ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus)

ES-110015

LIC (Lloc d'Interès Comunitari)

ES-110015

ENP (Espai Natural Protegit)

510271

Xarxa Natura 2000
Taula 3: Afectacions especials sobre la forest.

2. DESCRIPCIÓ DE LA FOREST
2.1. MEDI FÍSIC
2.1.1. Posició geogràfica
La forest es troba situada al límit oest de la província de Barcelona, limítrofa amb la província
de Tarragona. Dins de la comarca de l’Anoia, es situa a l’àmbit territorial de la Catalunya
Central, dins del terme municipal de Bellprat. S’identifica amb el nom de “Bosc dels Paus,
Coma i Costa de Xoliu i Pla de Namarca” i es situa en la Serra del Pany (màxima altura de 884
msnm). Aquesta serra es situa entre la Serra de Miralles (màxima altura de 866 msnm), la Serra
de Brufaganya (màxima altura de 924 msnm) i la Serra d’Ancosa (944 msnm).
Es troba localitzat en els fulls ETRS89 136.61 i 137.61 del Mapa Topogràfic a escala 1:10.000
del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
2.1.2. Orografia i configuració del terreny
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, la forest es troba en la Serra del Pany, on el límit
inferior coincideix amb la divisòria d’aigües d’una serra de menor importància coneguda com
la Serra del Pinyol. Ambdues serres conformen una ve baixa, situant l’eix d’unió i de major
alçada al sud de la forest. La petita vall que formen les dues serres baixa en sentit nord-est, i es
drenada mitjançant un petit torrent conegut com “Torrent de la Casa Nova”. La forest està
coronada pel pic de més altura, el Grony (884 msnm), al sud-oest, el qual es considera l’eix
d’unió de les dues serres. L’orientació predominant és nord.
Es localitza al tram nord-est del Sistema Prelitoral Central, a cavall entre la Serralada Prelitoral
Catalana i la Depressió Central Catalana, a l’aiguavés de l’Anoia i el Gaià. És una zona de
transició entre els paisatges dels altiplans de l’interior i les planes mediterrànies.
L’Observatori del Paisatge inclou la forest a la unitat 25 “Serres d’Ancosa”, dins del Catàleg de
Paisatge de les Comarques Centrals.
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2.1.3. Posició hidrogràfica
Tal i com es menciona en punts anteriors, la forest es troba en l’aiguavés del riu Anoia i del
Gaià. Malgrat aquest fet, la principal aportació de flux la fa sobre el riu Anoia.
De la forest sorgeixen diversos torrents en direcció nord, els quals alimenten la Riera de les
Colomines, la qual també obté flux de la secció oest de la Serra de Miralles en la seva vessant
sud, la coneguda com Serra de Queralt. La riera avança en direcció est rodejant la forest, on
rep l’aportació del Torrent de la Casa Nova, anteriorment anomenat.
En el seu avanç i amb la major aportació de diversos torrents provinents del drenatge de la
Serra de Miralles, canvia el nom a Riera de Miralles. Seguidament i sempre en direcció
predominantment est, adquireix el nom de Riera de Carme (27 km), la qual tributa al Riu Anoia
(62 km) a la altura del municipi de la Pobla de Claramunt (Anoia). Aquesta riera està
considerada com el major afluent del riu Anoia, el qual desguassa al riu Llobregat al terme
municipal de Martorell.
Una petita part de la forest, poc important en superfície i aportació de cabal, drena al nord
però en sentit oest, aportant flux a la Rasa de la Masia. Aquesta desguassa al Riu de Sant Magí
el qual és un afluent del Riu Gaià.
2.1.4. Climatologia
El clima es considera mediterrani en zona de transició entre la influència litoral i la continental,
corresponent al tipus Subhumit (classe C1) de la classificació de Thornthwaite. Les barreres
físiques naturals de la serra d’Ancosa i Miralles resguarden la forest dels vents càlids de
Ponent, mentre que les valls del Foix i del Riudebitlles permeten la penetració de vents humits
marítims. Les precipitacions oscil·len entre valors de 600 i 700 mm anuals.
Per a la medició de la climatologia de la zona s’han seleccionat les dades de l’observatori més
proper geogràficament, el del terme municipal de la Llacuna (Anoia). Amb aquestes dades
sobté el climograma següent, del qual es dedueix que la presència de sequera és pràcticament
inexistent. El clima es pot classificar com de tipus mediterrani humit, amb precipitacions
concentrades en la primavera i la tardor. Els estius són càlids amb uns 30 mm de precipitacions
mentres que els són hiverns frescos.

Imatge 2: Climograma de l'observatori de la Llacuna (Climate-Data.org)
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2.1.5. Geologia i Edafología
La forest està constituïda per plegaments anticlinals corresponents a la Serralada Litoral,
formant cingleres més o menys pronunciades al solell i relleus en costa a l’obac.
És un conjunt orogràfic fallat en diverses direccions, constituït principalment per materials
calcaris del conegut com Bloc del Gaià. Es destaca la important presència de restes de
paleosòls (sòls antics i preservats per l’acumulació de sediments).
La presència en les serralades dels materials calcaris provoca una forta presència d’avencs i
coves en tota la zona propera a la forest, no així dins del perímetre d’estudi.
La forest es classifica en una única classe litològica, la de roques sedimentàries del Paleògen,
de l’era del Cenozoic i del període del Paleogen. Dues terceres parts de la superfície estan
compostes de calcàries i dolomies de l’època de l’Eocè inferior - inferior i de l’edat d’Ilerdià
(PPEc). Gairebé una tercera part es compon de margues i argiles alternant amb calcàries de
l’època de l’Eocè inferior - mitjà i de l’edat de Cuisià – Lutesià (PEma). Aquesta composició
coincideix amb les parts baixes, tant la vall del Torrent de la Casa Nova com el final de la
vessant principal de la forest. En la part alta del mateix Torrent de la Casa Nova s’hi troben
argiles vermelles i gresos amb dipòsits de bauxita del Paleocè (Ppa). També trobem aquesta
composició en la vall del Collet dels Apòstols. En la part de cota més baixa de tota la forest, al
final de la vessant nord, s’hi troben argiles i greixos amb alguns guixos de l’Eocè inferior – mitjà
(PEag).
Aquesta informació ha estat extreta del Mapa geològic de Catalunya.
2.2. MEDI BIOLÒGIC
2.2.1. Flora, vegetació i hàbitats
La vegetació que trobem a la zona està constituïda principalment per pinedes de pi blanc
(Pinus halepensis) i de pinassa (Pinus nigra) (durant els treballs de camp s’ha pogut observar
que la massa predominant és de P.nigra i que la presència de P.halepensis és pràcticament
testimonial). Les pinedes de pi blanc solen formar masses homogènies i compactes, en canvi,
les de pinassa solen ser escasses. Dins de la superfície de la forest hi trobem masses de les
dues especies, i també les trobem formant una massa mixta. De les tres formacions la més
abundant amb diferència, és la constituïda pel pi blanc.
En general, totes les pinedes de la forest presenten un sotabosc ric, amb estrats de llentiscle
(Pistacea lentiscus), marfull (Viburnum tinus), garric (Quercus coccifera) i bruc d’hivern (Erica
multiflora) principalment, així com altres especies pròpies de màquies i brolles.
La vegetació potencial de la zona es diferent a l’ anteriorment descrita i varia segons l’orografia
del terreny. Està constituïda per l’alzinar mediterrani o alzinar amb marfull (Quercetum ilicis
galloprovinciale) a la banda sud, i pel carrascar (Quercus rotundifoliae) a la nord. Aquestes
superfícies boscoses no es consideren masses estructurades, caracteritzant-se per ser minses i
fragmentades. És fàcil trobar peus aïllats de roure de fulla petita (Quercus faginea) per la zona.
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Una tercera part de la superfície de la forest està poblada d’espècies no arbòries, de les quals
destaquen les garrigues de coscoll (Quercus coccifera) en els indrets rocosos i més secs, i les
brolles de romaní (Rosmarinus officinales) i timonedes (Thymelaea tinctoria) amb foixarda
(Globularia alypum), entre d’altres.
Segons la “Cartografia dels hàbitats a Catalunya (versió 2). Manual d’interpretació” s’hi troben
onze hàbitats diferents. Segons el la classificació “CORINE”, la qual es més específica, se’n
diferencien catorze.
Seguidament s’exposa un quadre resum que orienta sobre les formacions vegetals que es
troben a la forest, classificades segons els dos manuals anteriors.
Manual dels hàbitats de Catalunya, codi i descripció de la formació
32ae

Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització.

CODI
CORINE
32·B+

32t

Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, d’indrets secs, sovint
rocosos, de terra baixa i de l’estatge submontà.

32·41

32u

Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) –i timonedes–, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga
(Thymelaea tinctoria)..., calcícoles, de terra baixa.

32.42

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa.

34·511

34h

34·5131

34n

Joncedes i prats, sovint emmatats, d’Aphyllanthes monspeliensis –i timonedes associades–, calcícoles, de
la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa.

41n

Rouredes de roure valencià (Quercus faginea o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i
de terra baixa)

41·7713

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues.

42·8412+

42aa
42ai

32.631+
34·721

42·8413+
Pinedes mixtes de pi blanc (Pinus halepensis) i pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

42·B4+

42t

Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus, el territorio ausosegàrric i les
muntanyes mediterrànies septentrionals

42·632

45d

Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de
l’estatge submontà

45·3122+

83f

Plantacions de coníferes

83·3112

Taula 4: Relació de les diverses classificacions de les unitats segons el manual utilitzat.

2.2.2. Flora amenaçada
El Catàleg de Flora Amenaçada vigent a nivell català classifica les espècies en: espècies en perill
d’extinció, espècies vulnerables i espècies estrictament protegides.
S’han identificat dues espècies dins del mateix hàbitat (34h: Llistonars: prats secs de i prats
terofítics calcícoles, de terra baixa) que fan referència ales dues primeres de la llista següent.
També s’ha identificat una tercera espècie en un hàbitat plenament forestal, referent a la
darrera de la llista.
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Catàleg de Flora Amenaçada
Espècies en perill d'extinció

Erodium sanguis-christi

Espècies vulnerables

Arenaria conimbricensis subsp. viridis

Espècies estrictament protegides
Taula 5: Flora amenaçada present en la forest.

Ilex aquifolium

2.2.3. Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)
Dins de la superfície ordenada es troben cinc Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), dels quals
cap té la consideració de “prioritari”. Aquests cinc hàbitats componen el 54,8 % de la superfície
total de la forest (104,7 de les 191 ha totals).
Hàbitats d'interès comunitari HIC
Codi

Descripció de l’hàbitat

Sup. (ha)

% sup.
total

6220

14,03

7,3

9240

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)
Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i de roure africà (Quercus
canariensis)

60,30

31,6

9340

Alzinars i carrascars

10,96

5,7

9530

Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

1,57

0,8

17,86

9,4

9540
Pinedes mediterrànies
Taula 6: Llistat dels HIC de la forest.

2.2.4. Fauna
El mosaic format per formacions arbustives, masses arbrades i camps de conreu afavoreixen la
presència de diversa fauna local. Entre ells, i no catalogada amb caràcter cinegètic, hi ha
presència de la geneta (Genetta genetta), el carnívor de major tamany. En la mateixa condició
de no caçar, es troba l’esquirol (Sciurus vulgaris).
L’ornitofauna es troba representada per diversos passeriformes típics com el pinsà (Frangilla
coelebs) o el gafarró (Serinus serinus).
Amb caràcter cinegètic es troben tres espècies, principalment:
Caça menor

Aus

Perdiu (Alectoris rufa)

Mamífers

Conill (Oryctolagus cuniculus)

Caça major

Porc senglar (Sus scrofa).
Cabirol (Capreolus capreolus)

Taula 7: Espècies cinegètiques presents en la forest.

2.2.5. Fauna protegida
Com a llistat que engloba tota la fauna protegida en la zona on s’ubica la forest present i els
voltants de la mateixa, es tenen en compte les espècies incloses al Reial Decret 139/2011, de 4
de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció
Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. La font utilitzada a estat INB (2008).
En aquest espai hi ha espècies d’excepcional interès endèmiques de la Serra de Miralles, molt
a prop de la zona d’ordenació i probablement presents en els dominis de la forest.
6

TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

Invertebrats endèmics protegits pel PEIN
Sternocoelis durforti
coleòpters

Tychobithinus listai

mol·lusc terrestre

Trissexodon quadrasi

heteròpters
Orthotylus thymelaeae
Taula 8: Invertebrats endèmics de la zona i estrictament protegits pel PEIN.

L’Annex II de la Directiva 92/43, d’hàbitats presenta un llistat referent al conjunt de l’Espai de
la Xarxa Natura 2000 del Sistema Prelitoral Central, on enumera les següents espècies
susceptibles de protecció:
Espècies de fauna de l'Annex II de la Directiva 92/43, d’hàbitats
lepidòpter

Graèllsia (Graellsia isabelae)

coleòpter

Banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo)

coleòpter

Escanyapolls (Lucanus cervus)

rèptil

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)

mamífer

Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersi)

mamífer

Ratpenat d'orella escapçada (Myotis emarginatus)

mamífer

Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrum-equinum)

mamífer
Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros)
Taula 9: Llista de la fauna protegida referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 del Sistema Prelitoral Central.

L'Annex I de la Directiva 2009/147, d'aus presenta un llistat referent al conjunt de l’Espai de la
Xarxa Natura 2000 del Sistema Prelitoral Central, on enumera les següents espècies d’aus
susceptibles de protecció:
Espècies d'ocells de l'Annex I de la Directiva 2009/147, d'aus
Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Àguila daurada (Aquila chrysaetos)
Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)
Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Duc (Bubo bubo)
Aus

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla
Cogullada fosca (Galerida theklae)
Cotoliu (Lullula arborea)
Trobat (Anthus campestris)
Còlit negre (Oenanthe leucura)
Tallareta cuallarga (Sylvia undata)

Hortolà (Emberiza hortulana)
Taula 10: Llista de les aus protegides referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 del Sistema Prelitoral Central.

2.2.6. Plagues, malalties i agents nocius abiòtics
Mitjançant treball de camp han estat identificats diversos agents nocius en la forest, la majoria
d’ells no preocupant, considerant-los de menor importància i descartant mesures de control.
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L’únic cas a tractar és el de la
processionària
(Thaumetopoea
pytiocampa), la qual es localitza amb un
nivell d’infestació lleugerament preocupant
en algun dels rodals classificats, i
aïlladament i de forma puntual a la major
part de la forest.
Les mesures de lluita i control que es
preveuen al present document són
explicades a l’apartat 6.PLANIFICACIÓ DE
LA GESTIÓ FORESTAL I INFRAESTRUCTURES.
Imatge 3. Peus afectats de processionària. Font: pròpia.

El cas de l’erosió hídrica també hi es present
d’una manera quasi testimonial, localitzada al torrent de major pendent (torrent de la Casa
Nova) i vessants de riera principal (torrent de les Colomines). Les actuacions prèvies realitzades
per la millora i prevenció d’aquest agent nociu a la zona del torrent de la Casa Nova es poden
valorar positivament.
2.3. VULNERABILITAT AL FOC FORESTAL
El mapa de risc d'incendi tipus de Catalunya cataloga la totalitat de la superfície de la forest
com a àrea del territori vulnerable als Grans Incendis Forestals (GIF) en el màxim nivell de risc,
“molt alt”.
El mapa de risc d’incendis tipus classifica la zona on es troba la forest com àrea de Catalunya
(ZHR o Zones homogènies de règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori
afectat per incendis dels tipus A i B i on, a més, la incidència dels incendis és molt important
pel que fa a la proporció de superfície cremada. També inclou les zones que, tot i no mostrar
una afectació d’incendis molt alta, són molt vulnerables per la tipologia de vegetació que
presenten, juntament amb les característiques territorials i climàtiques.
Els tipus A són incendis de convecció, amb vent o sense, amb dinàmiques de propagació
complexes i caracteritzats per velocitats de propagació i intensitats de front elevades.
Els tipus B són incendis conduïts pel vent en zones de relleu, molt ràpids amb eixos de
propagació constants i predictibles.
2.4. INFRAESTRUCTURES
2.4.1. Xarxa viària interna
Dins de la forest hi ha uns 7,5 kilòmetres de pista forestal
de 3 metres d’amplada perfectament practicable amb
automòbil no especialitzat (accessible per a cotxes no 4x4).
D’aquest, 3,5 formen part del límit nord de la forest.
La xarxa interna es complementa amb diversos camins
forestals en desús (amb arbres caiguts i punts on la
Imatge 4. Pista interior de la forest. Font: pròpia.
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vegetació comença a colonitzar) i corriols oberts per la fauna silvestre i/o activitats secundàries
(senderisme, recol·lecció micològica, etc).
2.4.2. Accessos
La forest té bons accessos per carretera fins, pràcticament, al seu límit perimetral. Malgrat que
per pista es pot accedir per diversos, únicament es descriuen els accessos per la banda oest, on
la carretera asfaltada s’aproxima més a l’objectiu, i per el límit nord. La raó es deu a que són
els accessos utilitzats per a l’elaboració del present projecte, i estan corroborats com a
practicables per a l’accés de vehicles tipus turisme, no 4x4. Per tant, el punt final de les
descripcions per arribar-hi des de l’oest sempre serà el mateix, el Santuari de Sant Magí de
Brufaganya, a 400 metres a peu de la forest, amb l’opció de la entrada nord descrita
intrínsicament.
Principalment es poden diferenciar tres opcions que coincideixen amb els nuclis urbans de
major envergadura de la zona: la Llacuna, Santa Coloma de Queralt i Igualada (anomenats de
major a menor proximitat).
Des de la Llacuna.
Carretera BP-2121 direcció Igualada, enllaçar amb la B-220 direcció Santa Coloma de Queralt
fins al kilòmetre 9,5, agafar el trencall a l’esquerra de la TV-2011 en direcció a Sant Magí de
Brufaganya. Per entrar per la banda nord: a uns 300 metres girar a l’esquerra per agafar una
pista forestal i recorre-la 500 metres per accedir al perímetre de la forest. Per accedir per la
banda oest: abans del kilòmetre 4, trencar a l’esquerra per la TV-2012 i continuar durant 2
kilòmetres fins al Santuari de Sant Magí de Brufaganya, on s’estacionaria el cotxe per accedir a
peu (el perímetre de la forest queda a 400 metres direcció nord-est cap al Collet dels
Apòstols).
Des de Santa Coloma de Queralt.
Carretera B-220 direcció la Llacuna fins al kilòmetre 9,5 i enllaçar amb la TV-2011 en direcció a
Sant Magí de Brufaganya. Per entrar per la banda nord: a uns 300 metres girar a l’esquerra per
agafar una pista forestal i recorre-la 500 metres per accedir al perímetre de la forest. Per
accedir per la banda oest: abans del kilòmetre 4, trencar a l’esquerra per la TV-2012 i continuar
durant 2 kilòmetres fins al Santuari de Sant Magí de Brufaganya, on s’estacionaria el cotxe per
accedir a peu (el perímetre de la forest queda a 400 metres direcció nord-est cap al Collet dels
Apòstols).
Des de Igualada.
Carretera C-37 direcció Valls fins al kilòmetre 48,5, agafar el trencall a la dreta de la B-220
direcció a Santa Coloma de Queralt fins al kilòmetre 9,5, agafar el trencall a l’esquerra de la TV2011 en direcció a Sant Magí de Brufaganya. Per entrar per la banda nord: a uns 300 metres
girar a l’esquerra per agafar una pista forestal i recorre-la 500 metres per accedir al perímetre
de la forest. Per accedir per la banda oest: abans del kilòmetre 4, trencar a l’esquerra per la
TV-2012 i continuar durant 2 kilòmetres fins al Santuari de Sant Magí de Brufaganya, on
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s’estacionaria el cotxe per accedir a peu (el perímetre de la forest queda a 400 metres direcció
nord-est cap al Collet dels Apòstols).
2.4.3. Infraestructures contra incendis (línies de seguretat i punts d’aigua)
Les línies de defensa que es poden identificar pertanyen a la xarxa de pistes forestals no
pavimentada que recorre la forest. La principal pista està codificada com a TV-2012, branc a
Sant Magí de Brufaganya, i creua la forest en direcció est-oest amb una branca que enllaça des
del sud. La pista recorre uns 3,75 km amb una amplada mitjana de 5 metres, i amb una franja
auxiliar estratègica (FAE) situada en ambdós costats al llarg de tot el recorregut.
No s’identifiquen punts d’aigua dins del perímetre de la forest, però si d’alguns propers a
aquesta. A continuació es descriuen i es localitzen els accessos.




En el kilòmetre 46 de la C-37, creuant la masia dels Segarresos i accedint al la
forest CUP 52 del mateix nom, per la TV-2012 direcció nord, es troba una bassa
d’aigua de 10 metres de diàmetre i amb una capacitat d’uns 150 m3.
En la mateixa masia Segarresos també s’hi troba una bassa d’aigua d’us privat
amb una capacitat superior als 1000 m3.

2.5. Gestió dels últims anys
2.5.1. Resum de la gestió dels últims anys
Segons dades de la Generalitat, l’any 1998 es va aprovar un Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal amb vigència per 10 anys. El document ha desaparegut de l’arxiu de l’Ajuntament, fet
que impossibilita la lectura, l’anàlisi i la posterior valoració de la gestió planificada.
Des de l’Ajuntament es té constància no escrita de que a la zona es va planificar un
aprofitament del recurs pastoral fa més d’una dècada, amb la introducció d’un ramat oví.
L’experiència no va tenir èxit i no s’ha tornat a plantejar aquest tipus d’aprofitament des de
llavors.
També hi ha constància a camp de que es va dissenyar i aplicar un projecte, subvencionat pel
“Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca” i del “Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ICONA” i executat per “Forestal Catalana S.A.”, amb Mª del Mar Mateo Reguilón
com a responsable. El projecte anomenat es a identificar com “Restauració de la coberta
vegetal i control de l’erosió en obres especialment degradades de la conca del Pirineu oriental
mitjançant tractament silvícola als termes municipals de Sta. Maria de Miralles i Bellprat”.
El projecte està centrat en el torrent de la Casa Nova, i bàsicament consisteix en repoblacions
forestals al fons de vall especialment amb xiprer (Cupressus sempervirens). El fons del torrent,
el qual baixa sec excepte en períodes de fortes precipitacions per l’acumulació de flux, es
presenta com una pista forestal amb certa freqüència de trànsit a peu (senderisme,
recol·lecció de bolets, etc.).
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2.5.2. Valoració de la gestió planificada
Sense el document descrit anteriorment és impossible valorar si els objectius que es van
planificar han estat assolits o no, i en que grau. Es pot deduir que el principal objectiu que es
va planificar en antigues actuacions seria la reducció de l’erosió, així que tenint en compte la
valoració visual de la zona afectada i l’absència de processos clars d’erosió, es pot concloure
amb una valoració positiva.

3. PARCEL·LACIÓ
3.1. DIVISIÓ EN CANTONS
Els cantons són les unitats mínimes de caràcter permanent, els quals han estat delimitats el
més clarament possible per línies naturals (canvis de vegetació evidents, divisòries, torrents,...)
o línies artificials (pistes forestals, principalment). S’ha procurat que la superfície fos continua i
que tinguessin unes característiques d’estació el més homogènies possible. S’ha intentat
respectar la superfície mínima de cantó en 25 ha.
S’ha de tenir en conte que, malgrat que la forest ha estat prèviament ordenada i que ja es va
fer una divisió en cantons en el seu moment, degut a la pèrdua d’aquest document pot ser que
la divisió actual no coincideixi amb l’ anteriorment proposada.
En el cas del present projecte i degut a les característiques de la forest s’ha tingut en compte
l’orientació com a criteri important. D’aquesta manera s’han obtingut 6 cantons:
Núm. cantó

Superfície cantó (ha)

1

33,46

2

19,81

3

38,29

4

23,25

5

38,4

6

35,52

Taula 11: Número de cantons i la seva superfície.

3.2. DIVISIÓ EN RODALS
Cada cantó quedarà dividit en un o més rodals, silvícolament homogenis i de caràcter temporal
(coincideix amb la vigència del projecte). La superfície mínima per a cada rodal serà d’1 ha i
com a màxim la del cantó.
Per a la divisió en rodals s’han utilitzat diversos criteris, ajustats a les característiques de la
forest i a la gestió planificada. Aquest són els següents:





Tipus de coberta forestal (arbrada o matollar).
Composició específica de les formacions i qualitat d’estació.
Caracterització silvícola de la massa (forma fonamental, estructura, classe natural
d’edat, densitat, etc).
Funcions previstes i/o objectius preferents.
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Amb aquests criteris, la rodalització de la massa s’ha realitzat principalment mitjançant
fotointerpretació i superposició de dues capes en ArcGis: la capa de divisió de cantons i la de
formacions vegetals. D’aquesta manera s’han obtingut els següents rodals:
Núm. cantó

Núm. rodal

Superfície
rodal(ha)

Superfície
cantó (ha)

1

1.a

33,46

33,46

2.a

13,8

2.b

6,01

3.a

7,68

3.b

9,94

3.c

11,23

3.d

5,26

3.e

4,18

4.a

8,31

4.b

8,75

4.c

6,18

5.a

36,67

5.b

1,73

6.a

1,28

2

3

4

5

6

19,81

38,29

23,25

38,4

35,52

6.b
34,24
Taula 12: Número de rodals, la seva superfície i el cantó al que pertanyen.

En aquesta divisió en rodals han estat classificades les unitats que presenten cobertura forestal
arbrada (fracció de cabuda de coberta superior al 5%) i les que no. Aquesta classificació té com
a objectiu diferenciar els rodals d’actuació silvícola amb aprofitament fustaner i els rodals de
no actuació o d’actuacions de millora. Amb aquests criteris obtenim la següent classificació:
Rodals amb espècies forestals
arbòries

Rodals amb espècies forestals no
arbòries

Núm. rodal

Sup. (ha)

Núm. rodal

Sup. (ha)

3.a

7,68

1.a

33,46

3.b

9,94

2.a

13,8

3.d

5,26

2.b

6,01

3.e

4,18

3.c

11,23

4.b

8,75

4.a

8,31

5.b

1,73

4.c

6,18

6.a

1,28

5.a

36,67

6.b

34,24

Sup. total (ha)

115,67

Sup. total (ha)
73,06
Taula 13: Diferenciació entre rodals amb espècies forestals arbòries i rodals amb espècies forestals no arbòries.

4. INVENTARI DELS RECURSOS FORESTALS
Cal fer una avaluació dels recursos forestals que s’ordenen al projecte, d’acord amb el seu
valor econòmic, ambiental i/o social i els objectius de l’ordenació.
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4.1. RECURS FUSTER
4.1.1. Elecció del tipus d’inventari
El tipus d’inventari utilitzat per determinar els recursos forestals arbrats (fracció de cabuda de
coberta superior al 5%) en el present projecte és el anomenat “Inventari forestal dasométric”,
ja que és el que millor s’ajusta a les exigències de la massa en general. La metodologia
d’aplicació del mètode està basada segons el manual de suport d“Instruccions de redacció i
l’Inventari forestal” del Centre de la Propietat Forestal.
S’han utilitzat parcel·les circulars de 8 metres de radi, el que implica una superfície de 200 m2,
que posteriorment han estat extrapolats de peus/parcel·la a peus/ha. Han estat exclosos els de
diàmetre normal menor de 7,5 cm. Les dades que s’han tingut en compte en cada parcel·la han
estat les següents:





Diàmetre normal de tots els peus superiors a 7,5 cm.
Fracció de cabuda de coberta (Fcc %).
Altura dels tres arbres més propers al centre de la parcel·la.
Valoració del regenerat i dels peus no inventariables.

Com a resultat dels inventaris dels recursos fusters s’obté una descripció per a cada rodal,
independentment de s’hi aplica o no gestió, la qual consta dels següents camps:











Codi del rodal.
Descripció silvícola (forma principal i fonamental de la massa, composició específica,
distribució espacial i vulnerabilitat al foc forestal).
Superfície arbrada del rodal.
Número total de peus (N=peus/ha).
Àrea basimètrica (AB=m2/ha).
Diàmetre mig (Dm=cm).
Alçada mitjana (Hm=m): mitjana de les altures que es corresponen amb el diàmetre
mitjà.
Alçada dominant (H0=m): alçada mitjana dels 100 arbres més gruixuts de l’hectàrea.
Volum amb escorça dels peus inventariables, relatiu (m3/ha) i total (m3).
Creixement en VAE dels peus inventariables, relatiu (m3/ha·any) i total (m3/any).
4.1.2. Càlcul de la densitat de parcel·les d’inventari

La densitat d’inventaris ha estat calculada com un cas general de mostreig aleatori simple, on
la fórmula es dedueix de l’error absolut. En el cas de poblacions que es poden considerar
infinites, la fórmula es simplifica i queda de la següent manera:
𝑛=

𝑡 2 ∙ 𝐶𝑉%2
(𝜀%)2

En la que:


n és la magnitud de la mostra.
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t s’obté de la taula de la t de Student.
CV% és el coeficient de variació estimat en tant per cent.
𝜀% és l’error de mostreig admissible en tant per cent.

S’han considerat les següents característiques de la massa:




Coeficient de variació (%) de 50%, ja que es tracta d’una massa homogènia
procedent de repoblació.
Error relatiu (𝜀%) del 20%, en funció de l’àrea basimètrica i per una massa amb
destinació principalment protectora.
t = 2, suposant un nivell de confiança del 95%.

Amb aquestes dades obtenim un valor de n = 25 parcel·les.
Amb aquesta aproximació es confirma si es tracta d’una població finita o infinita, per això es
calcula la fracció de mostreig. El tamany de la població N s’obté dividint la superfície total
(73,06 · 10.000 m2) entre la superfície d’una parcel·la (200 m2), és a dir 3.653 parcel·les
possibles:
𝑛
25
=
= 6,84 ∙ 10−3 = 0,007 < 0,05
𝑁 3.653



el resultat indica que es tracta d’una població infinita.
A continuació es corregeix el valor de t, obtenint t = 2,064, el qual es reintrodueix
en la fórmula per obtenir el resultat final:
2,0642 ∙ 502
𝑛=
= 26,63~27
202

El resultat final obtingut és de 27 parcel·les d’inventari, distribuïdes en les 73,06 ha totals
inventariables, mitjançant una disposició sistemàtica (col·locació dels centres de parcel·la en
els eixos d’una malla quadrada de 165x165 m).
D’aquesta manera hi ha una proporció de 1 parcel·la cada 2,7 ha; aplicant aquesta proporció a
la superfície de cada rodal i amb la condició de que com a mínim cada rodal ha de tenir una
parcel·la, s’obté el següent volum de parcel·les per rodal:

Distribució de les parcel·les d'inventari en els
rodals
Núm.
Núm. rodal
Sup. (ha)
d'inventaris
3.a

7,68

3

3.b

9,94

4

3.d

5,26

2

3.e

4,18

2

4.b

8,75

3

5.b

1,73

1

6.a

1,28

1

6.b

34,24

11 (8 reals)
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Sup. total (ha)
73,06
27
Taula 14: Distribució de les parcel·les d'inventari en els rodals, segons la seva superfície.

Durant l’execució d’aquestes s’ha descartat fer les 11 parcel·les per al rodal 6.b, considerant
que 8 eren suficients per a la correcta caracterització del rodal.
4.1.3. Resultats dels inventaris
Mitjançant la recopil·lació, el processat i l’avaluació de les dades de camp obtingudes a través
dels inventaris, s’obté una descripció de cada rodal on es planteja fer algun tipus d’actuació
silvícola o aprofitament. La caracterització dels rodals consta d’una descripció silvícola i
dasocràtica amb la informació recopil·lada a camp i el posterior anàlisis a gabinet.
A mode de resum i amb l’objectiu de facilitar la comparativa es presenta una taula que
engloba tots els rodals caracteritzats amb les característiques silvícoles més importants.

Codi dels rodals caracteritzats
Característiques

Unitats

3.a

3.b

3.d

3.e

4.b

5.b

6.a

6.b

Nº total de peus

peus/ha

1533

1725

1550

1425

1083

1450

550

1544

AB

m2/ha

26,51

31,82

21,55

22,67

20,08

16,21

29,56

16,22

Diàmetre mig

cm

14,5

13,8

13,3

14,4

15,0

11,9

24,55

11,68

Diàmetre mig quadràtic

cm

14,9

14,3

13,7

14,7

15,4

12,1

26

12,0

Alçada mitjana (observada)

m

7,9

8,9

8,2

8,4

8,4

5,4

14,3

7,09

Alçada dominant

m

11,4

13

10,4

11

10,7

7

21

16,2

Volum amb escorça relatiu

m3/ha

111,467

126,344

94,915

107,839

91,477

47,630

226,1

67,9375

Volum amb escorça total

m3

856,064

1255,857

499,253

450,767

800,421

82,400

289,408

2326,18

Creixement VCC

m3/ha/any

3,716

4,211

3,164

3,595

3,049

1,588

3,230

2,718

Edat de la massa

anys

30

30

30

30

30

30

70

25

Hart-Becking (S)

%

22

19

24

24

28

38

20

16

55

44

54

59

Índex d'esveltesa (IE)
H/Dg
53
62
60
57
Taula 15: Característiques silvícoles i dasocràtiques dels rodals susceptibles de gestió.

Aquestes dades permeten tenir una perspectiva silvícola de la forest en general, especialment
els criteris mètrics de l’Àrea basimètrica (G), el Factor d’espaiament de Hart-Beacking (S) i
l’Índex d’esveltesa (IE), amb els quals es pot descriure la massa.





Àrea basimètrica (G).
Factor d’espaiament de Hart-Beacking (S). La massa, en general, mostra nivells
d’espessor raonables ( entre el 20 i el 25%). El rodal 3.b és l’únic en el que es
detecta una massa amb certa espessor, però fàcilment recuperable. En el rodal
5.b és veu més afectat per la menor alçada dominant (Ho), reflexe de la inferior
qualitat d’estació del rodal.
Índex d’esveltesa (IE). És pot considerar una massa estable. Tots els rodals
presenten aquest factor per sota de 80, a partir del qual es considera que
l’estabilitat de la massa està compromesa.
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4.2. RECURS PASTORAL
El recurs pastoral o no fuster, s’ha de quantificar i qualificar als rodals on està previst un
aprofitament pastoral. Aquest recurs busca la estabilitat ecològica, econòmica i social per via
de la diversificació. S’aprofita un recurs que com a producte no val res fins al moment del seu
consum.
La composició específica principalment és d’espècies llenyoses, amb aprofitament de les fulles,
flors, fruits, branques tendres i escorça; aquestes es combinen amb certes espècies herbàcies.
La forma d’aprofitament més rentable és la directa, sense recol·lecció, on els animals
s’alimenten directament de la planta.
Els avantatges que pot oferir l’aprofitament d’aquest recurs son diversos:




Producció de carn (a Catalunya, la gestió silvopastoral forma part del sistema ramader
extensiu).
Prevenció d’incendis forestals (acceptat com una eina de gestió per obtenir
estructures més resistents al foc forestal).
Conservació d’hàbitats i espècies amenaçades.

Segons fonts veïnals del propi municipi (no escrites), aquest aprofitament es va recollir en
antics instruments de gestió en els quals, o no es va ajustar correctament a les característiques
de la forest o la implementació per part dels ramaders no va ser la que s’havia planificat.
Amb tot, no es preveu gestionar aquest recurs durant la vigència del projecte, però si es té en
compte en futures revisions o ordenacions.
4.3. ALTRES RECURSOS
La disponibilitat de cantons amb floració silvestre autòctona i abundant, juntament amb uns
bons accessos entre altres característiques, brinden l’oportunitat de plantejar un aprofitament
apícola. Aquest recurs ja és present en les rodalies de la forest i dins del mateix municipi de
Bellprat.
Hi ha certs punts amb bones aptituds fungícoles, amb condicions edafològiques i de vegetació
òptimes per a la producció natural de fongs comestibles. L’aprofitament d’aquest recurs
manca de gestió i se’n beneficien els veïns de la zona, principalment.
4.4. VALORACIÓ DE LA MASSA ACTUAL
La massa forestal present de pinassa (P.nigra) presenta bones característiques adaptatives a la
zona. Aquesta és provinent de repoblació, però l’espècie es troba d’una manera natural en els
voltants de la forest, formant masses homogènies i regulars, amb diàmetres considerables en
les zones de major qualitat d’estació.
En els estrats inferiors les espècies del gènere Quercus cada vegada són més presents, i en
certs rodals tenen una presència més que notable amb Fcc del 40% aproximadament. Aquest
fet indica un grau de biodiversitat en la forest, aspecte molt important.
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La mesura de respectar aquestes espècies durant les actuacions de millora, els hi donaran més
oportunitats i faran que la seva presència sigui més important en el futur.

5. OBJECTIUS PREFERENTS
L’objectiu principal d’aquest bosc es la protecció, la conservació i la millora de l’hàbitat, donat
que el producte fuster present no presenta grans qualitats comerciables. Malgrat aquesta
realitat, aplicant la silvicultura adequada es poden obtenir, a més de serveis, també productes.
Atès a la multifuncionalitat intrínseca dels boscos, cal diferenciar les principals funcions que es
planifiquen als diversos terrenys forestals de la forest. Aquesta diferenciació no es
descriminaria, sinó que poden coexistir i ser compatible més d’una funció a la mateixa zona.
Així doncs, la funció productiva promou l’obtenció de bens a preu de mercat sense
comprometre la conservació de les masses, la funció protectora atén a la conservació i millora
de diversos aspectes del medi natural (regulació del règim hídric, reducció de processos
erosius, fixació CO2, reserva de la biodiversitat, etc) i la funció social obté bens que aporten un
benestar directe a la societat.
En la taula següent s’expressa, a mode de resum, els principals objectius establerts per a cada
un del rodals en els que està projectada una actuació:
Objectiu

Funció

Rodals afectats

Dosificació de la competència intraespecífica sobre la massa de Pinus nigra subsp.
Salzmannii i afavoriment d'espècies acompanyants (Q. faginea, Q.ilex, etc).

PRODUCTORA
I SOCIAL

3.a, 3.b, 3.d, 3.e, 4.b,
5.b, 6.a, 6.b

Afavorir l'estructura de la massa per a la lluita contra GIF (Grans Incendis Forestals).

AMBIENTAL I
SOCIAL

3.a, 3.b, 3.d, 3.e, 4.b,
5.b, 6.a, 6.b

Reducció de la població de la "processionària del pi" (Thaumetopoea pityocampa).

AMBIENTAL I
SOCIAL

1.a, 2.a, 2.b

PRODUCCIONS
NO FUSTERES

1.a, 2.b, 5.a

Potenciació de l'ús del medi natural mitjançant aprofitament apícola.
Taula 16: Resum d'objectius preferents i classificats segons la funció preferent.

5.1. OBJECTIUS PREFERENTS DE LA FUNCIÓ PRODUCTORA
Obtenir productes comercials com: fusta, llenyes, biomassa per ús energètic, aprofitament no
fusters (tòfona, bolets, pinyes, caça, etc.), pastures, i d’altres.
5.2. OBJECTIUS PREFERENTS DE LA FUNCIÓ AMBIENTAL
Desenvolupar actuacions de millora de les estructures forestals com:





Millorar l’estructura de la massa forestal: augmentar la resistència i resiliència a
pertorbacions i als efectes del canvi global.
Recuperar les masses davant de catàstrofes.
Gestionar per la minimització de processos erosius.
Gestionar per a la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural.
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Gestionar per a la millora de les masses forestals per resistir Grans Incendis Forestals
(GIF) i per la prevenció d’incendis.
Gestionar per un ús eficient dels recursos hídrics.
Altres.

5.3. OBJECTIUS PREFERENTS DE LA FUNCIÓ SOCIAL
Aquest apartat agrupa els objectius dirigits a desenvolupar actuacions per preservar, mantenir
i/o millorar determinats elements singulars, de paisatge o culturals com:





Valoritzar el paisatge i els elements naturals i culturals singulars.
Gestionar per a la preservació de masses o espais forestals amb funció social.
Gestionar els usos recreatius i de lleure que es pugui donar a l’entorn forestal.
Altres.

5.4. ALTERNATIVES DE GESTIÓ
Les característiques silvícoles i la informació de cada rodal obtingudes durant els treballs de
camp, informen de l’estat de la massa i juntament amb els objectius planificats permeten ferse una idea de les alternatives de gestió.
En una forest provinent d’una repoblació amb una edat de 30 anys, i sense haver estat
sotmesa a cap actuació silvícola de millora en tot aquest temps, resulta evident que la gestió
s’ha d’encarar a la reducció de la densitat, principalment.
En un estat de tancament de la coberta i competència a nivell d’òrgans aeris, es presenten
aspectes positius (autopoda, reducció del estrat arbustiu,...) però a partir d’una determinada
altura dominant s’entra en un estat de densitat crítica, on la competència ocasiona gran
mortalitat natural i els peus perden vigor.
En aquesta situació, una clara és una actuació de millora que respon a un triple contingut:




Dosificació de la competència.
Selecció qualitativa dels millors peus (procés d’educació positiva i individualitzada).
Context econòmic (no serà un punt important en el cas del present projecte degut a la
qualitat del producte que s’espera obtenir).

Implícits en aquests tres factors, hi ha beneficis secundaris com: la reducció del risc d’incendi,
la major repartició del recurs hídric per als peus restants,...
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6. PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ FORESTAL I INFRAESTRUCTURES
6.1. GESTIÓ FORESTAL
6.1.1. Aprofitament fuster i actuacions de millora forestal
La funció d’aquesta forest és oferir protecció al medi, garantint-ne la conservació i procurant
obtenir la millora del mateix. Amb aquests objectius principals, es pot deduir que la gestió es
basa essencialment en actuacions de millora: dosificacions de competència intraespecífica
mitjançant la reducció de densitats i afavorint l’eliminació de combustible, completat amb
trossejat de les restes de tallada in situ, plantejant l’aprofitament dels productes en els casos
que sigui possible. Aquesta actuació, juntament amb la d’afavorir l’estructura de la massa per
a la lluita contra GIF (Grans Incendis Forestals), es projecta a la totalitat de la superfície
ocupada per espècies forestals arbòries.
A mode de resum, a continuació es presenta una taula on s’indiquen les actuacions
planificades i els principals objectius establerts per a cada un del rodals en els que està
projectada una actuació amb aprofitament fustaner i/o de millora forestal:
Objectiu

Actuació programada

Beneficis indirectes

Obtenció de productes fustaners.
Dosificació de la competència intraespecífica sobre la
massa de Pinus nigra subsp. Salzmannii i afavoriment
d'espècies acompanyants (Q. faginea, Q.ilex, etc).

Clara semi-sistemàtica.

Reducció de material combustible a
bosc.
Millora de la transitabilitat.

Afavorir l'estructura de la massa per a la lluita contra
GIF (Grans Incendis Forestals).

Conservació de la massa de Pinus nigra subsp.
Salzmannii i afavoriment i preparació per a la
instauració de regeneració natural

Creació de faixes auxiliars

Reducció de la càrrega de
combustible.

Eliminació de restes mitjançant
trossejat a longituds inferiors a
1'5 m, i amuntegament en piles
de dimensions raonables.

Trencament de la continuïtat vertical i
horitzontal del combustible.

Tallada preparatòria

Obtenció de productes fusters de
qualitat (arbres amb diàmetres
importants)

Utilització de feromones sexuals.
Reducció de la població de la "processionària del pi"
(Thaumetopoea pityocampa).

Afavoriment de caixes niu per
protegir ocells insectívors.

Conservació i millora de l'ecosistema

Destrucció mecànica de bosses.
Tractaments químics.

Taula 17: Taula resum d'objectius, amb les actuacions programades i els beneficis esperats, per rodals.

6.1.2. Altres produccions no fusteres
Al present projecte es planifica la possibilitat d’una actuació d’aprofitament no fuster, en la
qual l’objectiu preferent és la estimulació econòmica rural, com a funció social. L’actuació
programada és la possibilitat de creació d’una explotació apícola que ajudi al
desenvolupament econòmic del municipi de Bellprat amb l’elaboració de productes naturals
com la mel i la cera.
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Aquesta actuació està programada en els rodals en els que no hi ha aprofitament forestal, i
que a més, tenen certes característiques afavoridores per a aquest tipus de gestió:












Bona orientació, assolellat i resguardat del vent.
 La temperatura és vital per als insectes, els quals són actius amb les
temperatures càlides i inactius amb les fredes. Cal remarcar que malgrat que
l’orientació principal dels rodals on ha estat projectada l’activitat són vessant
nord, la pendent és molt suau (14%) i l’orografia ofereix protecció contra els
vents predominants.
Absència d’humitat.
 El terreny relativament pedregós d’aquests rodals ofereixen zones amb bon
drenatge, amb absència d’humitat.
Floracions pròximes.
 La zona os es projecta l’actuació disposa de 78,39 ha, on predomina l’hàbitat
classificat com 32u en el “Manual d’Hàbitats de Catalunya” (Brolles de romaní
(Rosmarinus officinalis) –i timonedes–, amb foixarda (Globularia alypum),
bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., calcícoles, de terra baixa.
Presència propera d’aigua.
 En aquest cas hi ha dues solucions: escollir una espècies d’abella amb un
requeriment menor d’aigua o amb un recorregut major en la busca de la
mateixa, o col·locar-hi abreujadors especialitzats.
Distància i senyalització prudencial dels llocs habitats.
 Les distàncies que cal respectar es troben regulades pel Reial Decret 209/2002
de 22 de febrer. Marca distàncies com 400 m d’establiments de caràcter
públic, centres urbans i nuclis de població; 100 m d’habitatges rurals habitats i
explotacions pecuàries; 200 m de carreteres nacionals; 50 m de les comarcals i
25 m dels camins veïnals.
Bons accessos.
 Aquest fet afavoreix al rendiment de l’explotació, però no a la producció.

Objectiu

Actuació programada

Beneficis indirectes

Rodals
afectats

Superfície
(ha)

Potenciació de l'ús del medi
natural mitjançant aprofitament
apícola.

Col·locació de ruscs o
arnes apícoles

Desenvolupament econòmic
del municipi de Bellprat.

1.a, 2.b,
5.a

78,39

Taula 18: Resum de l'objectiu no fustaner, l'actuació programada i els beneficis indirectes.

Per a una òptima gestió d’aquest tipus de producció no fustanera, és planteja l’annexió
d’aquesta a l’”Associació Catalana d’Apicultors (ACd’A)”. Aquesta associació pretén acollir a
tots els apicultors de l’àmbit territorial de Catalunya, tant professionals com aficionats, amb
l’objectiu de fer-se un col·lectiu visible i poder defensar els interessos legítims davant de
qualsevol organisme, jurisdicció o instància. A més, ofereixen assessorament professional per a
la inscripció i execució de l’aprofitament.
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6.2. INFRAESTRUCTURES
6.2.1. Xarxa viària
Durant la vigència del projecte d’ordenació no es preveu cap construcció, arranjament,
modificació ni eliminació de cap tram vial.
En el cas que fos necessari algun tipus d’actuació per qüestions no previstes al present
projecte, s’hauria de relacionar i codificar la xarxa viària nova en correspondència amb la
cartografia de gestió, d’acord amb la codificació del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de
regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
6.2.2. Prevenció d’incendis
No es planifica la construcció de cap infraestructura destinada a la prevenció d’incendis durant
el període de vigència del projecte.
Les mesures de prevenció presentades estan intrínseques en les actuacions silvícoles, i es
basen en la reducció del material combustible disponible a bosc.
6.3. MÈTODE D’ORDENACIÓ
En el present projecte s’aplica el Mètode d’Ordenació per Rodals, ja que permet incorporar
amb facilitat un número cada vegada més gran de directrius derivades de la legislació
ambiental i dels Espais Naturals Protegits, així com altres mesures de protecció de la
biodiversitat, que condicionen que condicionen la planificació. Aquest mètode permet una
planificació més eficaç, compatibilitzant els múltiples objectius que es demanen actualment de
la gestió del medi forestal.
Els aspectes que s’han tingut en compte en al divisió de la massa en rodals han estat definits
anteriorment en l’apartat 3.2 DIVISIÓ EN RODALS, així com la prèvia divisió en cantons que
està explicada en l’apartat 3.1 DIVISIÓ EN CANTONS, del punt 3. PARCEL·LACIÓ.
La totalitat dels rodals es poden considerar regulars, on no es detecten defectes o excessos de
cap classe d’edat o espècie. La totalitat de la massa arbrada de la forest procedeix de
repoblació realitzada fa uns trenta anys, fet pel qual es podria parlar de massa coetània.
A continuació hi ha una taula amb el balanç de classes diamètriques dels rodals on es projecta
i la mitjana general de la forest, obtinguda a partir de les dades dels rodals.

Marca de classe (cm)

RODAL 3.a

RODAL 3.b

RODAL 3.d

RODAL 3.e

N (peus/ha)

N (peus/ha)

N (peus/ha) N (peus/ha)

RODAL 4.b

RODAL 5.b

RODAL 6.b

N (peus/ha)

N (peus/ha)

N (peus/ha)

10 (7,5-12,4)

450

650

650

400

267

900

1050

15 (12,5-17,4)

800

788

775

800

550

550

469

20 (17,5-22,4)

283

288

125

225

267

0

25

1533

1725

1550

1425

1083

1450

1544
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Marca de classe
(cm)

RODAL
6.a
N
(peus/ha)

10 (7,5-12,4)

100

15 (12,5-17,4)

50

20 (17,5-22,4)

50

10 (7,5-12,4)

307

25 (22,5-27-4)

100

15 (12,5-17,4)

452

30 (27,5-32,4)

150

20 (17,5-22,4)

132

35 (32,5-37,4)

50

40 (37,5-42,4)

50

VALORS MITJANS DE TOTA LA FOREST (excepte Rodal 6.a)
Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

1461

550
Taula 19: Balanç de classes diamètriques dels rodals on hi ha prevista una actuació i balanç general de la forest.

6.4. POSSIBILITAT
6.4.1. Possibilitat fustera
La possibilitat es configurada per la persistència i el creixement del bosc, i s’obté a partir del
llindar màxim d’extraccions durant el període de vigència del present projecte, i en
consideració de dos paràmetres:



Les existències calculades a partir dels inventaris forestals.
Els criteris silvícoles i ecològics que asseguren la persistència en el temps de la coberta
forestal.

Com a criteris silvícoles i ecològics han estat observats el Factor d’espaiament de Hart-Becking
(S) i l’Índex d’Estabilitat.
En el primer criteri considerat la teoria diu que no es recomana augmentar-lo en més de 5
punts percentuals. En el cas del present projecte està justificat degut a que els valors de
partida són alts en general, demostrant que el nivell d’espessor és molt raonable (al voltant del
30%). Els rodals s’han tractat individualment, fet que garanteix que el tractament i el pes del
mateix és el més adequat per a cada situació.
De la mateixa manera, els valor de l’Índex d’esveltesa indiquen que en cap rodal es preveuen
riscos de pèrdua d’estabilitat. És més, amb l’actuació de reducció més focalitzada sobre les
classes diamètriques inferiors el diàmetre quadràtic mig pateix un sensible augment, fet que
provoca una lleugera disminució de l’Índex (l’estabilitat augmenta a mesura que decreix el
valor de l’Índex).
3.a

3.b

3.d

3.e

4.b

5.b

6.a

6.b

ABANS

30

23

25

26

29

48

28

30

DESPRÈS

38

30

31

33

32

59

41

39

ABANS

53

62

60

57

55

44

54

59

DESPRÈS
51
59
58
55
Taula 20. Comparació de criteris silvícoles en la justificació del càlcul de la possibilitat.

54

43

46

57

Hart-Becking (S) %

Índex d'esveltesa (IE) H/Dg
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TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

A continuació es mostra, de manera individualitzada, el càlcul de la possibilitat i la descripció
de les actuacions previstes per a cada rodal, amb els valors de partida, els valors d’extracció i el
resultat de les actuacions:

23

TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

RODAL 3.a
ESTAT ACTUAL DE LA MASSA

A EXTREURE

Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

VCC unitari
(m3)

10 (7,5-12,4)

450

3,87

12,600

0,028

G unitària
(m2/peu)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

0,009

270

2,32

7,561

Sup. (ha)
7,68

N (peus)

VCC (m3)

2074

58,067

1844

136,426

15 (12,5-17,4)

800

13,98

59,200

0,074

0,017

240

4,19

17,764

20 (17,5-22,4)

283

8,66

39,667

0,140

0,031

85

2,60

11,903

653

91,412

1533

26,51

111,467

595

9,12

37,227

4570

285,905

Abans

Després

ESTAT DE LA MASSA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ
Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

10 (7,5-12,4)

180

1,55

5,039

15 (12,5-17,4)

560

9,78

41,436

Hart-Becking (S)

30

38

%

20 (17,5-22,4)

198

6,06

27,764

Índex d'esveltesa (IE)

53

51

H/Dg

17,39

74,239

938
Taula 21. Càlcul de la possibilitat del RODAL 3.a.

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica dèbil amb una reducció del 30% de la densitat sobre la totalitat de classes diamètriques de l’estrat arbori.
Aquesta es combinarà amb una clara baixa amb criteri negatiu entre faixes que actuarà sobre el 30% dels peus de la classe diamètrica 10. La combinació de
la clara semi-sistemàtica amb aquesta reduiran un 60% dels peus de la classe diamètrica més petita, obtenint una massa residual de diàmetres superiors als
d’abans de l’actuació.
Amb l’actuació prevista augmentarà el valor de Hart-Becking en 8 punts percentuals, un valor assumible malgrat que supera el valor teòric aconsellable.
L’Índex d’Esveltesa disminueix en dos punts, fet que indica que la massa està en valors d’estabilitat correctes. Està planificat que en les actuacions es
respectin els peus aïllats de Quercus faginea presents en el rodal, donant-los prioritat. En cap cas, encara que quedin en les faixes programades, es preveu
tallar-los.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, extensiu sobre tota la superfície del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que comporti
l’eliminació de vegetació llenyosa competitiva.
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TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

RODAL 3.b
ESTAT ACTUAL DE LA MASSA
Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

A EXTREURE
G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

VCC unitari
(m3)

G unitària
(m2/peu)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

10 (7,5-12,4)

650

5,83

16,185

0,025

0,009

390

3,50

9,711

15 (12,5-17,4)

787,5

13,80

60,795

0,077

0,018

236

4,14

18,239

20 (17,5-22,4)

288

12,19

49,364

0,172

0,042

86

3,66

1725

31,82

126,344

713

Sup. (ha)

N (peus)

VCC (m3)

3877

96,527

2348

181,291

14,809

857

147,203

11,29

42,759

7082

425,021

Abans

Després

9,94

ESTAT DE LA MASSA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ
Marca de classe (cm)
10 (7,5-12,4)

N (peus/ha)
260

G (m2/ha)
2,33

VCC (m3/ha)

15 (12,5-17,4)

551

9,66

42,557

Hart-Becking (S)

23

30

%

20 (17,5-22,4)

201

8,53

34,555

Índex d'esveltesa (IE)

62

59

H/Dg

20,52

83,585

1013
Taula 22. Càlcul de la possibilitat del RODAL 3.b.

6,474

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica dèbil amb una reducció del 30% de la densitat sobre totes les classes de l’estrat arbori. Es combinarà amb
una clara baixa amb criteri negatiu entre faixes que reduirà el 30% dels peus de marca 10. D’aquesta manera, els peus inferiors es veuran reduïts un 60% del
volum inicial.
El valor de Hart-Becking augmentarà en 7 punts percentuals, atorgant a la massa de menys espessor. L’Índex d’Esveltesa es redueix 3 punts degut a la
reducció dels diàmetres inferiors i provocant un augment del diàmetre mig quadràtic, indica nivells correctes d’estabilitat col·lectiva. Sobre els peus no
inventariables de Quercus faginea i Quercus ilex es preveu la seva conservació, de mateixa manera que sobre els inventariables de Cupressus sempervirens.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament selectiu, extensiu sobre tota la superfície del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que
comporti l’eliminació de vegetació llenyosa competitiva sobre les espècies arbòries planifòlies d’interès anteriorment nombrades i afavorint la regeneració
d’aquestes.
S’ha de tenir en compte la presència d’Ilex aquifolium, espècie protegida i que es troba en bon estat de conservació al present rodal.
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TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

RODAL 3.d
ESTAT ACTUAL DE LA MASSA

A EXTREURE

Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

VCC unitari
(m3)

10 (7,5-12,4)

650

5,34

15,405

0,024

G unitària
(m2/peu)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

0,008

305

2,51

7,234

Sup. (ha)

5,26

N (peus)

VCC (m3)

1605

38,049

1099

82,856

15 (12,5-17,4)

775

13,06

58,435

0,075

0,017

209

3,52

15,752

20 (17,5-22,4)

125

3,15

21,075

0,169

0,025

34

0,85

5,681

177

29,883

1550

21,55

94,915

548

6,88

28,667

2882

150,787

Abans

Després

ESTAT DE LA MASSA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ
Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

10 (7,5-12,4)

345

2,83

8,171

15 (12,5-17,4)

566

9,54

42,683

Hart-Becking (S)

25

31

%

20 (17,5-22,4)

91

2,30

15,394

Índex d'esveltesa (IE)

60

58

H/Dg

14,67

66,248

1002
Taula 23. Càlcul de la possibilitat del RODAL 3.d.

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica dèbil amb una reducció del 30% de la densitat sobre l’estrat arbori. Es combinarà amb una clara baixa amb
criteri negatiu entre faixes amb l’objectiu d’eliminar un 20% més dels peus d’aquesta classe diamètrica que de la resta. Això comportarà que la densitat de la
classe diamètrica inferior es veurà reduïda fins al 50% de la inicial.
Els valors de Hart-Becking i l’Índex d’Esveltesa varien en +6 i -2 punts, respectivament. Això indica que el nivell d’espessor es raonable i que l’estabilitat de la
massa no quedarà en risc. Degut a la presència tant de peus no inventariables com de regeneració, es preveu que es respectin els individus de Q. Ilex, C.
Sempervirens i Q. Faginea, ordenats de major a menor presència. També s¡han identificat individus de P.halepensis, els quals seran tractats igual que
l’espècie principal.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, parcial respectant els individus que han colonitzat els espais entre terrasses i que li
atorguen més estabilitat a la superfície del rodal, i mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de vegetació llenyosa competitiva.

26

TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

RODAL 3.e
ESTAT ACTUAL DE LA MASSA

A EXTREURE

Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

VCC unitari
(m3)

10 (7,5-12,4)

400

2,99

11,360

0,028

G unitària
(m2/peu)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

0,007

219

1,64

6,223

Sup. (ha)

4,18

N (peus)

VCC (m3)

916

26,013

829

61,019

15 (12,5-17,4)

800

13,43

58,904

0,074

0,017

198

3,33

14,598

20 (17,5-22,4)

225

6,25

37,575

0,167

0,028

56

1,55

9,312

233

38,924

1425

22,67

107,839

473

6,52

30,133

1978

125,957

Abans

Després

ESTAT DE LA MASSA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ
Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

10 (7,5-12,4)

181

1,35

5,137

15 (12,5-17,4)

602

10,10

44,306

Hart-Becking (S)

26

32

%

20 (17,5-22,4)

169

4,70

28,263

Índex d'esveltesa (IE)

57

55

H/Dg

16,15

77,706

952
Taula 24. Càlcul de la possibilitat del RODAL 3.e.

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica dèbil amb una reducció del 30% de la densitat sobre l’estrat arbori. Es combinarà amb una clara baixa amb
criteri negatiu que pretén eliminar el 30% més de la classe inferior que de la resta. El conjunt de les dues actuacions farà que els peus de la classe inferior es
redueixin al 60% de la densitat inicial.
El valor de Hart-Becking augmenta un 6% i l’Índex d’Esveltesa disminueix en 2 punts, indicadors de nivells de densitat raonables i d’estabilitat correctes. Els
peus no inventariables de Q. Ilex, C. Sempervirens i Q. Faginea seran respectats i no sotmesos a l’aprofitament. Alguns dels peus no inventariables de
Q.faginea i Q.ilex eren provinents de rebrot de soca, els quals podrien ser sotmesos a una selecció dels més vigorosos, a criteri del motoserrista, respectant
la meitat (es van identificar molt poc casos).
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, extensiu sobre tota la superfície del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que comporti
l’eliminació de vegetació llenyosa competitiva.
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TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

RODAL 4.b
ESTAT ACTUAL DE LA MASSA

A EXTREURE

Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

VCC unitari
(m3)

10 (7,5-12,4)

267

2,42

7,467

0,028

G unitària
(m2/peu)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

0,009

87

0,79

2,435

Sup. (ha)

8,75

N (peus)

VCC (m3)

761

21,304

605

42,944

15 (12,5-17,4)

550

9,70

39,050

0,071

0,018

69

1,22

4,908

20 (17,5-22,4)

267

7,96

44,960

0,169

0,030

34

1,00

5,671

294

49,622

1084

20,08

91,477

190

3,01

13,014

1659

113,870

Abans

Després

ESTAT DE LA MASSA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ
Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

10 (7,5-12,4)

180

1,63

5,032

15 (12,5-17,4)

481

8,48

34,142

Hart-Becking (S)

29

32

%

20 (17,5-22,4)

233

6,96

39,289

Índex d'esveltesa (IE)

55

54

H/Dg

17,07

78,463

894
Taula 25. Càlcul de la possibilitat del RODAL 4.b.

Es planifica realitzar una aclarida semi-sistemàtica amb una reducció del 20% de la densitat sobre l’estrat arbori, i centrant més l'actuació sobre els peus de
diàmetres inferiors, arribant a la reducció del 40%, procurant respectar els peus de les classes superiors. A la part més baixa del rodal, coincidint amb el
límit del mateix (el Torrent de la Casa Nova), es poden respectar algun peu inferior, sempre que la seva tallada comprometi l’estabilitat del terreny.
Els valors de Hart-Becking i de l’Índex d’Esveltesa varien sensiblement, +3 i -1 respectivament. Això es degut a que és el rodal que pot estar sotmès a certs
problemes d’erosió, fet pel qual s’ha projectat una actuació més prudent que a la resta. Els peus aïllats presents de P.halepensis es tractaran de igual
manera que es de l’espècie principal.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, extensiu sobre la part alta del rodal (respectant la part dels fons de vall, on l’efecte de
l’erosió hídrica pot ser més greu) i mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de vegetació llenyosa competitiva amb l’escassa regeneració.
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RODAL 5.b
ESTAT ACTUAL DE LA MASSA

A EXTREURE

Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

VCC unitari
(m3)

10 (7,5-12,4)

900

7,48

18,810

0,021

15 (12,5-17,4)

550

8,73

28,820

1450

16,21

47,630

0,052

G unitària
(m2/peu)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

0,008

421

3,50

8,847

0,016

Sup. (ha)

1,73

92

1,47

4,808

514

4,97

13,656

Abans

Després

Hart-Becking (S)

48

59

%

Índex d'esveltesa (IE)

44

43

H/Dg

N (peus)

VCC (m3)

729

15,306

160

8,318

889

23,624

20 (17,5-22,4)

ESTAT DE LA MASSA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ
Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

10 (7,5-12,4)

479

3,98

9,963

15 (12,5-17,4)

458

7,26

24,012

20 (17,5-22,4)
936
Taula 26. Càlcul de la possibilitat del RODAL 5.b.

11,24

33,974

Es planifica realitzar una aclarida semi-sistemàtica dèbil amb una reducció del 20% de la densitat sobre l’estrat arbori. Sobre la classe diamètrica inferior
s'actuarà més profundament fins a reduir el 50% dels peus inicials. S’ha observat que hi ha certa presència de casos de peus no inventariables que surten del
mateix punt de plantació. Serà prioritària l’actuació de selecció dels individus més vigorosos i l’eliminació dels pitjors, a criteri del motoserrista.
El valor de Hart-Becking de partida és força elevat, fet que indica que el rodal té nivells alts d’espaiament. La presència en camp de peus no inventariables
(no reflexada en les taules), fa que la sensació a camp no sigui l’ obtinguda als resultats. Aquest elevat espaiament natural, juntament amb la poca alçada
general (5,4 m d’alçada mitjana), provoquen que el rodal posseeixi alts nivells d’estabilitat.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, parcial en franges sobre tota la superfície del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que
comporti l’eliminació de vegetació llenyosa competitiva i permeti una millora en la transitabilitat de la massa sense perjudicar al hàbitat dels animals.
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RODAL 6.a
ESTAT ACTUAL DE LA MASSA
Marca de classe (cm)

A EXTREURE

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

VCC unitari
(m3)

G unitària
(m2/peu)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

Sup. (ha)

N (peus)

VCC (m3)

10 (7,5-12,4)

100

0,79

3,000

0,030

0,01

100

0,79

3,000

128

3,840

15 (12,5-17,4)

50

1,13

4,200

0,084

0,02

50

1,13

4,200

64

5,376

20 (17,5-22,4)

50

1,90

11,650

0,233

0,04

50

1,90

11,650

64

14,912

25 (22,5-27,4)

100

5,11

37,400

0,374

0,05

100

5,11

37,400

128

47,872

30 (27,5-32,4)

150

9,57

81,300

0,542

0,06

0

0

0

0

0

35 (32,5-37,4)

50

5,09

38,050

0,761

0,10

0

0

0

0

0

40 (37,5-42,4)

50
550

5,97
29,56

50,500
226,100

1,010

0,12

0
300

0
8,93

0
56,250

0
384

0
72,000

Abans

Després

1,28

ESTAT DE LA MASSA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ
N (peus/ha)

G (m2/ha)

10 (7,5-12,4)

150

9,57

81,300

15 (12,5-17,4)

50

5,09

38,050

Hart-Becking (S)

28

41

%

20 (17,5-22,4)

50

5,97

50,500

Índex d'esveltesa (IE)

54

46

H/Dg

20,63

169,850

Marca de classe (cm)

250
Taula 27. Càlcul de la possibilitat del RODAL 6.a.

VCC (m3/ha)

Es planifica una tallada disseminatòria amb l’objectiu d’habilitar les condicions òptimes per a que es pugui establir el regenerat d’una manera natural.
Malgrat que el Pinus nigra subsp. Salzmannii té un temperament més esciadòfil que el d’altres espècies mediterrànies, es considera que la massa resultat
generarà les condicions suficients. L’actuació és centra sobre els peus de menor intercepció solar, per tant no hi haurà una variació de FCC excessiva.
El valor de Hart-Becking augmentarà d’una manera considerable, però no tant la sensació a camp degut a la presència de certs peus de Q. Faginea no
invetariables però presents. L’Índex d’esveltesa es veurà reduït degut a l’augment del diàmetre mig quadràtic de la massa resultant.

30

TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

RODAL 6.b
ESTAT ACTUAL DE LA MASSA

A EXTREURE

Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

VCC unitari
(m3)

10 (7,5-12,4)

1050

9,35

29,400

0,028

G unitària
(m2/peu)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

0,009

503

4,48

14,083

Sup. (ha)

34,24

N (peus)

VCC (m3)

17222

482,203

2875

212,729

15 (12,5-17,4)

469

6,19

34,688

0,074

0,013

84

1,11

6,213

20 (17,5-22,4)

25

0,68

3,850

0,154

0,027

4

0,12

0,689

153

23,598

1544

16,22

67,938

591

5,71

20,985

20249

718,530

Abans

Després

ESTAT DE LA MASSA DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ
Marca de classe (cm)

N (peus/ha)

G (m2/ha)

VCC (m3/ha)

10 (7,5-12,4)

547

4,87

15,317

15 (12,5-17,4)

385

5,08

28,475

Hart-Becking (S)

30

39

%

20 (17,5-22,4)

21

0,56

3,161

Índex d'esveltesa (IE)

59

57

H/Dg

10,51

46,953

953
Taula 28. Càlcul de la possibilitat del RODAL 6.b.

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica clàssica amb una reducció del 20% de la densitat sobre l’estrat arbori. Es combinarà amb una clara baixa amb
criteri negatiu que pretén reduir al 50% els peus de la classe diamètrica inferior, entre ambdues actuacions.
Els valors de Hart-Becking i de l’Índex d’Esveltesa mostren valors que varien +9 i -2 punts, respectivament. El valor d’espessor inicial indica que és raonable,
però amb l’augment posterior a l’actuació s’espera una reacció positiva de la massa resultant. Això és justificable gracies a l’edat de la massa la qual indica
uns 25 anys, fet que adverteix que encara posseeix certa capacitat de reacció i reeducació.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, extensiu sobre la superfície de les faixes del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que
comporti l’eliminació de vegetació llenyosa competitiva.
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Tenint en compte la taula A.16 de l’“Inventari dendomètric en Plans Tècnics de Gestió Forestal
(PTGM)” del Centre de la Propietat Forestal, per la Comarca de l’Anoia, l’espècie (Pinus nigra) i
les classes diamètriques, els creixements obtinguts són els següents:
Creixement corrent radial
(mm/any)

CD (cm)
10

0,89

15

0,83

20

1,34

25

1,25

30
0,61
Taula 29. Creixement radial corrent (mm) del P.nigra segons el Inventari dendromètric del CPF.

Considerant aquest creixement i l’any previst d’actuació per a cada rodal, s’obté una
possibilitat diferent a l’ anteriorment proposada:
ACTUAL
Codi
RODAL

VCC (m3)
total

Sup.
(ha)

PREVIST L'ANY D'ACTUACIÓ
VCC (m3/ha)

VCC (m3/ha)
possibilitat

Any previst
d'actuació

VCC (m3)
total

VCC
(m3/ha)

VCC (m3/ha)
possibilitat

VCC (m3)
possibilitat

4.b

8,75

800,424

91,477

13,014

2018

800,424

91,477

13,014

113,870

5.b

1,73

82,400

47,630

13,656

2018

82,400

47,630

13,656

23,624

6.a

1,28

289,408

226,100

56,250

2018

289,408

226,100

56,250

72,000

3.b

9,94

1071,920

107,839

42,759

2020

1457,055

146,585

49,609

493,113

3.a

7,68

856,064

111,467

37,227

2022

1023,936

133,325

44,528

341,976

6.b

17,12

1163,099

67,938

20,985

2024

2090,352

122,100

75,431

1291,371

3.d

5,26

499,253

94,915

28,667

2026

663,944

126,225

38,123

200,527

3.e

4,18

450,767

107,839

30,133

2026

654,741

156,637

43,769

182,954

17,12

1163,099

67,938

20,985

2028

2620,216

153,050

94,551

1618,719

73,06

6376,432

6.b.2

9682,476

4338,145

Taula 30. Possibilitat total tenint en compte el creixement radial corrent i l'any d'actuació planificat.

Els 4338,145 m3 de fusta que es planifiquen extreure es concentren en les 73,06 ha, així que
els aprofitaments són de 59,382 m3/ha de mitjana.
La possibilitat anual es tradueix a 5,938 m3/ha·any, per una vigència del projecte de 10 anys.
6.4.2. Possibilitat d’altres aprofitaments
Les dades procedents del Gabinet Tècnic del DARP faciliten xifres de rendiments que parlen de
16,52 kg/arna i any, i 7,52 kg/arna i any, segons el tipus de d’arna, transhumant o no
transhumant, respectivament; de la qual s’obté un preu promig anual de 449,00 €/100 kg
(preu percebut pel pagès).
En quant a la producció de cera, les dades obtingudes de la mateixa font, mostren rendiments
de 0,29 i 0,16 kg/arna i any en transhumant i no transhumant, respectivament, així com un
preu promig anual de 756,00 €/100 kg (preu percebut pel pagès).
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Segons dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la Generalitat
de Catalunya, la producció de mel i cera pateix una baixada des del seu màxim l’any 2014.
Malgrat aquest fet, la evolució del cens d’arnes té una clara tendència positiva en tot el
territori català, fent-se més notable en les arnes transhumants.
La disponibilitat de superfície de la forest per a dur a terme l’activitat apícola consta d’un total
de 78,39 ha, repartides en tres rodals: 1.a (33,46 ha), 2.b (6,01 ha) i 5.a (38,92 ha).
La Possibilitat dependrà del número d’arnes que es decideixi col·locar.
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7. PROGRAMA D’ACTUACIONS FORESTALS
7.1. RESUM DEL MODEL DE GESTIÓ SILVÍCOLA APLICAT A CADA RODAL
El model de gestió silvícola planificat per a cada rodal tenint en compte les existències i
diversos criteris ecològics es mostra resumit a continuació en la següent taula:
Codi
RODAL

MODEL DE GESTIÓ SILVÍCOLA

PES DE L'ACTUACIÓ

RODAL 3.a

Clara semi-sistemàtica dèbil

Reducció del 30% de la densitat sobre totes les classes diamètriques

Clara baixa clàssica

Reducció del 30% de la densitat sobre la marca de classe 10

Clara semi-sistemàtica dèbil

Reducció del 30% de la densitat sobre totes les classes diamètriques

Clara baixa clàssica

Reducció del 30% de la densitat sobre la marca de classe 10

Clara semi-sistemàtica dèbil

Reducció del 30% de la densitat sobre totes les classes diamètriques

Clara baixa dèbil

Reducció del 20% de la densitat sobre la marca de classe 10

Clara semi-sistemàtica dèbil

Reducció del 30% de la densitat sobre totes les classes diamètriques

Clara baixa clàssica

Reducció del 30% de la densitat sobre la marca de classe 10

Clara semi-sistemàtica dèbil

Reducció del 20% de la densitat sobre totes les classes diamètriques

Clara baixa dèbil

Reducció del 20% de la densitat sobre la marca de classe 10

Clara semi-sistemàtica dèbil

Reducció del 20% de la densitat sobre totes les classes diamètriques

Clara baixa clàssica

Reducció del 30% de la densitat sobre la marca de classe 10

RODAL 6.a

Tallada disseminatòria

Eliminació total de les classes inferiors a la 27,5 cm

RODAL 6.b

Clara semi-sistemàtica dèbil

Reducció del 20% de la densitat sobre totes les classes diamètriques

RODAL 3.b

RODAL 3.d

RODAL 3.e

RODAL 4.b

RODAL 5.b

Clara baixa clàssica
Reducció del 30% de la densitat sobre la marca de classe 10
Taula 31. Models de gestió silvícola aplicats a cada rodal.

7.2. CALENDARI
Per tal de tenir les actuacions ordenades cronològicament en el temps i correctament
planificades, s’adjunta el següent calendari que quantifica el volum de fusta inventariable
generat, així com la superfície de la qual s’extreu.
Per tal d’optimitzar els treballs es planifiquen les actuacions bianualment, amb l’objectiu de fer
més elevat el volum de fusta extrets en cada actuació. S’ha procurat fer una extracció
equitativa en cada període d’actuació, però tractant d’evitar la divisió dels rodals. No obstant
aquesta premissa hi ha hagut una única divisió, en el cas del Rodal 6.b., la qual ha estat
inevitable degut al important volum que generava. En el cas dels rodals 4.b, 3.d, 3.e i 5.b, 6.a
s’ha optat per agrupar-los en el mateix any d’actuació, tal com s’indica al següent calendari,
amb l’objectiu de generar majors volums de fusta.
L’ordre d’actuació planificat procura distribuir el volum de fusta regularment, alternant
actuacions de més volum amb les de menys. Amb el criteri ecològic s’ha tingut en compte la
necessitat d’iniciar el procés de regeneració del Rodal 6.a mitjançant una tallada
disseminatòria, motiu pel qual es projecta en el primer bloc d’actuació.
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2018
Bloc
d'actu
ació

1

Codi
RODAL

2020

ha

m3

4.b

8,75

113,870

5.b

1,73

23,624

6.a

1,28

72,000

2

3.b

3

3.a

4

6.b

ha

9,94

2022

m3

ha

2024

m3

2026

m3

ha

ha

2028

m3

m3

ha

493,113
7,68

341,976
17,12

1291,371

3.d

5,26

200,527

3.e

4,18

182,953

5

6

6.b.2
TOTAL

11,76

209,49

9,94

493,11

7,68

341,98

RÀTIO

17,81 m3/ha

49,61 m3/ha

44,53 m3/ha

COST

34.157,64 €

33.231,56 €

25.306,22 €

RÀTIO

2.904,56 €/ha

3.343,22 €/ha

3.295,08 €/ha

17,12

1291,37

75,43 m3/ha
56.385,80 €
3.293,56 €/ha

9,44

383,48

40,62 m3/ha
30.794,62 €
3.262,14 €/ha

17,2

1618,709

17,2

1618,71

94,11 m3/ha
56.385,80 €
3.278,24 €/ha

Taula 32. Superfície i VCC del blocs d'actuació segons el període de planificació.

En els anys imparells situats entre els aprofitaments silvícoles anteriorment exposats, es
planifica portar a terme les actuacions necessàries per a la reducció de la població de la
"processionària del pi" (Thaumetopoea pityocampa).
Aquestes actuacions es plantegen sobre els rodals 1.a (33,47 ha), 2.a (13,8 ha) i 2.b (6,01 ha)
(superfície total de 53,27 ha) , on la presència del lepidòpter és més important, però serà
generalitzada a tota la forest en el cas de que l’expansió sigui important.
Dels tres rodals anteriorment anomenats, la major afectació es troba al 2.a, on hi ha presència
d’arbres morts inclús, motiu pel qual és on es projecta el major índex d’actuació.
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8. BALANÇ ECONÓMIC
Es presenta la valoració i balanç econòmic de les actuacions i aprofitaments planificats,
mitjançant la diferència entre els ingressos i les despeses.
La destinació serà íntegrament per a fusta de trituració.
Per a l’obtenció de les tarifes i rendiments han estat utilitzats els preus referents a les tarifes
de “Forestal Catalana S.A.”, i per a l’obtenció de preus de venta de la fusta s’han tingut en
compte els resultats de “RedFor”, en el seu “Observatori de preus de productes forestals” amb
data de publicació del 30 de setembre del 2015. Amb les dades del RedFor s’obté la següent
informació referent a preus:
FUSTA PER TRITURACIÓ (secció Catalunya i Comunitat Valenciana)
Espècie

Característiques

Coníferes
Coníferes

Preu a peu de fàbrica
30-39

pasta de paper

47

€/m3

€/m3

cc

Període
2º trimestre 2015

cc

2º trimestre 2015

Taula 33. Dades de “l’Observatori de preus de productes forestals”. Tarifes de RedFor (2015).

Amb l’objectiu de no sobreestimar els ingressos, s’ha optat per agafar el preu més baix de
venta de fusta per trituració com a referència, en aquest cas 30 €/m3 cc (també s’expressa el
total d’ingressos amb el preu més alt de trituració, 39 €/m 3 cc, per obtenir una comparació,
però descartant la destinació de pasta de paper).
A la taula del balanç econòmic es mostren els costos de cada actuació que està planificat dur a
terme als rodals (desbrossar i tallar, a més de recollir i apilar les restes d’ambdues actuacions).
Sempre en valors individualitzats de cada rodal: superfície, FCC i volums estimats. Amb
l’estimació dels volums previstos extreure i el preu escollit de referència s’han obtingut la
previsió des ingressos. El transport no està inclòs al desglossament del balanç, però si estarà
aplicat al resultat de la conclusió (25-30% del valor de venda a indústria per tona, segons el
CPF; 1t = 1,05 m3).

Codi
RODAL

Sup.
(ha)

Desbrossar
(€)

Tallada de
peus
(€)

Recollida i apilat
de residus de
desbr.(€)

Recollida i apilat
de residus d'aclar.
(€)

VCC (m3)
planificat
extreure

COST TOTAL
(€)

Ingressos
(€)

4.b

8,75

11.440,34

680,33

3.654,26

6.699,44

113,870

22.474,36

3.416,11

5.b

1,73

2.261,92

364,42

722,50

1.324,57

23,624

4.673,41

708,72

6.a

1,28

478,16

157,44

980,03

72,000

1.615,63

2.160,00

3.b

9,94

9.283,02

2.903,72

4.151,24

7.610,56

493,113

23.948,54

14.793,39

3.a

7,68

8.606,87

1.873,85

3.207,40

5.880,19

341,976

19.568,31

10.259,28

6.b

17,12

15.988,45

4.151,14

7.149,83

13.107,93

1291,371

40.397,35

38.741,13

3.d

5,26

4.912,34

1.181,44

2.196,73

4.027,32

200,527

12.317,83

6.015,81

3.e

4,18

3.122,98

810,89

1.745,69

3.200,42

182,954

8.879,98

5.488,63

17,12

15.988,45

4.151,14

7.149,83

13.107,93

1618,709

40.397,35

48.561,27

TOTALS
72.082,52 €
16.274,37 €
Taula 34. Balanç econòmic global.

29.977,48 €

55.938,39 €

4338,476 m3

174.272,77 €

130.144,34 €

6.b.2
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Agafant de referència el valor més baix de venta de la fusta de trituració (30 €/m3 cc) el
resultat de balanç econòmic s’observa que és negatiu, el qual indica que hi ha pèrdues per un
valor de -44.128,42 € (-604 €/ha).
Amb el valor més alt per fusta de trituració (39 €/m3 cc) el resultat continua sent negatiu amb
pèrdues de -5.085,12 € (-69,60 €/ha), però es redueix considerablement respecte al cas
anterior.
D’una manera orientativa, el cost dels transport s’accepta que té un cost del 25-30% del valor
de venta de la fusta (segons CPF), percentatge que es tradueix en un augment de 35.792,43 €
en el cas del preu de venta de 30 €/m3 cc, i de 46.530,16 € en el cas de que el valor sigui 39
€/m3 cc.
S’ha de tenir en compte que les actuacions programades tenen com a principals objectius la
millora de la massa resultat, així com la prevenció d’incendis forestals mitjançant la reducció
de combustible a bosc, ambdues actuacions incloses als costos.
Als Annexes es troben els costos desglossats per rodal, així com la descripció de les unitats
d’obra de les Tarifes de Forestal Catalana emprades en els càlculs.
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9. FITXES DESCRIPTIVES RODAL - ACTUACIÓ
9.1. DESCRIPCIÓ del RODAL 3.a
A. Dades generals
RODAL 3.a
Classes diam.
(cm)

Marca de
classe (cm)

Nº peus
parcel·la

N
(peus/ha)

G
(m2/ha)

H
(m)

VCC unitari
(m3)

VCC
(m3/ha)

Sup.
(ha)

VCC total
(m3)

7,5-12,4

10

9

450

3,87

6,6

0,028

12,6

96,768

12,5-17,4

15

16

800

13,98

7,9

0,074

59,2

454,656

17,5-22,4

20

6

283

8,66

8,5

0,14

39,667

1533

26,51

111,467

7,68

304,64
856,064

N = densitat; G = àrea basimètrica; H = altura mitja; VCC = volum amb escorça
Hart-Becking (S)

%

30

Índex d'esveltesa (IE)
H/Dg
53
Taula 35. Paràmetres que defineixen i caracteritzen el Rodal 3.a.

Al rodal 3.a s’observa una distribució diametral en forma d’U invertida pròpia de les masses
regulars. Mostra un valor de Hart.Beacking (S) del 30% el qual indica nivells de densitat
raonables. L’Índex d’esveltesa (IE) de 53 indica que la massa és estable.
B. Vulnerabilitat als incendis forestals
El mapa de risc d’incendis tipus classifica el rodal com àrea de Catalunya (ZHR o Zones
homogènies de règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori afectat per
incendis dels tipus A i B, anteriorment descrits en el punt 2.3 VULNERABILITAT AL FOC
FORESTAL.
C. Estructura de la massa
 Forma principal de la massa: massa regular.
 Composició específica: massa homogènia de Pinus nigra subsp. salzmannii, amb
presència de peus aïllats de Quercus faginea.
 Distribució espacial: uniforme.
 FCC (%): 80.
 Edat: 30 anys.
D. Estat sanitari de la coberta forestal
Presència de danys abiòtics no preocupants (alguns pocs peus caiguts per la força del vent).
Danys biòtics no observats.
No es preveu cap actuació ni tractament específic per pal·liar els danys.
E. Formació arbustiva
Forta presència de Buxus sempervirens i Quercus coccifera com a espècies més representatives
(Fcc 60%; 2 m d’alçada mitjana). Presència de Rhamnus alaternus i Phillyrea latifolia.
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No hi ha presència d’espècies protegides o amenaçades.
F. Formació herbàcia
Presència de Brachypodium retusum com a espècie principal (Fcc 30%). Individus de Rubia
peregrina.
No s’observa presència d’espècies protegides o amenaçades.
G. Condicionants de la gestió
El condicionant de la gestió observat ve determinat per la normativa d’aprofitament cinegètic
vigent, degut a que el rodal forma part d’un àrea privada de caça (B – 10317).
Aquest rodal no presenta aspectes tècnics derivats de les característiques intrínseques de la
forest, no s’observen ni pendents elevats, ni processos erosius, i els presenta bons accessos
per a vehicles motoritzats.
H. Objectiu preferent
L’objectiu preferent és el de la dosificació de la competència intraespecífica sobre la massa de
Pinus nigra subsp. Salzmannii i afavoriment d'espècies acompanyants (Q. faginea,
principalment).
Amb l’actuació planificada s’obtindran productes fustaners comerciables, amb la conseqüent
reducció del material combustible a bosc i la millora de la transitabilitat.
I.

Model de gestió silvícola

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica dèbil amb una reducció del 30% de la densitat
sobre l’estrat arbori. Es combinarà amb una clara baixa amb criteri negatiu entre faixes.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, extensiu sobre tota la
superfície del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de vegetació
llenyosa competitiva.
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9.2. DESCRIPCIÓ del RODAL 3.b
A. Dades generals
RODAL 3.b
Classes diam.
(cm)

Marca de
classe (cm)

7,5-12,4

Nº peus
parcel·la

10

N
(peus/ha)

13

G
(m2/ha)

650

5,83

H
(m)
5,9

VCC unitari
(m3)
0,025

12,5-17,4

15

16

787,5

13,80

8,3

0,077

17,5-22,4

20

6

287,5

12,19

10,5

0,172

1725

31,82

VCC
(m3/ha)

Sup. (ha)

16,185
60,795

VCC total
(m3)
160,879

9,94

604,302

49,364

490,676

126,344

1255,857

N = densitat; G = àrea basimètrica; H = altura mitja; VCC = volum amb escorça
Hart-Becking (S)

%

23

Índex d'esveltesa (IE)
H/Dg
62
Taula 36. Paràmetres que defineixen i caracteritzen el Rodal 3.b.

El rodal 3.b presenta una distribució diametral en forma d’U invertida pròpia de les masses
regulars. El valor de Hart-Beacking (S) de 23% indica nivells d’espesor raonables, on l’efecte de
les clares serà beneficios. L’Índex d’esveltesa (IE) de 62 implica que la massa es estable.
S’han observat un nombre significatiu de peus no inventariables de Q. Ilex i Q.faginea, a més
d’un nombre considerable de peus de Cupressus sempervirens.
B. Vulnerabilitat als incendis forestals
El mapa de risc d’incendis tipus classifica el rodal com àrea de Catalunya (ZHR o Zones
homogènies de règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori afectat per
incendis dels tipus A i B, anteriorment descrits en el punt 2.3 VULNERABILITAT AL FOC
FORESTAL.
C. Estructura de la massa
 Forma principal de la massa: massa regular.
 Composició específica: massa homogènia de Pinus nigra subsp. salzmannii, amb
presència de peus de Quercus faginea, Quercus ilex, Cupressus sempervirens i
Pinus hapelensis.
 Distribució espacial: uniforme.
 FCC (%): 80.
 Edat: 30 anys.
D. Estat sanitari de la coberta forestal
Presència de danys abiòtics no preocupants (alguns arbres morts en peu a causa de la
competència). Danys biòtics no observats.
No es preveu cap actuació ni tractament específic per pal·liar els danys. Els arbres morts en
peu no seran intervinguts per tal de afavorir la biodiversitat.
E. Formació arbustiva
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Presència significativa de Buxus sempervirens i Lonicera implexa com a espècies més
representatives (Fcc 50%; 1,5 - 2 m d’alçada mitjana). Presència de Quercus coccifera, Phillyrea
latifolia, Cotoneaster granatensis, Rubus ulmifolius, Smilax aspera i individus de Rosmarinus
officinalis als marges dels camins.
Hi ha presència d’espècies protegides o amenaçades com el identificat Ilex aquifolium, en
bones condicions.
F. Formació herbàcia
Poca presència de Rubia peregrina, Viola alba com i Euphorbia sp. com a espècies més
abundants (Fcc <10%).
No s’observa presència d’espècies protegides o amenaçades.
G. Condicionants de la gestió
S’ha observat que el límit del rodal coincideix amb el límit d’un refugi de fauna salvatge, fet
que provoca que els aprofitaments s’hagin de planificar tenint en compte la normativa de la
present imatge de protecció.
Aquest rodal, a més, presenta aspectes tècnics com la presència de terrasses derivades
d’antics usos de la forest, on s’observen en bon estat de conservació. Aquestes afavoreixen a
reduïr els processos erosius i pot ajudar en les tasques plantejades.
Presenta bons accessos per a vehicles motoritzats.
H. Objectiu preferent
L’objectiu preferent és el de la dosificació de la competència intraespecífica sobre la massa de
Pinus nigra subsp. Salzmannii i afavoriment d'espècies planifolies acompanyants (Q. faginea i
Q.ilex, principalment).
Amb l’actuació planificada s’obtindran productes fustaners comerciables, amb la conseqüent
reducció del material combustible a bosc i la millora de la transitabilitat.
I.

Model de gestió silvícola

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica clàssica amb una reducció del 30% de la
densitat sobre l’estrat arbori. Es combinarà amb una clara baixa amb criteri negatiu entre
faixes.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament selectiu, extensiu sobre tota la
superfície del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de vegetació
llenyosa competitiva sobre les espècies planifòlies d’interès anteriorment nombrades i
afavorint la regeneració d’aquestes.
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9.3. DESCRIPCIÓ del RODAL 3.d
A. Dades generals
RODAL 3.d
Classes diam.
(cm)

Marca de
classe (cm)

7,5-12,4

10

Nº peus
parcel·la

N (peus/ha)

13

G
(m2/ha)

650

5,34

H
(m)
5,6

VCC unitari
(m3)
0,024

VCC
(m3/ha)

Sup. (ha)

15,405

VCC total
(m3)
81,030

5,26

12,5-17,4

15

16

775

13,06

8,1

0,075

58,435

307,368

17,5-22,4

20

3

125

3,15

10,3

0,169

21,075

110,855

1550

21,55

94,915

499,253

N = densitat; G = àrea basimètrica; H = altura mitja; VCC = volum amb escorça
Hart-Becking (S)

%

25

Índex d'esveltesa (IE)
H/Dg
60
Taula 37. Paràmetres que defineixen i caracteritzen el Rodal 3.d.

En el rodal 3.d s’observa una distribució diametral en forma d’U invertida pròpia de les masses
regulars. Mostra un valor de Hart.Beacking (S) del 25%, indicador de nivells de densitat
raonables ( entre el 20 i el 25%). L’Índex d’esveltesa (IE) calculta de 60 indica niells d’estabilitat
bons.
Durant el treball de camp s’ha pogut observar certa presència de peus no inventariables de
diverses espècies, els més significatius els de Pinus nigra subsp. Salzmannii (també hi ha peus
de Q. Ilex, C. Sempervirens o Q. Faginea, en ordre de major a menor presència). Hi ha
presència de regeneració de Q. Ilex i Q. Faginea, i s’ha identificat algún per aïllat de
P.halepensis.
B. Vulnerabilitat als incendis forestals
El mapa de risc d’incendis tipus classifica el rodal com àrea de Catalunya (ZHR o Zones
homogènies de règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori afectat per
incendis dels tipus A i B, anteriorment descrits en el punt 2.3 VULNERABILITAT AL FOC
FORESTAL.
C. Estructura de la massa
 Forma principal de la massa: massa regular.
 Composició específica: massa homogènia de Pinus nigra subsp. Salzmannii
(presència de peus aïllats de Q. Ilex, C. Sempervirens i Q. Faginea).
 Distribució espacial: uniforme.
 FCC (%): 70.
 Edat: 30 anys.
D. Estat sanitari de la coberta forestal
Presència de danys abiòtics no preocupants (alguns pocs peus morts per la competència).
Danys biòtics no observats.
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No es preveu cap actuació ni tractament específic per pal·liar els danys. Els arbres morts en
peu no seran intervinguts per tal de afavorir la biodiversitat.
E. Formació arbustiva
Forta presència de Buxus sempervirens com a espècis més representatives i de gran tamany
(Fcc 50%; >2 m d’alçada mitjana). Presència de Rhamnus alaternus, Quercus coccifera, Phillyrea
latifolia, Rubus ulmifolius, Hedera helix, Smilax aspera i Rosmarinus officinalis.
No hi ha presència d’espècies protegides o amenaçades.
F. Formació herbàcia
Presència de Brachypodium retusum com a espècie principal (Fcc 20%). Individus de Rubia
peregrina, entre d’altres.
No hi ha presència d’espècies protegides o amenaçades.
G. Condicionants de la gestió
En aquest rodal el condicionant més important és el del control de l’erosió, ja que un dels seus
límits és el Torrent de la Casa Nova. En aquest àrea és va fer un projecte del control de l’erosió
hídrica, pel que qualsevol actuació no mesurada podria alterar l’estabilitat actual.
El rodal presenta aspectes tècnics derivats de les característiques de la forest, com la formació
de terrasses que estabilitzen el terreny i redueixen la pendent. Aparentment no s’observen
processos erosius, motiu pel qual es pot considerar d’èxit l’actuació passada.
Presenta relativament bons accessos motoritzats per la pista del fons de barranc del Torrent
de la Casa Nova.
H. Objectiu preferent
L’objectiu preferent és el de la dosificació de la competència intraespecífica sobre la massa de
Pinus nigra subsp. Salzmannii i afavoriment d'espècies acompanyants (Q. faginea,
principalment). S’ha de tenir en compte que la reducció de densitat no afecti a la formació de
processos erosius, ja que és una zona vulnerable pel torrent que delimita el rodal en el marge
nord.
Amb l’actuació planificada s’obtindran productes fustaners comerciables, amb la conseqüent
reducció del material combustible a bosc i la millora de la transitabilitat.
I.

Model de gestió silvícola

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica dèbil amb una reducció del 30% de la densitat
sobre l’estrat arbori. Es combinarà amb una clara baixa amb criteri negatiu entre faixes.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, parcial respectant els
individus que han colonitzat els espais entre terrasses i que li atorguen més estabilitat a la
superfície del rodal, i mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de vegetació
llenyosa competitiva.
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9.4. DESCRIPCIÓ del RODAL 3.e
A. Dades generals
RODAL 3.e
Classes diam.
(cm)

Marca de
classe (cm)

7,5-12,4

Nº peus
parcel·la

10

N (peus/ha)
8

G
(m2/ha)

400

2,99

H
(m)

VCC unitari
(m3)

6,8

VCC
(m3/ha)

0,028

Sup.
(ha)

11,360

VCC total
(m3)
47,485

4,18

12,5-17,4

15

16

800

13,43

7,9

0,074

58,904

246,219

17,5-22,4

20

5

225

6,25

10,2

0,167

37,575

157,064

1425

22,67

107,839

450,767

N = densitat; G = àrea basimètrica; H = altura mitja; VCC = volum amb escorça
Hart-Becking (S)

%

26

Índex d'esveltesa (IE)
H/Dg
57
Taula 38. Paràmetres que defineixen i caracteritzen el Rodal 3.e.

En aquest rodal 3.e s’observa una distribució de diàmetres característica de les masses
regulars. Indica un valor de Hart-Beacking (S) de 26%, el qual assenyala nivells de densitat
raonables. L’Índex d’esveltesa (IE) és de 57, indicant que la massa és estable.
Durant els treballs de camp s’han observat peus no inventariables de diverses espècies (Q. Ilex,
C. Sempervirens i Q. Faginea). Diversos d’aquests peus de Q. Ilex s’han procedíen de rebrot de
soca d’una tallada passada.
B. Vulnerabilitat als incendis forestals
El mapa de risc d’incendis tipus classifica el rodal com àrea de Catalunya (ZHR o Zones
homogènies de règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori afectat per
incendis dels tipus A i B, anteriorment descrits en el punt 2.3 VULNERABILITAT AL FOC
FORESTAL.
C. Estructura de la massa
 Forma principal de la massa:
 Composició específica: massa homogènia de Pinus nigra subsp. Salzmannii
(presència de peus majoritàriament no inventariables de Q. Ilex, C. Sempervirens i
Q. Faginea).
 Distribució espacial: uniforme.
 FCC (%): 75.
 Edat: 30 anys.
D. Estat sanitari de la coberta forestal
Nul·la presència de danys abiòtics. Danys biòtics no observats.
No es preveu cap actuació ni tractament específic per pal·liar els danys.
E. Formació arbustiva
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Abundant presència de Buxus sempervirens i Quercus coccifera com a espècies més
representatives (Fcc 40%; 1,5 m d’alçada mitjana). Presència de Rhamnus alaternus, Phillyrea
latifolia, Lonicera implexa, entre d’altres menys presents.
No hi ha presència d’espècies protegides o amenaçades.
F. Formació herbàcia
Poca presència de Brachypodium retusum com a espècie principal (Fcc 5%). Individus de Rubia
peregrina i Viola alba, entre d’altres.
No s’ha identificat presència d’espècies protegides o amenaçades.
G. Condicionants de la gestió
En aquest rodal s’observen perfectament marcades les terrasses, fet que condiciona la
transitabilitat de la massa. No s’observen processos erosius i la pendent es veo mitigada per la
formació del terreny. Presenta bons accessos des de l’extrem nord-oest del límit del rodal.
H. Objectiu preferent
L’objectiu preferent és el de la dosificació de la competència intraespecífica sobre la massa de
Pinus nigra subsp. Salzmannii i afavoriment d'espècies acompanyants presents en el rodal (Q.
Faginea i Q. Ilex, principalment).
Amb l’actuació planificada s’obtindran productes fustaners comerciables, amb la conseqüent
reducció del material combustible a bosc i la millora de la transitabilitat.
I.

Model de gestió silvícola

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica dèbil amb una reducció del 30% de la densitat
sobre l’estrat arbori. Es combinarà amb una clara baixa amb criteri negatiu entre faixes.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, extensiu sobre tota la
superfície del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de vegetació
llenyosa competitiva.
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9.5. DESCRIPCIÓ del RODAL 4.b
A. Dades generals
RODAL 4.b
Classes diam.
(cm)

Marca de
classe (cm)

Nº peus
parcel·la

N (peus/ha)

G
(m2/ha)

H
(m)

VCC unitari
(m3)

VCC
(m3/ha)

Sup.
(ha)

VCC total
(m3)

7,5-12,4

10

5

267

2,42

6,9

0,028

7,467

65,333

12,5-17,4

15

11

550

9,70

7,6

0,071

39,050

17,5-22,4

20

5

267

7,96

10,3

0,169

44,960

393,400

1083

20,08

91,477

800,421

8,75

341,688

N = densitat; G = àrea basimètrica; H = altura mitja; VCC = volum amb escorça
Hart-Becking (S)

%

29

Índex d'esveltesa (IE)
H/Dg
55
Taula 39. Paràmetres que defineixen i caracteritzen el Rodal 4.b.

En el rodal 4.b es pot observar una distribució diametral pròpia de les masses regulars. El valor
de Hart-Beacking (S) de 29 assenyala nivells relativament baixos de densitat. L’Índex
d’esveltesa (IE) de 55, no obstant, indica que la massa té bona estabilitat.
En el treball de camp s’han pogut observar diversos passos de fauna creats entre l’estrat
arbustiu, i restes de fecals de mamífers. També s’ha identificat la presència d’un cau,
possiblement de Lepus europaeus (llebre) o de Oryctolagus cuniculus (conill de bosc).
B. Vulnerabilitat als incendis forestals
El mapa de risc d’incendis tipus classifica el rodal com àrea de Catalunya (ZHR o Zones
homogènies de règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori afectat per
incendis dels tipus A i B, anteriorment descrits en el punt 2.3 VULNERABILITAT AL FOC
FORESTAL.
C. Estructura de la massa
 Forma principal de la massa: massa regular.
 Composició específica: massa homogènia de Pinus nigra subsp. Salzmannii
(presència d’alguns peus de P. Halepensis).
 Distribució espacial: uniforme.
 FCC (%): 60.
 Edat: 30 anys.
D. Estat sanitari de la coberta forestal
Presència de danys abiòtics no preocupants (algun peu caigut per la força del vent). Danys
biòtics no observats.
No es preveu cap actuació ni tractament específic per pal·liar els danys.
E. Formació arbustiva
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Abundant presència de Quercus coccifera i Buxus sempervirens com a espècies més
representatives (Fcc 70%; 1,5 m d’alçada mitjana). Molt difícil transitabilitat.
Significativa presència de Lonicera implexa, Smilax aspera, Hedera helix, Rubus ulmifolius i
Rosmarinus officinalis.
No s’ha observat presència d’espècies protegides o amenaçades.
F. Formació herbàcia
Pràcticament nul·la la presència d’especies herbàcies, amb el Brachypodium retusum i la Rubia
peregrina com a espècies més identificables (Fcc <5%).
No s’ha identificat presència d’espècies protegides o amenaçades.
G. Condicionants de la gestió
En aquest rodal el condicionant més important és el del control de l’erosió, ja que un dels seus
límits és el Torrent de la Casa Nova. En aquest àrea és va fer un projecte del control de l’erosió
hídrica, pel que qualsevol actuació no mesurada podria alterar l’estabilitat aconseguida gràcies
a les actuacions passades.
A més del factor de no alterar les mesures contra l’erosió, la major part de les terrasses abans
presents estan deteriorades, pel que una alteració mitjançant el pas de vehícles
ol’arrossegament d’arbres abatuts, podría afectar negativament.
Els accessos per a vehicles motoritzats al límit nord de l rodal són excel·lents, mentres que els
del límit sud són compromesos per tractar-se de la pista que va pel torrent sec.
H. Objectiu preferent
L’objectiu preferent és el de la millora de la massa de Pinus nigra subsp. Salzmannii amb
l’eliminació dels peus més prims i de pitjor aspecte, tot reduint la competència intraespecífica i
millorant el aspecte en general.
Amb l’actuació planificada, pràcticament no s’obtindran productes fustaners comerciables,
però si una conseqüent reducció del material combustible a bosc i la millora de la
transitabilitat.
I.

Model de gestió silvícola

Es planifica realitzar una aclarida baixa amb una reducció del 20% de la densitat sobre l’estrat
arbori, i centrant més l'actuació sobre els peus de diàmetres inferiors, procurant respectar els
peus de les classes diamètriques de 15 i 20 cm. A la part més baixa del rodal, coincidint amb el
límit del mateix (el Torrent de la Casa Nova), es poden respectar algun peu inferior, sempre
que la seva tallada comprometi l’estabilitat del terreny.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, extensiu sobre la part alta
del rodal (respectant la part dels fons de vall, on l’efecte de l’erosió hídrica pot ser més greu) i
mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de vegetació llenyosa competitiva.
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9.6. DESCRIPCIÓ del RODAL 5.b
A. Dades generals
RODAL 5.b
Classes diam.
(cm)

Marca de
classe (cm)

Nº peus
parcel·la

N (peus/ha)

G
(m2/ha)

H
(m)

VCC unitari
(m3)

VCC
(m3/ha)

Sup.
(ha)

VCC total
(m3)

7,5-12,4

10

18

900

7,48

4,9

0,021

18,810

12,5-17,4

15

11

550

8,73

5,5

0,052

28,820

49,859

1450

16,21

47,630

82,400

1,73

32,541

N = densitat; G = àrea basimètrica; H = altura mitja; VCC = volum amb escorça
Hart-Becking (S)

%

48

Índex d'esveltesa (IE) H/Dg
44
Taula 40. Paràmetres que defineixen i caracteritzen el Rodal 5.b.

El rodal 5.b presenta diferències considerables amb la resta. Poseeix un valor de Hart-Beacking
(S) de 48, fet que indica una densitat baixa. Malgrat els 1450 peus/ha calculats durant el treball
de camp, la densitat és considera baixa pel fet de que la major part és de la classe diamètrica
més petita (entre 7,5 i 12,5 cm DAP). L’Índex d’esveltesa (IE) el de 44, valor que mostra una
elevada estabilitat de la massa.
La elevada presencia de matollar el fan difícilment penetrable, amb les terrasses molt
deteriorades però visibles.
Durant el treball de camp, s’han trobat presència d’activitat de grans mamífers, com passos de
fauna entre el estrat arbustiu, restes fecals o àrees de repòs del cabirol (Capreolus capreolus) i
del porc senglar (Sus scrofa).
S’ha pogut observar que diversos punts de plantació del marc hi ha dos individus de la mateixa
espècie (P. nigra subsp. Salzmannii), generalment un dels dos no inventariable. Aquest fet es
degut a que en rodals on la probabilitat de marres era superior, es tractava de minvar amb la
major aportació de llavors.
B. Vulnerabilitat als incendis forestals
El mapa de risc d’incendis tipus classifica el rodal com àrea de Catalunya (ZHR o Zones
homogènies de règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori afectat per
incendis dels tipus A i B, anteriorment descrits en el punt 2.3 VULNERABILITAT AL FOC
FORESTAL.
C. Estructura de la massa
 Forma principal de la massa: massa regular.
 Composició específica: massa homogènia de Pinus nigra subsp. Salzmannii
(presència de peus aïllats de Pinus halepensis).
 Distribució espacial: uniforme.
 FCC (%): 65
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 Edat: 30 anys.
D. Estat sanitari de la coberta forestal
Presència de danys abiòtics no preocupants. Danys biòtics no observats.
No es preveu cap actuació ni tractament específic per pal·liar els danys.
E. Formació arbustiva
Forta presència de Quercus coccifera com a espècie més representativa (Fcc 70%; 1,5 m
d’alçada mitjana). Presència abundant també de Buxus sempervires, Lonicera implexa,Juniperis
oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Phillyrea latifolia, entre d’altres.
No s’ha detectat presència d’espècies protegides o amenaçades.
F. Formació herbàcia
Presència pràcticament testimonial de Brachypodium retusum com a espècie principal (Fcc
<5%). Alguns individus de Rubia peregrina.
No s’ha observat presència d’espècies protegides o amenaçades.
G. Condicionants de la gestió
Un condicionant evident és la presència d’activitat faunísitica en la zona, fet que pot limitar els
períodes i la intensitat d’execució.
Aquest rodal no presenta aspectes tècnics derivats de les característiques intrínseques de la
forest, no s’observen ni pendents elevats, ni processos erosius.
Els accessos són complicats degut a la gran densitat de l’estrat arbustiu, des de la pista més
propera, uns 20 metres, s’observa el rodal però es complica l’accés.
H. Objectiu preferent
L’objectiu preferent és el de la millora de l’estructura de la massa de Pinus nigra subsp.
Salzmannii , mitjançant l‘eliminació dels peus no inventariables.
Amb l’actuació planificada no es preveu obtenir productes fustaners comerciables, però si la
conseqüent reducció del material combustible a bosc i la millora de la transitabilitat.
I.

Model de gestió silvícola

Es planifica realitzar una aclarida baixa dèbil amb una reducció del 20% de la densitat sobre
l’estrat arbori. Sobre la classe diamètrica inferior s'actuarà més profundament fins reduir el
50% dels peus.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, parcial en franjes sobre
tota la superfície del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de
vegetació llenyosa competitiva i permeti una millora en la transitabilitat de la massa sense
perjudicar al hàbitat dels animals.
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9.7. DESCRIPCIÓ del RODAL 6.a
A. Dades generals
RODAL 6.a
Classes diam.
(cm)

Marca de
classe (cm)

Nº peus
parcel·la

N (peus/ha)

G
(m2/ha)

H
(m)

VCC unitari
(m3)

VCC
(m3/ha)

Sup.
(ha)

VCC total
(m3)

7,5-12,4

10

2

100

0,79

7,3

0,030

3

3,84

12,5-17,4

15

1

50

1,13

9,1

0,084

4,2

5,376

17,5-22,4

20

1

50

1,90

14,4

0,233

11,65

14,912

22,5-27-4

25

2

100

5,11

14,8

0,374

37,4

27,5-32,4

30

3

150

9,57

14,9

0,542

81,3

104,064

32,5-37,4

35

1

50

5,09

15,4

0,761

38,05

48,704

37,5-42,4

40

1

50

5,97

15,6

1,01

50,5

64,64

550

29,56

226,1

289,408

1,28

47,872

N = densitat; G = àrea basimètrica; H = altura mitja; VCC = volum amb escorça
Hart-Becking (S)

%

28

Índex d'esveltesa (IE)
H/Dg
54
Taula 41. Paràmetres que defineixen i caracteritzen el Rodal 6.a.

El rodal 6.a es caracteritza per tenir la classificació de diàmetres més gran de tota la forest,
amb peus que arriben als 40 cm de diàmetre, degut a la més avançada edat (uns 70 anys
aproximadament) , però la distribució diametral que mostra no deixa de ser de massa regular.
El valor de Hart-Beacking (S) de 28% indica un valor de densitat raonable. L’Índex d’esveltesa
(IE) és de 54, el qual indica bons nivells d’estabilitat.
Durant el treball de camp s’han pogut observar marques de pas d’un incendi en els arbres més
adults.
B. Vulnerabilitat als incendis forestals
Malgrat la clara divergència respecte a la resta de rodals definits fins al moment, el mapa de
risc d’incendis tipus classifica el rodal com àrea de Catalunya (ZHR o Zones homogènies de
règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori afectat per incendis dels tipus A i
B, anteriorment descrits en el punt 2.3 VULNERABILITAT AL FOC FORESTAL.
C. Estructura de la massa
 Forma principal de la massa: massa regular.
 Composició específica: massa homogènia de Pinus nigra subsp. Salzmannii
(presència testimonial de Quercus ilex ).
 Distribució espacial: uniforme.
 FCC %: 70.
 Edat: 70 anys.
D. Estat sanitari de la coberta forestal
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No s’ha identificat presència de danys abiòtics preocupants. S’ha observat presència de
fructificacions de fongs en peus caiguts i en peus adults vius, però un número aïllat i no
preocupant.
No es preveu cap actuació ni tractament específic per pal·liar els danys.
E. Formació arbustiva
Poca presència de Buxus sempervirens, Lonicera implexa, Juniperus oxycedrus i Quercus
coccifera com a espècies representatives (Fcc 20%; 2 m d’alçada mitjana)
No s’ha observat presència d’espècies protegides o amenaçades.
F. Formació herbàcia
Abundant presència de Brachypodium retusum com a espècie principal (Fcc 80%). Individus de
fabàcies no identificades.
No hi ha presència d’espècies protegides o amenaçades.
G. Condicionants de la gestió
Aquest rodal no presenta aspectes tècnics derivats de les característiques intrínseques de la
forest, no s’observen ni pendents elevats, ni processos erosius, i disposa de bons accessos per
a vehicles motoritzats.
H. Objectiu preferent
L’objectiu preferent és el de conservació de la massa de Pinus nigra subsp. Salzmannii i
afavoriment i preparació per a la instauració de regeneració natural.
Amb l’actuació planificada s’obtindran productes fustaners comerciables, amb la conseqüent
reducció del material combustible a bosc i la millora de la transitabilitat.
I.

Model de gestió silvícola

Es planifica realitzar una tallada disseminatòria amb l’objectiu d’habilitar les condicions
òptimes en el rodal per a que es pugui establir el regenerat de una manera natural
Sobre l’estrat arbustiu no es planifica realitzar cap intervenció, ja que la presència al rodal no
és important abans de la intervenció.

51

TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

9.8. DESCRIPCIÓ del RODAL 6.b
A. Dades generals

RODAL 6.b
Classes diam.
(cm)

Marca de
classe (cm)

7,5-12,4

Nº peus
parcel·la

10

N (peus/ha)

21

1050

G (m2/ha)
9,35

H
(m)
6,7

VCC
unitari
(m3)

VCC
(m3/ha)

0,028

29,400

Sup. (ha)

VCC total
(m3)
1006,656

34,24

12,5-17,4

15

9

468,75

6,19

8

0,074

34,688

17,5-22,4

20

0,5

25

0,68

9,4

0,154

3,850

1187,700
131,824

31

1543,75

16,22

67,938

2326,180

N = densitat; G = àrea basimètrica; H = altura mitja; VCC = volum amb escorça
Hart-Becking (S)

%

30

Índex d'esveltesa (IE)
H/Dg
59
Taula 42. Paràmetres que caracteritzen i defineixen el Rodal 6.b.

El rodal 6.b és el de major superfície de tota la forest, i s’observa una distribució diametral en
forma de J invertida, més pròpia de les masses irregulars. Mostra un valor de Hart.Beacking (S)
del 30% el qual indica nivells de densitat raonables. Aquest resultat no és del tot real, ja que a
camp s’ha observat una quantitat important de peus no inventariables, que fan augmentar
aquest valor sense veure’s reflexat en aquest índex. L’Índex d’esveltesa (IE) de 59 indica que la
massa és estable.
B. Vulnerabilitat als incendis forestals
El mapa de risc d’incendis tipus classifica el rodal com àrea de Catalunya (ZHR o Zones
homogènies de règim d’incendi), en la que s’observa un elevat % de territori afectat per
incendis dels tipus A i B, anteriorment descrits en el punt 2.3 VULNERABILITAT AL FOC
FORESTAL.
C. Estructura de la massa
 Forma principal de la massa: massa irregular.
 Composició específica: massa homogènia (presència de peus aïllats de Quercus
faginea).
 Distribució espacial: uniforme.
 FCC %: 60.
 Edat: 25 anys.
D. Estat sanitari de la coberta forestal
Presència d’algun dany abiòtic provocat, aparentment, pel vent amb algun peu a terra. Però en
tot cas no preocupants. Danys biòtics no observats.
No es preveu cap actuació ni tractament específic per pal·liar els danys.
E. Formació arbustiva

52

TREBALL FINAL DE GRAU
PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL

Forta presència de Buxus sempervirens i Viburnum tinus com a espècies més representatives
(Fcc 50%; 2 m d’alçada mitjana). Presència de Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Lonicera
implexa, Erica arborea, Rubus ulmifolius, Smilax aspera, Cotoneaster granatensis, Hedera helix,
entre d’altres.
No s’ha observat presència d’espècies protegides o amenaçades.
F. Formació herbàcia
Presència de Brachypodium retusum com a espècie principal (Fcc 20%). Individus de Rubia
peregrina.
No hi ha presència d’espècies protegides o amenaçades.
G. Condicionants de la gestió
En aquest rodal no s’observen aspectes tècnics que condicionen la gestió, ni derivats de les
característiques intrínseques de la forest, ni s’observen pendents elevats, ni processos erosius,
i presenta bons accessos per a vehicles motoritzats.
H. Objectiu preferent
L’objectiu preferent és el de la dosificació de la competència intraespecífica sobre la massa de
Pinus nigra subsp. Salzmannii.
Amb l’actuació planificada s’obtindran pocs productes fustaners comerciables, degut a que la
major densitat de peus es tracta de classes diametrals petites. També s’obtindrà la conseqüent
reducció del material combustible a bosc i la millora de la transitabilitat.
I.

Model de gestió silvícola

Es planifica realitzar una clara semi-sistemàtica clàssica amb una reducció del 20% de la
densitat sobre l’estrat arbori. Es combinarà amb una clara baixa amb criteri negatiu entre
faixes.
Sobre l’estrat arbustiu es planifica realitzar un desbrossament total, extensiu sobre la
superfície de les faixes del rodal i mecanitzat (desbrossadora), que comporti l’eliminació de
vegetació llenyosa competitiva.
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10. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL LES ACTUACIONS
El present Plec és un recull d’informació que ha de regular l’execució de totes les actuacions
derivades del PROJECTE D’ORDENACIÓ DEL “BOSC DEL PAUS, COMA I COSTA DE XOLIU I PLA DE
NAMARCA”, BELLPRAT (ANOIA), sempre en harmonia amb el seu contingut i amb la legislació
vigent aplicable. Constitueix un Plec Base que pot ser adaptat per a cada Bloc d’Actuació en
funció de les seves característiques.
El Plec descriu especialment les condicions tècniques d’execució de les actuacions silvícoles.
Altres actuacions poden necessitar plecs de condicions tècniques addicionals per a la seva
realització. En tot cas, la direcció de treball vetllarà per proporcionar la informació necessària
per a la realització de cada actuació.
10.1.

EXECUCIÓ D’ACTUACIONS

Unitat de les actuacions dins de cada Bloc
Si no s’estableix el contrari, cada Bloc d’actuació és una unitat en quant a la realització de les
actuacions silvícoles i de millora. S’accepta expressament el compromís de realització de tots
els treballs contemplats en aquell Bloc i en la vigència del mateix.
Calendari dels treballs
El calendari d’execució es determinarà per a cada Bloc d’actuació ajustant-se als diversos
condicionants, tot procurant executar-los en el temps previst. Per a les dates d’inici i
finalització, així com altres dates de paralització temporal de les actuacions, es tindrà en
compte tota la informació disponible sobre períodes sensibles per a la fauna i altres limitacions
per raons ecològiques degudament informades, així com la legislació vigent, especialment en
matèria de protecció ambiental i prevenció d’incendis.
Es podrà demanar pròrrogues degudament justificades que la direcció de treball haurà
d’informar favorablement.
Per a establir l’ordre es tindran en compte criteris de eficiència en la realització dels treballs,
però es mirarà d’executar primer els rodals amb menor volum de fusta extret alternats amb els
rodals de major volum extret, el màxim equitativament possible.
Senyalització de les actuacions
La empresa ocupada de realitzar les actuacions silvícoles queda obligada a senyalitzar, al seu
càrrec, les actuacions objecte del contracte, segons la legislació vigent o, en el seu defecte,
segons les instruccions que rebi de l’Ajuntament i del pla de seguretat i salut.
10.2.

ACTUACIONS SILVÍCOLES I D’INFRAESTRUCTURA

Normes generals
Les actuacions s’ajustaran estrictament a la descripció i quantificacions establertes als capítols
6 i 7 del Projecte. Qualsevol modificació haurà de ser acordada, segons s’escaigui.
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Totes les màquines i eines emprades en les actuacions han d’estar en perfectes condicions de
funcionament i degudament revisades. Els operaris han d’estar degudament qualificats o tenir
experiència demostrable.
En els períodes d’inactivitat de l’empresa en l’execució dels treballs (festius, nit, pluja...) els
camins i pistes forestals no podran quedar interromputs per troncs, maquinària o altres
objectes que puguin dificultar el trànsit o posar en perill la circulació rodada.
Aclarides i tallades de regeneració (disseminatòries)
Caldrà mantenir un criteri de selecció positiva estricta, respectar els millors peus i treure els
més deficients, mal formats, amb danys físics o malalties, etc. Aquest criteri s’ajustarà per a
cada rodal segons indicacions concretes.
Es tallen tots els pins vius afectats per malalties que poden ser transmeses a altres arbres, i de
morts en peu es deixen fins a 10 peus/ha dels diàmetres més grans com a refugi de la fauna i
augment de la biodiversitat. Amb el mateix objectiu, es mantindrà a la massa 1-2 arbres/ha de
capçada brancallosa i més desenvolupada que la resta d’arbres.
Es deixaran en peu altres arbres d’interès per a la biodiversitat: peus amb cavitats o nius, peus
vells i sobremadurs, peus d’espècies rares o escasses en la zona, etc., que seran determinats i
quantificats en cada cas.
Els talls dels peus han de ser rectes, arran de terra i deixant una soca inferior a 5 cm d’alçada.
Aprofitaments fusters
Es realitzaran aprofitaments de fusta com a part de les actuacions en aquells rodals identificats
amb aquesta opció, sempre amb destí de trituració.
Es deixaran petites piles de les restes no aprofitables (1 m d’altura) disperses bora els camins
(cada 20 m aproximadament), per tal de ser aprofitats com a llenyes pels veïns del municipi.
L’extracció de la fusta s’ha de realitzar pels camins i pistes forestals, ròssecs i corriols
recuperables com a via de treta existents o determinats per la direcció facultativa dels treballs.
Per fer servir els terrenys no arbrats i de conreu adjacents als rodals d’actuació per la circulació
de maquinària sempre caldrà l’acord entre propietari/s dels terrenys, amb el seu vist-i-plau per
escrit.
Els carregadors o punts de densificació anirà a càrrec de la empresa executora. Mai podran
tallar la circulació de les pistes d’una manera prolongada de temps o dificultar sèriament el pas
de vehicles al·lens als treballs. Sempre que no s’estigui treballant, han de permetre una bona
circulació i mantenir la zona neta de restes i/o deixalles.
Estassades
S’elimina el percentatge de matoll establert per cada rodal, tallant-los per la base i disposantlos plans a terra. Es trossegen les restes llenyoses a peces de 0,8 a 1 m, sempre que tinguin un
diàmetre superior a 5 cm.
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En els rodals que es respecti un cert recobriment de matoll, es trien per tallar-los
preferentment peus de les espècies amb major potencial de desenvolupament en alçada i
recobriment, les més piròfites, les més abundants en la zona i les que no produeixen fruit
comestible per la fauna.
Es respectaran els peus de regeneració, especialment de roures i alzines (Q.faginea i Q.ilex),
així com la regeneració de xiprer (Cupressus sempervirens). En els rodals que així ho indiquin,
es respectarà el regenerat de pins.
Gestió de restes vegetals generades
El material vegetal generat i no extret durant les intervencions es consideren restes vegetals.
Si la descripció del tractament a realitzar no diu el contrari, les restes vegetals es deixen
esteses a terra i homogèniament repartides. Es trossegen les restes llenyoses a peces de 1 a
1,5 m de llargada sempre que tinguin un diàmetre superior a 5 cm. En tot cas, l’acumulació de
restes a terra ha de quedar a alçades inferiors de 0,5 m. Les restes més grans i properes a
pistes transitades, s’acumularan en piles de menys d’1 m d’altura, en separacions cada 20 m,
per tal de ser aprofitades pels veïns com a llenyes.
La franja de 20 m d’amplada a banda i banda dels camins rurals i camins forestals, definits
segons el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural, ha de quedar lliure de restes, acumulant les de major diàmetre tal i com s’ha
especificat en el paràgraf anterior. Les lleres, ribes o zones adjacents a rius o cursos d’aigua, les
basses, les fonts i qualsevol altre terreny que s’entolli fàcilment també han de quedar lliures de
restes vegetals.
Gestió d’altres residus
Tots els residus aliens generats (llaunes, embalatges o altres objectes) han de ser recollits i
extrets del bosc per part de l’empresa executora, i tractats de forma selectiva i d’acord a la
legislació.
10.3.

PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS

Incendis forestals
L’empresa executora dels treballs silvícoles s'haurà d’atenir a la legislació vigent per a la
prevenció i control d'incendis. En tot cas, s’adoptaran les mesures necessàries per a evitar que
s'encenguin focs innecessaris. Es podrà autoritzar la realització de treballs forestals en període
de risc d'incendi sempre que es tingui l’autorització administrativa pertinent i es disposin de
tots els mitjans d’extinció que aquest consideri adient.
Queda prohibit en qualsevol cas l’eliminació de restes mitjançant cremes controlades.
Batudes de porc senglar i altres activitats cinegètiques
En les dates en que es realitzen batudes de porc senglar se suspendran els treballs forestals
durant les hores de realització de la batuda.
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Es tractarà de compatibilitzar de la manera més adequada possible les activitats cinegètiques
amb la realització dels treballs. Si és possible, es demanarà, per part d’un representant de
l’activitat cinegètica de la zona, un acord per escrit.
Processionària i altres plagues i malalties forestals
Si s’observa la presència de plaga de processionària en rodals on prèviament no s’ha identificat
la presència, s’haurà de prendre mesures de protecció especials, les mateixes que les descrites
al projecte. Alhora, si s’observen plagues i malalties que es poden estendre a causa de la
realització dels treballs i que prèviament no han estat identificades i planificades al projecte,
s’haurà d’informar a l’Ajuntament de Bellprat i a la direcció de treballs per tal de prendre les
mesures necessàries per evitar-ho.
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