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ANNEX I: MAPES DE PATRIMONI

Patrimoni Símbol Descripció

Natural Zones d'interès natural

Espècimens botànics singulars

Immoble Elements arquitectònics ( edificis, elements arquitectònics i obra civil)

Jaciments

Figura 7.1: Patrimoni natural i immoble de l'àmbit d'estudi. Font: Elaboració pròpia a partir de  dades de DIBA



I.1 PATRIMONI NATURAL

Espècimens botànics singulars

Element Nom Ubicació Descripció Protecció Estat de 
conservació

1 Coll de la 
Bauma

PN Cadí-Moixeró Conjunt arbrat d'Abies alba Inexistent Bo 

2 Arbreda de 
pins de Col 
de Bauma

PN Cadí-Moixeró Conjunt arbrat de Pinus sylvestris Inexistent Bo 

3 Bosc de 
Gresolet

PNIN Pedraforca Bosc de faigs de gran alçada, pins i avets. Zona de 
transició climàtica (clima continental amb influència 
mediterrània)

Legal Decret 
353/1983

Bo

4 Roure de 
Cal Cuca

PN Cadí-Moixeró Quercus pubescens de 15m, molt ben format Inexistent Bo

5 Roure de 
l'Espà

Fora del PN Cadí-
Moixeró

Quercus pubescents de 18,5m inexistent Bo

6 Roure de 
Ventajola

Fora del PN Cadí-
Moixeró

Quercus pubescents Inexistent Bo

Figura I.1.Localització i descripció dels espèciments botànics singulars. Elaboració pròpia a partir de dades de DIBA



Zones interès

Element Nom Ubicació Descripció Protecció Estat de 
conservació

1 Bassa de les 
bassotes

PN Cadí-Moixeró Bassa natural al peu de les cigles de la bola. 
Abeurador natural 

inexistent bo

2 Balma del 
Calderer

PNIN Pedraforca Balma natural sobre la tartera del Pedraforca i 
sota del cim Caldeer. Producte de la degradació 
d'un estrat per acció eòlica

Inexistent bo

3 Massís del 
Pedraforca

PNIN Pedraforca Massis del Pedraforca Llei 6/1982 bo

4 Cova de la 
troballa de la 
Marededéu de 
Gresolet

PNIN Pedraforca Cova petita situada darrera del Santuari de la 
Marededéu de Gresolet

inexistent bo

5 Riera Salada Al límit del PN 
Cadí-Moixeró

Riera caracteritzada per la seva salinització 
deguda als materials geològics (guixos i sal 
mineral (halita)).

inexistent Bo

Figura I.2:  Localitzaciói descripció de les zones d'interès. Elaboració pròpia a partir de DIBA



I.2 PATRIMONI IMMOBLE

Elements arquitectònics

Element Nom Ubicació Descripció Protecció Estat de 
conservació

1 Barraca de 
pastor de les 
costes

PN Cadí-Moixeró Barraca d'estil contemporani situat sobre els Cingles 
de Gresolet. Emprat pels pastors. Ús actual: refugi 
per pastors i excursionistes

inexistent bo

2 Santa Maria 
de Gresolet

PNIN Pedraforca, 
a la vall de 
Gresolet

Santuari de Gresolet (s.XIII) d'estil modern i 
contemporani

inexistent bo

3 Centraleta de 
Campdejou

PNIN Pedraforca, 
Gresolet

Centraleta pel proveïment d'electricitat (1930-
1940). Es troba mig en ruïnes

inexistent dolent

4 Molí de Cal 
Ferrer

PN Cadí-Moixeró 
(camí de Saldes a 
Gresolet)

Molí que data de 1276. Es troba quasi enrunat, 
resten petits murs

inexistent dolent

5 Molí de la 
Palanca

Al límit del PN 
Cadí-Moixeró

Moli  de farina del s.XVIII reconvertit en habitatge inexistent bo

6 Pallissa de Cal 
Melitón

Edifici cobert de teulada de doble vessant. La façana 
combinada de pedra i fusta és l'element més 
característic. s.XIX. Actualment es conserva 
dempéus  tot i que al costat hi ha un edifici en 
ruïnes.

inexistent regular

7 Molí de les 
Flors

PN Cadí-Moixeró
Situal forra del 

s.XIX Molí que durant el funcionament de les mines 
de carbó feia d'hostal

inexistent bo



nucli de Saldes

8 Creu  del 
cementiri de 
Saldes

PNIN Pedraforca.
Situal forra del 
nucli de Saldes

Creu a l'interior del cementiri de Saldes inexistent bo

9 Pallissa de Cal 
Bensoi

PNIN Pedraforca.
Situal al nucli de 
Saldes

Masia de pallissa amb façana peculiar de fusta 
s.XVIII-XIX

inexistent bo

10 Antic Safareig 
de Saldes

PNIN Pedraforca.
Situal al nucli de 
Saldes

Antic safareig rectangular. s.XVIII-XIX. Actualment en 
desús i tapiat.

inexistent bo

11 Sant Marti de 
Saldes

PNIN Pedraforca.
Situal al nucli de 
Saldes

Església de Sant Martí de Saldes. S.XIX inexistent bo

12 Cal Baldari PNIN Pedraforca.
Situal al nucli de 
Saldes

Mas de pallissa s. XV . Una de les masies més 
antigues del nucli de Saldes

inexistent bo

13 Castell de 
Saldes

PNIN Pedraforca.
Situal al nucli de 
Saldes

Restes del Castell de Saldes. Es troba en ruïnes, tot i 
que consolidat. S'inicià la construcció el 1065, fou 
abandonat al s.XVII

BCIN: R-I-51-
5625

regular

14 Santa Maria 
del castell de 
Saldes

PNIN Pedraforca.
Situal al nucli de 
Saldes

Capella situada al costat del Castell de Saldes. Data 
de finals de s.XIII,  resten pocs elements originals.

inexistent bo

15 Barraca de 
pastor de Cal 
Calderer

PNIN Pedraforca.
Barri Sobirà de 
Saldes

Barraca  excavada a la muntanya, de dos metres de 
diàmetre. Probablement emprada com a refugi pels 
pastors. S.VIII-XIX

inexistent bo

16 Les Serres PNIN Pedraforca.
Situal al nucli de 
Saldes

Antiga casa, considerada una de les més importants 
del terme, actualment  en runes sota la rectoria de 
Sadess.XIII-XIV

dolent

17 Sant Andreu 
de l'Espà

Espà Església de teula àrab s.XIII-XX inexistent regular

18 Creu de Pedró Espà Creu  i Capelleta del Sant Crist  del s.XIX inexistent bo

19 Mina Pis 
Tercer

Boca principal de l'explotació minera fins el 2007 inexistent bo

20 Ca la Susagna Masia del s.XVIII-XIX. Habitada actualment inexistent bo

21 Torres del 
telefèric de 
l'Espà

Espà Telefèric que unia la mina Clara amb Vallcebre. Tan 
sols queden algunes restes de les antigues torres

inexistent dolent

22 Antiga mina 
Clara

Espà Barraca en ruïnes de l'explotació de la mina Clara 
(1940-1944)

inexistent dolent

23 Moli de les 
Llenes

PN Cadí-Moixeró.
Al costat de la 
Riera de Saldes

Molí medieval que data del s.XVIII, abandonat abans 
de la Guerra Civil. Actualment en runes, tan sols 
queden restes dels murs 

inexistent dolent

24 Santa Maria 
del Castell de 
Gósol

Datat al s.XI. Dins el seu recinte inclou le restes d'un 
nucli de població (Vila Vella)

inexistent

25 Església de 
Santa Maria 
de Gósol

Nucli de Gósol inexistent

26 Molí de Gósol Ús actual: refugi-alberg inexistent

Figura I.3: localització i descripció dels elements que conformen el patrimoni arquitectònic. Elaboració pròpia a partir de DIBA



Jaciments

Ele
men
t

Nom Ubicació Descripció Protecció Estat 
conservació

1 Jaciment 
fosl·lífer del 
Pedraforca

Massís del 
Pedraforca

Fòssils del grup dels foraminífers i 
invertebrats del Cretaci inferior

Inexistent Bo 

2 Jaciment de 
l'Espà

Espà Fòssils del grup dels rudistes agrupats en 
denses colònies. Cretaci superior

Inexistent Bo

3 Jaciment 
fosil·lífer de 
Gresolet

Gresolet Fòssils del grup Foraminífers i Briozous inexistent Bo

4 Jaciment 
paleontològic 
Coll de Jou

Coll de Jou Jaciment de petjades de dinosaure (veta de 
Fumanya) i fòssils ambients marins.

Incoat BCIN Bo. En estudi

5 Jaciment 
paleontològic 
del Pis Tercer

Bocamina. 
Saldes

Jaciment de petjades de dinosaure a la paret 
on s'obre la bocamina del ps tercer de 
Carbones Pedraforca (veta Fumanya)

Inexistent. Bo. En estudi

Figura I.4. Localització i descripció dels jassiments fòssils. Elaboració pròpia a partir de dades de DIBA



ANNEX II: DESCRIPCIÓ DELS HÀBITATS

BOSCOS ACICULIFOLIS

Avetoses amb Pulsatilla font-queri, calcícoles, de l’estatge subalpí dels Pirineus

Codi CORINE 31.431 Codi CHC Codi  CHC 42d

Superfície (ha) 574470,7 Percentatge Percentatge 1,45

Aspecte Boscos constituïts per un estrat arbori d’avets (amb algun pi negre dispers) i un sotabosc herbaci  
molt semblant al del bosc de pi negre amb pulsatil·la

Ecologia Àrees biogeogràfiques: Estatge subalpí (i altimontà).
Ambients que ocupa :Vessants obacs, molt pendents.
Clima : Subalpí subcontinental.
Substrat i sòl :Substrat calcari; sòls poc o molt pedregosos

Flora principal Estrat arbori Abies alba (Avet)

Estrat arbustiu Buxus sempervirens (Boix)

Estrat herbaci  Pulsatilla alpina subsp. font-queri (flor del vent), Festuca gautieri (ussona) 
Pyrola spp. , Valeriana montana 

Gestió Convindria no tallar aquestes avetoses, tenint en compte la poca superfície que ocupen en 
territori català i els forts pendents on es fan

Boscos de pi negre (Pinus uncinata) generalment amb neret (Rhododendron ferrugineum), acidòfils i mesòfils, dels 
obacs pirinencs

Codi CORINE 42.413 Codi  CHC 42f

Superfície (ha) 97807,8 Percentatge 0,25%

Aspecte Boscos amb dominància de pi negre. En estat de desenvolupament òptim, els arbres són alts i  
creixen espessos, però rarament aquests boscos resulten gaire ombrívols, a causa de la forma 
llarga i estreta de les capçades dels pins. En general comprenen, a banda del dosser arbori, tres 
altres estrats poc o molt diferenciats: un d’arbustiu alt, dominat pel neret; un d’arbustiu baix, 
format essencialment per la nabinera; i un d’inferior, amb plantes herbàcies, líquens i molses. 
Aquestes  darreres  solen  fer  tapissos  extensos.  A  les  zones  més  elevades,  aquest  bosc  pot 
esdevenir,  de  manera  natural,  poc  o  molt  esclarissat  i  establir  un  trànsit  gradual  vers  els  
neretars.

Ecologia biogeogràfiques : Estatge subalpí (rarament a l’altimontà).
Ambients que ocupa: Típicament vessants obacs, amb bona innivació. En el paisatge actual, 
només en alguns vessants poc explotats aquesta pineda ateny realment el seu límit natural 
superior; en general, la pressió de la pastura l’ha expulsat de les parts més altes. 
Clima :Subalpí.
Substrat i sòl : Sempre terrenys àcids (o sòls acidificats).

Flora principal Estrat arbori Pinus uncinata (Pi negre)

Estrat arbustiu Rhododendron ferrugineum (neret), Vaccinium myrtillus (nabinera)

Estrat herbaci Pyrola sp.

Gestió Sotmès a aprofitament forestal, atesa la seva productivitat relativament elevada, si més no a les  
parts baixes i mitjanes de la seva franja altitudinal. També s’hi du a terme recol·lecció de bolets  
comestibles. Una part d’aquests boscos estan força malmesos, tot i que de manera natural es  
regeneren força fàcilment.

HIC 9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata)



Boscos de pi negre (Pinus uncinata) generalment amb neret (Rhododendron ferrugineum), acidòfils i mesòfils, dels 
obacs pirinencs

Codi CORINE 42.413 Codi  CHC 42f

Superfície (ha) 97807,8 Percentatge 0,25%

Aspecte Boscos amb dominància de pi negre. En estat de desenvolupament òptim, els arbres són alts i  
creixen espessos, però rarament aquests boscos resulten gaire ombrívols, a causa de la forma 
llarga i estreta de les capçades dels pins. En general comprenen, a banda del dosser arbori, tres 
altres estrats poc o molt diferenciats: un d’arbustiu alt, dominat pel neret; un d’arbustiu baix, 
format essencialment per la nabinera; i un d’inferior, amb plantes herbàcies, líquens i molses. 
Aquestes  darreres  solen  fer  tapissos  extensos.  A  les  zones  més  elevades,  aquest  bosc  pot 
esdevenir,  de  manera  natural,  poc  o  molt  esclarissat  i  establir  un  trànsit  gradual  vers  els  
neretars.

Ecologia biogeogràfiques : Estatge subalpí (rarament a l’altimontà).
Ambients que ocupa: Típicament vessants obacs, amb bona innivació. En el paisatge actual, 
només en alguns vessants poc explotats aquesta pineda ateny realment el seu límit natural 
superior; en general, la pressió de la pastura l’ha expulsat de les parts més altes. 
Clima :Subalpí.
Substrat i sòl : Sempre terrenys àcids (o sòls acidificats).

Flora principal Estrat arbori Pinus uncinata (Pi negre)

Estrat arbustiu Rhododendron ferrugineum (neret), Vaccinium myrtillus (nabinera)

Estrat herbaci Pyrola sp.

Gestió Sotmès a aprofitament forestal, atesa la seva productivitat relativament elevada, si més no a les  
parts baixes i mitjanes de la seva franja altitudinal. També s’hi du a terme recol·lecció de bolets  
comestibles. Una part d’aquests boscos estan força malmesos, tot i que de manera natural es  
regeneren força fàcilment.

HIC 9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata)

Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), calcícoles i xeròfiles, dels solells pirinencs

Codi CORINE 42.4242 Codi  CHC 42h

Superfície (ha) 974003,3 Percentatge 2,45%

Aspecte Boscos de pi negre de natural poc densos. A les zones més elevades, i especialment als indrets  
més  rocosos,  poden  tenir  l’aspecte  de  matollars  arbrats.  Típicament  comprenen  un  estrat 
herbaci ben desenvolupat i amb força plantes pradenques. De vegades hi ha un estrat arbustiu  
important. 

Ecologia Àrees biogeogràfiques: Estatge subalpí (i altimontà). Aquest hàbitat fa el límit superior del bosc 
a bona part dels Pirineus. De manera natural, pot pujar fins als 2.400-2.500 m d’altitud.
Ambients que ocupa: Típicament vessants solells.
Clima :Subalpí.
Substrat i sòl: Substrat calcinal; sòls sovint poc desenvolupats i pedregosos.

Flora principal Estrat arbori Pinus uncinata

Estrat arbustiu Rhamnus alpina (púdol), Cotoneaster integerrimus (cornera) 

Estrat herbaci Festuca gautieri (ussona)

Gestió Sotmès a aprofitament forestal. A causa de tales excessives i d’incendis ha esdevingut, en grans 
extensions,  un bosc molt  esclarissat  i  molt  mal  estructurat.  Caldria actuar amb prudència a  
l’hora de fer-hi tallades o altres menes d’intervencions, ja que es regenera lentament. La seva  
extensió  actual  és  relativament  petita,  sobretot  comparada  amb  la  que  podria  ocupar 
teòricament

HIC 9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata)



 Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), calcícoles i mesòfiles, dels obacs pirinencs

Codi CORINE 42.425 Codi  CHC 42i

Superfície (ha)- 2375533,6 Percentatge 5,98

Aspecte Pinedes de pi negre gairebé sense estrat arbustiu i  amb un estrat herbaci  en què abunden 
diverses plantes pròpies dels prats calcícoles i  mesòfils subalpins. L’estrat muscinal no hi sol 
mancar, tot i que no acostuma a atènyer un recobriment important. També s’hi fan algunes 
espècies de roca o de pedrusca, a causa del substrat sovint pedregós.

Ecologia Àrees biogeogràfiques: Estatge subalpí (i altimontà). Aquesta pineda fa el límit superior forestal  
a bona part dels Pirineus. 
Ambients que ocupa :Típicament vessants obacs, pendents, i ben innivats. 
Clima: Subalpí.
Substrat  i  sòl:  Sempre  terrenys  calcinals.  Sòls  poc  o  molt  pedregosos,  a  claps  parcialment 
descalcificats.

Flora principal Estrat arbori Pinus uncinata

Estrat 
arbustiu

Buxus sempervirens

Estrat 
herbaci

Sesleria caerulea, Pulsatil·la alpina subsp font-queri (flor del vent)

HIC 9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata)

Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), o repoblacions, sense sotabosc forestal

Codi CORINE 42.43 Codi  CHC 42j

Superfície (ha) 579894,2 Percentatge 1,46

Aspecte Arbredes de pi negre, producte de repoblació o originades per regeneració natural,  amb un 
sotabosc  dominat  per  herbes  de  caràcter  no  forestal.  En  alguns  casos,  poden  ser  força 
semblants, per l’aspecte, a les pinedes xeròfiles

Ecologia Àrees biogeogràfiques: Estatges subalpí i altimontà.
Ambients que ocupa:Indrets i ambients molt diversos.
Clima : Subalpí.
Substrat i sòl: Diversos.

Flora principal Estrat arbori Pinus uncinata (eventualment barrejat amb Pinus sylvestris i amb híbrids entre 
aquests dos pins)

Gestió Sovint correspon a plantacions, que tenen per finalitat repoblar àrees poc aprofitades, 
estabilitzar vessants o accelerar la regeneració de boscos talats. Altres vegades es tracta de prats 
envaïts per arbres, a conseqüència d’una pressió pastoral moderada, malgrat que l’acció 
continuada dels ramats impedeixi la constitució d’un bosc veritable. La taxa de creixement dels 
arbres és molt diversa, segons els casos.



Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), calcícoles i mesòfiles, dels obacs de l’estatge montà dels Pirineus

Codi CORINE 42.561 Codi  CHC 42k

Superfície (ha) 2527039,8 Percentatge 6,36%

Aspecte Pinedes de pi roig, força denses quan són ben constituïdes. Comprenen un estrat arbori dominat  
absolutament pel pi i un sotabosc amb abundància variable de boix i d’algunes altres plantes 
típiques més aviat de les rouredes. L’estrat muscinal no hi sol mancar, tot i que en general és poc  
important. De vegades, s’hi fan algunes plantes humícoles o dels boscos de coníferes acidificats.

Ecologia Àrees biogeogràfiques : Muntanya mitjana: estatge montà.
Ambients que ocupa:Vessants obacs.
Clima : Medioeuropeu submediterrani.
Substrat i sòl : Substrat calcinal. Sòls bàsics, de vegades ambclaps acidificats superficialment.

Flora principal Estrat arbori Pinus sylvestris (pi roig)

Estrat arbustiu Buxus sempervirens (boix), Amelanchier ovalis (corner), Juniperus communis  
(ginebre)

Estrat herbaci Festuca gautieri (ussona)

Gestió Sotmès a aprofitament forestal.

Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), calcícoles i xeròfiles, dels Pirineus

Codi CORINE 42,5921* Codi  CHC 42m

Superfície (ha) 698644,1 Percentatge 17,6

Aspecte Pinedes de pi roig, generalment poc denses, amb un sotabosc relativament pobre. A banda de la  
boixerola, la majoria
d’arbustos que s’hi fan els comparteixen amb les rouredes. A l’estrat inferior, hi creixen diverses 
plantes pradenques

Ecologia Àrees biogeogràfiques: Muntanya mitjana: estatge montà.
Ambients que ocupa : Vessants solells, on aquestes pinedes representen un tipus de bosc 
primari.
Clima : Medioeuropeu submediterrani.
Substrat i sòl : Substrat calcinal; sòls sovint molt pedregosos.

Flora principal Estrat arbori Pinus sylvestris

Estrat arbustiu Buxus sempervirens (boix), Arctostaphylos uva-ursi (boixerola)

Estrat herbaci Festuca gautieri (ussona) , Teucrium pyrenaicum (angelins) , Carex humilis 

Gestió Es tracta d’un tipus de bosc molt sec, que es regenera amb dificultat després de les tales.

Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), o repoblacions, sense sotabosc forestal

Codi CORINE 42.5E Codi  CHC 42r

Superfície (ha) 1911806,5 Percentatge 4,82%

Aspecte Arbredes de pi roig, amb el sotabosc dominat per herbes de caràcter no forestal, pròpies de les 
pastures  properes.  Es  tracta  d’arbredes  naturals  o  bé  de  masses  forestals  procedents  de 
repoblació; en aquest darrer cas, els pins solen estar clarament afilerats.

Ecologia Àrees biogeogràfiques :Muntanya mitjana i muntanya mediterrània.
Ambients que ocupa :Qualsevol ambient poc humit.
Clima : Medioeuropeu o mediterrani muntanyenc.
Substrat i sòl : Qualsevol.

Flora principal Estrat arbori Pinus sylvestris

Gestió Sotmès a aprofitament forestal, sobretot en el cas de les repoblacions. De vegades es tracta de 
pastures envaïdes pels pins, que es continuen pasturant amb una certa intensitat.



BOSCOS MIXTOS DE CADUCIFOLIS I CONÍFERES

Boscos mixtos de faig (Fagus sylvatica) i avet (Abies alba), higròfils, pirinencs

Codi CORINE 43141 Codi  CHC 43a

Superfície (ha) 1363182 Percentatge 3,43

Aspecte Boscos estretament relacionats amb les fagedes, constituïts per un estrat arbori en què hi ha faig  
i avet, i un sotabosc format per plantes clarament nemorals.

Ecologia Àrees biogeogràfiques : Muntanya mitjana: estatge altimontà.
Ambients que ocupa : Vessants obacs, frescos i humits.
Clima : Medioeuropeu subatlàntic.
Substrat i sòl : Substrats calcinals; sòls eutròfics i humífers.

Flora principal Estrat arbori Abies alba (avet), Fagus sylvatica (faig)

Estrat herbaci Scilla lilio-hyacinthus (joliu), Galium odoratum (espunyidella d’olor), 
Helleborus viridis subsp. Occidentalis (el·lèbor verd)

Gestió Boscos força productius, sotmesos a explotació forestal

HIC 9130 Fagedes neutròfiles

Boscos mixtos de roure martinenc (Quercus pubescens) i pi roig (Pinus sylvestris), calcícoles, de la muntanya mitjana

Codi CORINE 43.7131* Codi  CHC 43D

Superfície (ha) 709755,9 Percentatge 1,79

Aspecte Boscos amb un estrat arbori en què es barregen el pi roig i el roure martinenc (o algun dels seus 
híbrids) en diferents proporcions. L’estrat arbustiu sol ser força divers i en general està força 
desenvolupat

Ecologia Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana: estatge submontà.
Ambients que ocupa – Indrets diversos.
Clima – Medioeuropeu submediterrani.
Substrat i sòl – Substrat calcinal. Sòls carbonatats, bàsics o
molt poc àcids.

Sintaxon Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis Br. Bl. (1915) 1932

Flora principal Estrat arbori Pinus sylvestris (pi roig),  Quercus pubescens (roure martinenc) ,  Quercus x 
subpyrenaica

Estrat arbustiu Buxus sempervirens (boix)

Estrat herbaci Hepatica nobilis (herba fetgera), Viola sylvestris (viola)

Gestió Sotmès a aprofitament forestal i a pastura.



TARTERES

Terrers calcaris, generalment margosos o bé guixencs, amb vegetació molt esparsa o quasi nus

Codi CORINE 61,51* Codi  CHC 61F

Superfície (ha) 1880790,2 Percentatge 4,74

Aspecte Àrees erosionades, generalment molt pendents, sense vegetació o amb vegetació molt esparsa.  
Si l’erosió ve de molt antic, poden correspondre a vessants de petits pujols al mig d’una plana,  
com a testimoni del relleu desaparegut. Badland és el terme que utilitzen els geomorfòlegs per 
designar aquests aixaragallaments generalitzats, en què se solen diferenciar una zona d’erosió 
molt activa, sense plantes, un canal de transport, igualment nu, i una zona basal (tàlveg) amb 
deposició de materials on creixen sobretot herbes i algunes mates o arbustos.

Ecologia Àrees biogeogràfiques: Muntanya mitjana: estatge montà. Terra baixa: contrades mediterrànies 
interiors. Muntanya
mediterrània.
Ambients que ocupa : Marges de barrancs, especialment fons de vall i parts baixes dels 
vessants.
Clima : Medioeuropeu submediterrani o mediterrani. Els episodis de precipitació torrencial i 
l’acusada amplitud tèrmica diària i estacional són decisius per al manteniment d’aquest hàbitat.
Substrat i sòl : Especialment lutites, fàcils d’alterar superficialment per acció física. Sòl inexistent 
o reduït als primers estadis de l’edafogènesi.

Gestió No és clara la manera com s’origina aquesta mena d’hàbitat, però de segur que les accions 
erosives, com el pas del ramats, la sobrepastura, l’incendi... ajuden a mantenir-lo i, fins i tot, a 
expandir-lo si les condicions ambientals són favorables.



ANNEX III: DESCRIPCIÓ DELS MODELS DE COMBUSTIBILITTAT I INFLAMABILITAT:

MODELS DE COMBUSTIBILITAT

Taula III.1: Models de combustibilitat. 

Model Superfície (ha) % Descripció

Quantitat 

combustible 

(Mg/ha) 

Comportament del foc

1 715,2 19,18
Pastura  fina,  seca  i  baixa.  <1/3  de 

recobriment de plantes llenyoses. 

1-2 El  foc  es  propaga  per 

l'herba  i  es  mou  a  gran 

velocitat. 

2 263,8 7,07
Pastura fina, seca i  baixa. 1/3 - 2/3 

de recobriment de plantes llenyoses

5-10 Propagació per l'herba i es 

mou a gran velocitat. 

4 182,5 4,89

Matollar o plantació jove molt densa 

(>2  m  d'altura)  amb  branques 

seques a l'interior. 

25-30  

Focs ràpids i  intensos que 

es  propaguen  per  les 

capçades del matollar 

5 1186 31,8
Matollar dens i verd

 (< 1 m d'altura)
 5-8 M

El  foc  es  propaga  pel  sòl 

cremant  la  fullaraca  i  la 

pastura. Focs poc intensos. 

6 1018,2 27,3

Matollar. Semblant al  model 5 però 

amb  espècies  més  inflamables  o 

amb restes de tallades i amb plantes 

més altes. 

    10-15 Mg 

El  foc  es  propaga  pel 

matollar  (més  inflamable) 

amb vents moderats. Si no 

hi ha vent el foc pot baixar 

a ran de terra.

8 110,2 2,95
Bosc dens sense  matollar.  Fullaraca 

molt compacta
10-12 M

Propagació del foc per la 

fullaraca molt compacta. 

Focs superficials i amb 

alçades de flama baixes.

Improductiu 

natural 
201,8 5,41

Improductiu 

artificial
51,8 1,39

Font: Elaboració pròpia a partir del CREAF, DARP-DMA



MODELS D'INFLAMABILITAT
Taula III.2: Descripció dels models d'inflamabilitat

Model Superfície (ha) % Descripció

0 1502,8 40,29

FCC del 0 al 9% d'espècies molt inflamables: Formacions generalment 

herbàcies i humides, on la propagació del foc seria gairebé nul·la en cas de 

produir-se un incendi.

1 253 6,78 FCC del 10 al 19% d'espècies molt inflamables

2 127,2 3,41 FCC del 20 al 29% d'espècies molt inflamables

3 104,8 2,81 FCC del 30 al 39% d'espècies molt inflamables

4 112,5 3,02 FCC del 40 al 49% d'espècies molt inflamables

5 747,8 20,05 FCC del 50 al 59% d'espècies molt inflamables

6 114,8 3,88 FCC del 60 al 69% d'espècies molt inflamables

7 406,5 10,9 FCC del 70 al 79% d'espècies molt inflamables

8 74,2 1,99 FCC del 80 al 89% d'espècies molt inflamables

9 2,5 0,07 FCC del 90 al 99% d'espècies molt inflamables

18 201,8 5,41

19 51,8 1,39

 Font: Elaboració pròpia a partir de bases descriptives del CREAF
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