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RESUM 
 
Dins de matrius eminentment forestals, els espais oberts agrícoles juguen un paper important 
diversificant els hàbitats i, de retruc, donant cabuda a l’ecosistema a un nombre d’espècies que 
d’ells depenen en tots o en alguns moments del seu cicle biològic. La pèrdua d’espais agríco-
les tradicionals va més enllà de la pèrdua de varietats agrícoles i ramaderes i de flora arvense 
associada, i afecta també a molts d’altres organismes. A més de la seva importància directa en 
la biodiversitat, els espais oberts agrícoles també representen un trencament de la continuïtat 
del combustible i requereixen el manteniment de vies d’accés, tot coadjuvant a mantenir un 
paisatge amb un menor risc d’incendi. La zona d’estudi ha estat els Parcs Naturals de Sant 
Llorenç de Munt i L’Obac, i Garraf, Olèrdola i Foix. Hem considerat de forma simplificada el 
paisatge dels Parcs com a mosaics amb diferents fases (arbrat dens, arbustiu dens, espais 
oberts, roquissars i petites zones urbanes) i pressuposa que l’objectiu de la gestió dels Parcs és 
la conservació d’aquests mosaics i no la seva uniformització en paisatges forestals continus. 
Hem localitzat e inventariat els espais oberts agrícoles actius i abandonats (recentment i des de 
1957) de la zona  com a capes SIG, tot  associant a cada espai el conjunt de característiques 
necessàries per la seva gestió i organitzant-los en una Base de Dades lligada a les capes SIG. 
Un cop fet això, i per tal d’ordenar les actuacions de recuperació, hem establert un sistema de 
priorització dels espais candidats a través d’anàlisi multi-criteri. En aquesta priorització, ha 
jugat un paper destacat l’impacte de l’eventual recuperació de cada espai en la geometria del 
mosaic, la qual cosa ha requerit anàlisi i simulació espacial. Finalment, hem elaborat un con-
junt de projectes d’actuació en certs espais concrets per a que serveixin com a models 
d’actuació. 
 
Paraules Clau: Mosaic agro-forestal, espais oberts, conservació biológica, anàlisi especial, 
anàlisi multicriteri. 
 
Keywords: Agroforestry mosaics, open-land patches, ecological conservation, spatial analysis, 
multicriteria analysis. 
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Introducció 
 
La ràpida transformació experimentada pels paisatges perifèrics de la Regió 
Metropolitana de Barcelona i els seus adjacents, que hom pot observar tan gràficament 
per comparació dels documents geo-fotogràfics actuals i les fotografies aèries dels vols 
de 1956-1957, és la projecció a l’espai geogràfic de profundes transformacions socio-
econòmiques. Com és habitual al medi ambient, aquestes transformacions resulten en 
impactes de signes molt diferents. Per un costat, la generalització del consum de 
combustibles fòssils va permetre la recuperació de moltes cobertes forestals, invertint de 
forma brusca en l’últim segle (i sobre tot, al últims 50 anys) una tendència decreixent 
que probablement havia començat amb el mil·leni (vegeu diferents referències a Boada, 
2003). Però per un altre costat, el canvi del mercat agrícola i ramader va provocar en 
aquest sector l’abandonament de la gran majoria de les activitats tradicionals no 
intensives i, per tant, la pèrdua d’elements del paisatge amb valors que transcendeixen 
els estètics i sentimentals, de per si ja prou importants. 
 
Dins de matrius eminentment  forestals, els espais oberts agrícoles juguen un paper 
important diversificant els hàbitats i, de retruc, donant cabuda a l’ecosistema a un 
nombre d’espècies que d’ells depenen en tots o en alguns moments del seu cicle 
biològic. De fet, els mosaics agroforestals són considerats per la Institució Catalana 
d’Història Natural com el segon agrosistema més valuós en termes de biodiversitat 
(ICHN, 1999) i, per exemple, l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya (Estrada et al. 
2004) inclou en aquest hàbitat un nombre molt elevat d’espècies, amb forta presència 
d’espècies protegides. 
 
És lògic, doncs, que la pèrdua d’espais agrícoles tradicionals vagi més enllà de la pèrdua 
de varietats agrícoles i ramaderes i de flora arvense associada (Masalles, 2003),  i afecti 
també a d’altres organismes. Així, la comparació entre les estimacions d’abundància 
d’ocells nidificants fetes als Atles de 1984 i les del de 2004 indiquen una disminució de 
les espècies d’ambients agrícoles (Brotons et al. 2004), tant més greu quan s’observa un 
augment en pràcticament tota la resta dels hàbitats. Tanmateix, cal subratllar aquí el fet 
de que Pino et al. (2000) troben a la zona entre el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt 
i Serra de l’Obac i el del Montseny una abundància d’espècies dependents dels espais 
oberts agrícoles superior a la dels mateixos parcs, tot incloent espècies tant senyeres 
com ara el duc (Bubo bubo), l’àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus), el falcó peregrí 
(Falco peregrinus) i l’àguila marcenca (Ciracaetus gallicus). Aquest fet podria 
representar un senyal d’alerta en el sentit de que el declivi dels espais oberts agrícoles 
fora més intens a l’interior dels parcs, ja sigui com a conseqüència de la gestió dels 
mateixos i/o per les seves pròpies condicions geogràfiques. En el mateix sentit, cal 
esmentar els diferents estudis liderats per en Joan Real (p.e., Real 2005), que indiquen 
que el declivi del 30% observat en les dues últimes dècades en el nombre de parelles 
d’àliga cuabarrada a Catalunya, afectant al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Serra 
de l’Obac, podria estar també relacionat amb pèrdua d’hàbitats oberts. 
 
D’altres grups també podrien estar acusant la pèrdua d’espais oberts agrícoles. En el cas 
dels Ropalòcers, les tendències poblacionals per grups d’hàbitats indiquen que el 
nombre d’espècies de prats s’ha reduït a l’última dècada, tot al contrari del cas de les 
espècies de bosc i matollar (Stefanescu et al. 2006). S’ha de tenir en compte, però, que 
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el nombre d’espècies de Ropalòcers és sensible al tipus d’agricultura, ja que a nivell de 
tot Catalunya es veu negativament afectat per la presència de conreus (Stefanescu et al. 
2004), probablement com a conseqüència  del predomini de l’agricultura 
industrialitzada. En un estudi a escala més detallada als Aiguamolls de l’Empordà, 
Stefenescu et al. (2005) destaquen la importància de les closes, prats amb inundació 
estacional regulada gestionats de forma tradicional i sense pesticides. Tenint en compte 
que els Ropalòcers poden ésser interpretats com a indicadors de molts altres insectes 
(Thomas and Clarke 2004, Kelvin et al. 2006), aquest resultat és important, ja que 
implica que no només es tracta de preservar  i recuperar els espais oberts agrícoles, si no 
de fer-ho respectant determinades regles de bones pràctiques. També contribueix a 
posar en context algunes de les dades abans esmentades per les aus, ja que el declivi 
observat en algunes espècies pot ser tant o més dependent dels abusos agroquímics que 
de la pèrdua d’hàbitats com els espais oberts als que aquí ens referim.  
 
Pel que fa a la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni), espècie en curs de 
reintroducció al Parc Natural del Garraf, Soler i Martínez (2007) senyalen la 
importància dels espais oberts i, en particular, dels camps abandonats, tant pel que fa a 
l’alimentació com a la pròpia qualitat d’un terreny que permeti els seus desplaçaments. 
El paisatge idoni per a la reintroducció ha estat definit com “mosaic de vegetació 
mediterrània amb un estrat arbustiu, que alterni amb espais oberts i bosc esclarissat” 
(Soler et al. 2007). 
 
A més de la seva importància directa en la biodiversitat, els espais oberts agrícoles 
també representen un trencament de la continuïtat del combustible i, per tant, coadjuven 
a mantenir un paisatge amb un menor risc d’incendi. Per un altre banda, els espais 
oberts agrícoles requereixen el manteniment de vies d’accés que també poden ser 
utilitzades en les tasques de prevenció i extinció dels incendis i constitueixen ells 
mateixos llocs favorables per les tasques d’extinció.  
 
Tot i que els paràgrafs anteriors indiquen bondats sobre el manteniment i eventual 
recuperació d’espais oberts agrícoles, és també necessari examinar les possibles 
conseqüències negatives d’interrompre la continuïtat de les cobertes forestals, sobre tot 
si considerem l’assetjament que l’expansió immobiliària imprimeix al territori fora dels 
espais protegits. La literatura de conservació dels anys 90 abunda en estudis sobre els 
efectes negatius de la fragmentació. S’ha de dir, però, que aquests estudis es refereixen 
a escales regionals, on grans superfícies forestals amb molt baix impacte humà eren 
fragmentades pel desenvolupament industrial i agro-industrial. Per bé o per dolent, 
aquesta fragmentació va tenir lloc als nostres paisatges fa segles i és, essencialment, 
irreversible. Al nostre cas, del que es tracte és de l’impacte de petites zones obertes.  
 
En un article de referència, Fahrig (2003) manté que el principal efecte de la 
fragmentació a escala del paisatge és la pèrdua d’hàbitat i que les conseqüències dels 
impactes més geomètrics (o fragmentació “per se” o “senso stricto”, descomponible en 
reducció de la talla mitjana de fragment, increment del nombre de fragments, aïllament i 
efectes de vora) són secundaris. Des d’aquest punt de vista, els possibles efectes 
negatius dels espais oberts agrícoles aquí considerats serien molt minsos, ja que les 
superfícies totals implicades son molt reduïdes. S’ha de dir, però, que la postura de 
Fahrig (2003) es molt debatuda i que la geometria de la fragmentació és probablement 
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més important que el que Fahrig reconeix (Koper et al. 2007, Fischer and Lindenmayer, 
2007), sobre tot pel que fa als efectes de vora, que redueixen de forma desproporcionada 
(no lineal) l’hàbitat de bosc intern i poden incrementar tant la freqüentació humana com 
la depredació sobre espècies de bosc per part d’espècies no forestals (Robinson et al. 
1995, Hartley & Hunter 1998). 
 
L’estudi de Guirado et al. (2006) adreça alguns d’aquests temes tractant sobre plantes 
de sotabosc, i, el que és bàsic per a nosaltres, a la mateixa zona d’influència de la regió 
metropolitana de Barcelona. Entre les seves conclusions destaca que el nombre 
d’espècies de plantes pròpies d’ambients antropitzats (espècies sinantròpiques) és més 
elevat als fragments de bosc petits (8 – 90 ha) que als grans (> 18000 ha), mentre que el 
nombre d’espècies forestals rares (segons la consideració de Bolós et al. 1990) segueix 
el patró contrari. Per un altre costat, els fragments forestals petits només mostren una 
reducció en el nombre d’espècies forestals rares si són al costat de fragments urbans, 
mentre que els adjacents a fragments agrícoles no pateixen aquesta reducció. 
Tanmateix, l’augment de la freqüentació humana és només detectat en aquells 
fragments de bosc adjacents a àrees urbanes.  
 
Aquests resultats apunten, doncs, en el sentit de que el manteniment i/o recuperació 
d’espais oberts agrícoles dins d’una matriu forestal no tindria impactes negatius al bosc.  
De fet, aquest projecte es va trobar amb una orientació en el sentit de la bondat dels 
espais oberts ja prefigurada (i que, sigui dit de pas, és molt probablement correcte), que 
hem mantingut com a hipòtesi fonamental de treball. Cal dir, però, que es troben a faltar 
estudis fets des del punt de vista de l’advocat del diable, es a dir, en aquest cas, des del 
punt de vista d’estimar els possibles efectes que el manteniment i recuperació dels 
espais oberts pugessin tenir al bosc i a les espècies animals que hi viuen. Estudis que 
hauran de considerar també els habitants potencials, ja que molt del que diem bosc a la 
Catalunya actual és molt jove i es situa a zones de tan llarga ocupació agrícola que 
moltes espècies animals típiques del bosc no hi són presents (Tellería and Santos 1999). 
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1. Objectius 

 
Els objectius del present projecte són: 
 
1. Localitzar e inventariar els espais oberts agrícoles (EOA) actius i abandonats 

(recentment i des de 1957) com a capes SIG. 
2. Associar a cada EOA el conjunt de característiques necessàries per la seva ges-

tió, tot organitzant-los en una Base de Dades (BD) lligada a les capes SIG. 
3. Establir un sistema de priorització dels EOA abandonats d’acord amb les seves 

característiques de cara a ordenar les actuacions de recuperació d’aquests espais. 
4. Elaborar un conjunt de projectes d’actuació en EOA abandonats que serveixin 

com a models d’actuació. 
 

 
2. Definicions i Hipòtesis de treball 

 
De forma operativa, definim “espai obert” com aquell espai que representa una 
discontinuïtat en un paisatge d’arbrat dens. Aquesta discontinuïtat ve marcada per la 
baixa alçada de les plantes i per la major presència relativa d’herbàcies. El terme 
“espai obert” és molt ambigu i es presta a confusió. En particular, “espai obert” té 
un significat completament diferent en Ordenació del Territori, on s’utilitza en el 
sentit d’espai no ocupat per activitats industrials, urbanes o d’agricultura intensiva 
(probablement com a conseqüència d’una mala traducció del terme “open space”). 
 
Els espais oberts inclouen no només els espais agrícoles i ramaders, si no també 
brolles (que en molts casos provenen i/o són mantingudes per incendis), prats i 
gespets, els quals no són considerats en aquest projecte. 
 
La hipòtesis fonamental del projecte es considerar el paisatge dels Parcs com a 
mosaics amb diferents fases: arbrat dens, arbustiu dens, espais oberts, roquissars i 

petites zones urbanes. En aquest model simplificat, s’emmarquen les hipòtesi 
segona i tercera: la transformació per abandonament de molts EOA implica una 
disminució de biodiversitat; i l’objectiu de la gestió dels Parcs és la conservació 
d’aquests mosaics i no la seva uniformització en paisatges forestals continus. 
Finalment, la quarta hipòtesis és metodològicament important: el màxim d’espais 
oberts agrícoles desitjable al mosaic és el present al 1957, situació que és 

considerada aquí com la de màxima ocupació agrària del territori. Aquesta 
hipòtesis suposa una gran simplificació metodològica, ja que els espais a considerar 
com a candidats per a les actuacions són els espais agrícoles abandonats i no calen, 
doncs, dissenys complicats i arriscats d’obertura d’espais a zones on prèviament no 
n’hi havia hagut. La quarta hipòtesis assegura, de retruc, que la localització 
d’aquests espais és lògica des del punt de vista de la seva explotació i que, degut a la 
seva llarga història, la seva distribució espacial es en un cert equilibri amb 
l’estructura general dels ecosistemes de la zona i les seves interconexions. 
Restringir, al menys per ara, els EOA candidats als abandonats és, doncs, una opció 
prudent. 
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Finalment, assenyalar que, per contigüitat geogràfica, l’estudi s’ha fet en dues zones 
d’estudi, una corresponent al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac, i 
l’altre als Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix. 

 
 
 
3. Localització i delimitació dels espais oberts agrícoles 
 

3.1. Mètode 
- Foto-interpretació i digitalització sobre ortofotogrames digitals 1:5000 de l’ICC, 
amb el suport dels mapes de Hàbitats (DGMA-GENCAT), Cobertes v.2 (CREAF) i 
Vegetació (Soriano), i resultats de l’estudi de Jordi Riera (1994). 
- Foto-interpretació i digitalització sobre versions digitals rectificades del vol de 
1957 (Dalmasses, inèdit).  
 
3.2. Resultats 
Mapes vectorials de tots els EOA categoritzats com: 
 - EOA actiu 
 - EOA recentment abandonat 
 - EOA present al 1957 
Aquests resultats revelen diferències importants amb les cartografies pre-existents. 
Tanmateix indiquen un marc radicalment diferent per a les dues zones considerades 
pel que respecte als EOA actius en la zona adjacent als parcs. 
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Figura 1. Espais oberts agrícoles al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac 
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Figura 2. Espais oberts agrícoles al Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix
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4. Anàlisis del mosaic 

 
4.1. Mètode 
Tenint en compte la visió dels parcs naturals com a mosaics de diferents tipus 
estructurals de cobertes, i la importància de la distribució dels espais oberts al paisatge, 
més que el nombre total d’EOA a recuperar el que importa és la recuperació de 
l’estructura del mosaic. Per tant, dins d’un context de pressupost limitat tant per a les 
actuacions de recuperació com pel manteniment posterior, cal prioritzar les actuacions 
de forma que se seleccionin primer aquells EOA abandonats que tenen més impacte en 
l’estructura del mosaic. Això implica un mètode quantitatiu per mesurar l’estructura del 
mosaic. 
 
La selecció dels EOA candidats ha estat diferent per a les dues zones d’interès. Al Parc 
Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac hem considerat com a espais a considerar per 
la seva recuperació, tant els abandonats recentment (és a dir, aquells que encar són 
discriminables als ortofotogrames 1:5000) com els que no essent actius a l’actualitat ho 
eren al 1957 segons la fotointerpretació de la fotografia aèria digitalitzada d’aquell any. 
En canvi, per la zona dels Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix només s’han 
considerat els espais reconeixibles com a abandonats als ortofotogrames 1:5000 actuals 
recolzats amb el mapa de vegetació de Soriano, ja que, segons l’estudi d’en Jordi Riera, 
la superfície coberta per cultius a la zona era molt extensa (Fig. 2). 
 
En aquest projecte hem desenvolupat una mètrica basada en les distàncies a l’EOA més 
proper. Aquest mètode consisteix en: 

- Calcular un mapa de distàncies a l’EOA més proper per la situació de refe-
rència, que és el mapa d’EOA actius en l’actualitat, tot incloent en l’anàlisi 
aquell EOA actius presents en un buffer de 1400 m al voltant del perímetre 
dels parcs. 

- Per a cada EOA candidat,  
o Calcular un mapa de distàncies a l’EOA més proper per a cada esce-

nari, és a dir, el mapa d’EOA actius més  l’EOA candidat. 
o Calcular el mapa de l’impacte d’incloure l’EOA candidat, com la di-

ferència entre el mapa de distàncies de referència i el mapa de distàn-
cies de l’escenari. Els valors d’aquest mapa de diferències seran 0 o 
positius, ja que la inclusió d’un EOA candidat sempre redundarà en 
reduir, en un cert entorn, la distància a l’EOA més proper. 

o Calcular l’Impacte al mosaic com la suma de les diferències. 
 

De manera anàloga, calculem l’impacte que tindria a l’estructura del mosaic 
l’abandonament de cada espai agrícola en actiu: conservant el mosaic d’espais actius en 
l’actualitat, cada escenari és construït considerant que un espai és abandonat. Els 
impactes són calculats de la mateixa manera que al cas anterior, però ara els valrs són 0 
o negatius. La suma d’aquests valors per a cada escenari dona una idea del valor, des 
d’aquest punt de vista, de l’espai actiu considerat. 
 
En ambdós casos, és important ressaltar la necessitat d’incloure els EOA actius externs 
però propers als límits dels parcs, ja que aquests EOA tenen una incidència al mosaic 
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del parc encara que no hi siguin al seu interior. 
 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 3. Mapa de distàncies a l’EOA actiu més proper. Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Figura 4. Mapa de distàncies a l’EOA actiu més proper. Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i 
L’Obac 
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Figura 5. Exemple del càlcul de l’impacte al mosaic d’afegir un dels 
EOA candidats al mosaic definit pels EOA actius en l’acturlaitat. 

 
 
 
 

4.2. Resultats 
 
Valors de l’impacte en el mosaic de recuperar cada EOA candidat en les dues àrees 
d’estudi. Aquest valor permet de fer una priorització dels EOA candidats, dels quals 
presentem en aquest resum els 10 primers en cada zona d’estudi (per a la resta, vegeu el 
fitxer corresponent indicat a la secció 11 Llistat de documents).  
 
Els valors més alts sempre corresponen als espais més aïllats i, en menor mida, als més 
grossos. És de destacar la gran importància a aquest respecte dels Plans d’en Jaques al 
Parc Natural del Garraf. 
 
Des del punt de vista de la conservació dels EOA actius, és també de destacar la 
importància de La Mata, al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac. Tanmateix, 
una de les recents actuacions de recuperació d’EOA al Garraf inclou un espai altament 
prioritari (Fondo del Teix). 
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Taula 1. EOA candidats més prioritaris a recuperar des del punt de vista de l’estructura del mosaic als 

Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix. 
 

CODI_EOA Nom UTMX UTMY Parc 
Impacte al 

Mosaic 
468 Plans d’en Jaques 404864 4573707 Garraf 100.0 

101 Corral d'en Jaume 403362 4576811 Garraf 24.5 

66 Plana Novella 404224 4571881 Garraf 23.2 

91 Les Piques 403258 4574082 Garraf 18.6 

29 Desconegut 392025 4569410 Garraf 12.4 

37 Els Vinyals 395302 4570158 Garraf 7.3 

78 La Cubellada 393118 4573124 Olèrdola 5.4 

70 Fondo d'en Borregaire 400033 4572234 Garraf 4.6 

100 L'Espinagar 404972 4576644 Garraf 4.3 

469 La Clota 411151 4574478 Garraf 3.6 

 
 

Taula 2. EOA candidats més prioritaris a recuperar des del punt de vista de 
l’estructura del mosaic al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac. 

 

ID_EOA NOM_FINCA UTMX UTMY 
Impacte 

al mosaic 

328 Puigdoure 412143 4613953 100.00 

347 El Putget 411231 4615115 91.93 

327 Coma d'en Vila 414600 4613375 68.18 

349 El Farell 410113 4615077 54.77 

322 Casa Nova de l'Obac 412921 4608685 52.21 

325 Casa Nova de l'Obac 413302 4608839 51.75 

364 Casa Nova de l'Obac 413616 4608837 49.99 

159 Hostalets del Daví 411337 4611864 48.20 

34 Hostalets del Daví 411403 4611839 46.47 

221 Casasaies 411769 4616707 45.97 

 
 
 
Taula 3. EOA en actiu  més importants a conservar des del punt de vista de l’estructura del mosaic als 

Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix. 
 

OBJECTID Nom UTMX UTMY Parc 

Impacte 
al 

Mosaic 
384 Campgràs 409076 4571596 Garraf 100.0 

214 Campdàssens 406190 4567904 Garraf 68.9 

572 Fondo del Teix 408480 4573397 Garraf 33.1 

414 Carxol 406915 4572820 Garraf 25.0 

342 La Casa Alta 389239 4570547 Foix 12.2 

444 Les Piques 403113 4573911 Garraf 11.8 

260 Can Lluçà 406630 4569214 Garraf 9.9 

461 Fondo del Pou Tancat 401704 4574495 Garraf 9.3 

261 Cova Pineda 388096 4569282 Foix 9.2 
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Taula 4. EOA en actiu  més importants a conservar des del punt de vista de 
l’estructura del mosaic al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac. 

 

OBJECTID NOM_FINCA UTMX UTMY 
Impacte al 
mosaic 

48 La Mata 416124 4613522 100.0 

216 La Mata 416298 4613719 100.0 

218 La Mata 416383 4613691 100.0 

123 La Barata 416226 4610300 79.0 

124 La Barata 415916 4610683 79.0 

128 Can Pèlags 416444 4610688 79.0 

129 Can Bofí 415874 4610902 79.0 

175 Can Pèlags 416903 4610795 79.0 

180 Can Bofí 416749 4611155 79.0 

82 La Cabeca 413871 4616407 63.1 
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5. Atributs de cada Espai: Base de Dades dels Espais Oberts Agrícoles 
 
Un cop obtinguts els mapes vectorials d’EOA per ambdós Parcs i calculat l’Impacte al 
Mosaic de cadascú, es va procedir a atribuir a cada EOA (actiu o candidat) els valors de 
totes les variables ambientals i biològiques disponibles en forma geogràfica: 
 

- Atributs d’identificació i localització 
- Atributs administratius 
- Atributs topogràfics 
- Atributs ambientals 
- Atributs d’ús 
- Atributs de conservació de flora 
- Atributs de conservació de fauna 

 
 
5.1. Mètodes 
Els atributs, la font i els mètodes utilitzats per a traspassar la informació a cada EOA 
estan resumits a la Taula 3. Els detalls de la metodologia apareixen a l’Apèndix I. 
 
5.2. Resultats 
 5.2.1. Una base de dades en fitxer dbf associat a un conjunt shp ArcView per a 
cada zona d’estudi (Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix d’un costat i Parc Natural 
de Sant Llorenç de Munt i L’Obac de l’altre). Aquest format permet la representació 
geogràfica dels EOA en un SIG i la consulta dels atributs de cada espai. 
 5.2.2. Informes per a cada espai, de forma que els atributs de cadascú apareixen 
en una pàgina imprimible que pot ser portada al camp per la seva validació. 
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Taula 5. Atributs de la base de dades d’EOA (actius i candidats). 
 

Nom de l'atribut Descripció Capa SIG Mètode STLL GFO 
FID Autonumèric Mapa vectorial d'EOA Assignació sequencial * * 

CODI_EOA Codi de l'EOA Mapa vectorial d'EOA Assignació sequencial * * 

ID_EOA Identificador únic de cada EOA Mapa vectorial d'EOA Assignació sequencial *  

CODI_PAR Codi parcel·la segons DIBA Parcel·lari  Transferència d'atribut *  

NOM_FINCA Nom de la finca Parcel·lari  Transferència d'atribut *  

NOM Topònim de l'EOA Mapa Alpina Assignació manual  * 

CAT_PROJ2 Tipus d'EOA Foto aèria i Ortofotomapes  Fotointerpretació * * 

MUNI Municipi Parcel·lari  Transferència d'atribut * * 

COMARCA Comarca Parcel·lari  Transferència d'atribut * * 

Parc Nom del Parc Límits dels Parcs Manual * * 

NOM_PROP Nom propietari Parcel·lari  Transferència d'atribut *  

TELEF_PROP Telèfon propietari Guarderia Transferència d'atribut *  

UTMX UTM X Centroid Mapa vectorial d'EOA Calculat SIG * * 

UTMY UTM Y Centroid Mapa vectorial d'EOA Calculat SIG * * 

AREA_HA Àrea en hectàrees Mapa vectorial d'EOA Calculat SIG * * 

Shape_Length Perímetre en m Mapa vectorial d'EOA Calculat SIG * * 

Shape_Area Àrea en m2 Mapa vectorial d'EOA Calculat SIG * * 

DEM Alçada mitjana Calculat del MDE Promig per EOA * * 

SLOPE Pendent mitjà (%) Calculat del MDE Promig per EOA * * 

ASPECT Orientació mitjana Calculat del MDE Promig per EOA * * 

LSFACT10 Factor LS d'Erosionabilitat Calculat del MDE Promig per EOA * * 

IRRAD Irradiància mitjana Calculat del MDE Promig per EOA * * 

MRI_B500 
Valor mig del mapa de risc bàsic d'incendi de Catalunya  
en un buffer de 500m de l'EOA  DGMAH-GENCAT Promig per EOA * * 

FLORA_END1 Dins Buffer espècies de flora endèmica SITXELL Càlcul zonal 1 * * 

FLORA_END2 Dins Buffer espècies de flora endèmica 2 SITXELL Càlcul zonal 1 * * 

FLORA_END3 Dins Buffer espècies de flora endèmica 3 SITXELL Càlcul zonal 1 * * 
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FLORA_END4 Dins Buffer espècies de flora endèmica 4 SITXELL Càlcul zonal 1 * * 

FLORA_END5 Dins Buffer espècies de flora endèmica 5 SITXELL Càlcul zonal 1 * * 

FLORA_END6 Dins Buffer espècies de flora endèmica 6 SITXELL Càlcul zonal 1 * * 

FLORA_END7 Dins Buffer espècies de flora endèmica 7 SITXELL Càlcul zonal 1 * * 

IDX_FLORA Índex de flora endèmica SITXELL Promig per EOA * * 

PRES_RAP1 Primera Rapinyaire més abundant  (7 sps possibles) ICO Transferència d'atribut * * 

PRES_RAP2 Segona Rapinyaire més abundant  (7 sps possibles) ICO Transferència d'atribut * * 

CAMPE_PERD Àrea campeig Àliga Perdiguera Parc Transferència d'atribut * * 

ZCC_SOC Zones de Caça Controlada-Societat Parc Transferència d'atribut * * 

ZCC_CB Zones de Caça Controlada-Codi de batuda Parc Transferència d'atribut * * 

RAPI_NID Dins àrea nidificació rapinyaires SITXELL Transferència d'atribut * * 

VGI Valoració Botànica Global d'Interès Hàbitats  SITXELL Promig per EOA * * 

DS_UICN Descripció categoria UICN SITXELL Promig per EOA * * 

ICONS Índex de conservació ocells (UICN) SITXELL Promig per EOA * * 

RIQUESA Nº estimat espècies ocells nidificants SITXELL Promig per EOA * * 

CONILL_BIO 
Distribució potencial del conill. Adequació de l'hàbitat 
ENFA  SITXELL Promig per EOA * * 

CONILL_BIN 
Distrib. potencial conill. Probabilitat d'aparició GLM 
binomial SITXELL Promig per EOA * * 

DIST_SUM 
Impacte al Mosaic (Canvi en la Suma de distàncies al 
EOA actiu més proper; vegeu Al'anàlisi de distàncies) Mapa vectorial d'EOA Anàlisis espacial * * 

DIST_MEAN 

Impacte mig al Mosaic (Canvi mig en la Suma de 
distàncies al EOA actiu més proper; vegeu Al'anàlisi de 
distàncies) Mapa vectorial d'EOA Anàlisis espacial * * 

OCBIO_AGR 

Valor mig de la suma de probabilitats d'aparició d'espècies 
indicadors  d'ambients agrícoles en un buffer de 500m de 
l'EOA SITXELL Promig per EOA * * 

OCBIO_BOS 
Valor mig de la suma de probabilitats d'aparició d'espècies 
indicadors de bosc madur en un buffer de 500m de l'EOA SITXELL Promig per EOA * * 
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OCBIO_ECO 

Valor mig de la suma de probabilitats d'aparició d'espècies 
indicadors d'ecotons forestals en un buffer de 500m de 
l'EOA SITXELL Promig per EOA * * 

OCBIO_MOS 

Valor mig de la suma de probabilitats d'aparició d'espècies 
indicadors de mosaic mediterrani en un buffer de 500m de 
l'EOA SITXELL 

Promig ponderat per a 
cada EOA amb buffer * * 
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6. Fitxa de Validació de la Base de Dades del Espais Oberts Agrícoles 

 
A través de consultes amb els gestors dels parcs en ambdues zones d’estudi, es va 
elaborar una modificació de l’informe de cada EOA descrit a l’apartat anterior de forma 
que servís de fitxa de camp en la qual els guardes puguin complementar insuficiències i 
corregir errors. 
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Figura 6. Exemple de Fitxa de validació de la Base de Dades d’EOA. 
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7. D’Atributs a Criteris: Normalització dels valors dels atributs a una 
escala de criteris 

 
7.1. Mètodes 
Una selecció dels atributs de la base de dades es fa servir per a la priorització, mentres 
que la resta es fan servir per a l’elaboració dels projectes d’actuació un cop l’EOA ha 
estat seleccionat. Per tal de facilitar la comparació entre els diferents atributs, aquests 
s’han de normalitzar des de la seva mètrica pròpia a una escala de -1 a 1 on els valors 
negatius indiquen contra-indicació, el 0 indiferent i l’1 molt favorable. Segons la natura 
de cada atribut s’ha utilitzat un tipus diferent de normalització. Aquestes 
transformacions venen sumaritzades a la Taula 6. Els detalls són a l’Apèndix I. 
 

Taula 6. Normalitzacions. 

ATRIBUT 
TIPUS DE 
NORMALITZACIÓ 

MÍNIM 
(INPUT) 

MÀXIM 
(INPUT) 

MÍNIM 
(OUTPUT) 

MÀXIM 
(OUTPUT) 

Impacte al Mosaic Lineal minim al parc 
màxim al 
parc 0 1 

Valor mig risc bàsic 
d'incendi (Buffer 
500m) Lineal mínim a BCN 

màxim a 
BCN 0 1 

Factor LS 
d'erosionabilitat Lineal mínim 

màxim als 
parcs (95%) 0 -1 

Índex de valoració 
d'aus indicadores 
d'ambients 
agrícoles Lineal mínim màxim BCN 1 0 
Índex de valoració 
d'aus indicadores 
d'ambients de bosc 
madur Lineal mínim 

màxim als 
parcs (95%)   

Índex general de 
valoració per a la 
conservació d'aus 
(ponderació) 
  

Trapezoïdal 
  

mínim 

Valor del 
25% dels 
parcs 0 1 

Valor al 25% 
dels parcs 

màxim als 
parcs 1.1 2 

Distribució 
potencial del conill 
(ENFA) Trapezoïdal 

mínim 
valor del 
5%als parcs 0 1 

valor del 
5%als parcs màxim 1 0 

 
 
7.2. Resultats 
Un llistat en format excel amb els atributs normalitzats dels EOA candidats per a cada 
zona d’estudi (Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix, i Parc Natural de Sant Llorenç 
de Munt i L’Obac). Reproduïm a les Taules 7 i 8 els  resultats pels 10 primers EOA 
candidats segons el criteri d’Impacte al Mosaic. 
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Taula 7. Criteris per a la priorització dels EOA candidats (Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac). Detall dels 10 primers EOA 

ID_EOA NOM_FINCA UTMX UTMY 
Impacte 

al mosaic 

Nivell 
d'Impacte 
al mosaic 

Risc 
d'incendi 

Factor 
d'erosió 

Ocells 
Hàbitat 
Forestal 

Ocells 
Hàbitat 
Agricola 

Index 
Conservació 

d'ocells 

Qualitat 
d'hàbitat 

conill 

328 Puigdoure 412143 4613953 1.00 5 0.59 -0.34 -0.45 0.86 0.68 0.89 

347 El Putget 411231 4615115 0.92 5 0.63 -0.05 -0.33 0.76 0.45 0.87 

327 Coma d'en Vila 414600 4613375 0.68 3 0.74 -0.30 -1.00 0.83 0.34 0.95 

349 El Farell 410113 4615077 0.55 3 0.75 -0.44 -0.15 0.68 0.45 1.00 

322 Casa Nova de l'Obac 412921 4608685 0.52 3 0.75 -0.47 0.00 0.86 0.30 0.80 

325 Casa Nova de l'Obac 413302 4608839 0.52 3 0.75 -0.46 0.00 0.87 0.25 0.92 

364 Casa Nova de l'Obac 413616 4608837 0.50 2 0.75 -0.32 0.00 0.84 1.23 1.00 

159 Hostalets del Daví 411337 4611864 0.48 2 0.66 -0.20 -0.35 0.88 0.12 0.91 

34 Hostalets del Daví 411403 4611839 0.46 2 0.65 -0.21 -0.37 0.88 0.29 0.91 

221 Casasaies 411769 4616707 0.46 2 0.71 -0.51 -0.30 0.64 0.13 0.89 

 
 
Taula 8. Criteris per a la priorització dels EOA candidats (Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix) . Detall dels 10 primers EOA 

OBJECTID Nom UTMX UTMY Parc 
Impacte 
Mosaic 

Nivell 
d'Impacte 
Mosaic 

Risc 
d'incendi 

Factor 
d'erosió 

Ocells 
Hàbitat 
Agricola 

Index 
Conservació 
d'ocells 

Qualitat 
d'hàbitat 
conill 

521 Plans de Jaques 404864 4573707 Garraf 100.00 6(*) 0.77 -0.49 0.52 1.12 0.68 

154 Corral d'en Jaume 403362 4576811 Garraf 24.53 5 0.78 -0.30 0.46 1.18 0.58 

119 Plana Novella 404224 4571881 Garraf 23.23 5 0.73 -0.10 0.46 1.21 0.60 

144 Les Piques 403258 4574082 Garraf 18.62 4 0.77 -0.71 0.49 1.10 0.55 

82 Desconegut 392025 4569410 Garraf 12.37 3 0.66 -0.18 0.61 0.74 0.50 

90 Els Vinyals 395302 4570158 Garraf 7.35 1 0.77 -0.26 0.62 0.87 0.29 

131 La Cubellada 393118 4573124 Olèrdola 5.40 1 0.80 -0.01 0.31 1.22 0.31 

123 Fondo d'en Borregaire 400033 4572234 Garraf 4.55 1 0.77 0.00 0.36 1.35 0.46 

153 L'Espinagar 404972 4576644 Garraf 4.30 1 0.69 -0.88 0.53 1.36 0.68 

522 La Clota 411151 4574478 Garraf 3.65 1 0.75 -0.16 0.51 1.14 0.64 

(*) El nivell de l’Impacte al Mosaic es, de fet, molt més alt per aquest EOA, però s’ha conservat un escalat adequat per a la resta. 
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8. Priorització dels EOA candidats segons els Criteris 
 
Els valors dels criteris poden ja ser utilitzats simultàniament pels gestors dels parcs per 
a prioritzar les actuacions. Un exemple de presa de decisions basat en regles seria el 
següent: 

 
1. Ordenar la taula segons el criteri principal, que és l’impacte al mosaic, seleccio-

nant un cert nombre d’espais candidats (p.e., 10). 
2. Verificar que al grup d’espais més prioritaris segons aquest criteri no s’inclou 

cap espaï d’alt valor forestal, mesurat a partir del valor de l’índex de presència 
d’hàbitat forestal (criteri “Ocells Hàbitat Forestal”). En cas contrari, eliminar 
aquest espaï(s) del grup de candidats. 

3. Reordenar el grup de candidats utilitzant el criteri Nivell d’Impacte al mosaic (i 
que és simplement l’Impacte al Mosaic arrodonit en 5 nivells) com a primer cri-
teri i el risc d’incendi com a criteri subrogat. Es a dir, en cas de valor semblant 
del criteri de nivell d’impacte al mosaic, decideix el risc d’incendi. 

4. Utilitzar la resta dels criteris, excepte el de risc d’erosió, per a modificar 
l’ordenació del candidats. 

5. Finalment, en els casos en el que el risc d’erosió sigui elevat, fer constar que el 
cost de l’actuació ha d’incloure la realització o reconstrucció de feixes.  

 
El gran avantatge d’aquest mètode és la seva senzillesa i flexibilitat a l’hora de 
jerarquitzar els criteris, però és molt rígid per a una jerarquia donada, ja que només es 
bassa en ordenacions. A la taula 9 es presenta la llista dels 10 EOA candidats del Parc 
Natural de Sant Llorenç de Munt ordenats segons aquestes regles.  
 
Taula 9. Priorització dels 10 primers EOA candidats al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Criteris: 
ImpMos, impacte al mosaic; Nv, nivells d’impacte al mosaic; RiscIn, risc d’incendi; OcFor, presència 
d’ocells d’ambients forestals; OcAgr, idem agrícola; CCONS, criteri de conservació d’aus; OcFor2 i 
OcAgr2, reultat del producte de CCONS per OcFor i OcAgr respectivament; Qconill, qualitat hàbitat per 
conill; Feror, factor d’erosió. 
NOM_FINCA ImpMos Nv RiscIn OcFor OcAgr CCONS OcFor2 OcAgr2 Qconill Feros 
El Putget 91.93 5 0.63 -0.33 0.76 0.45 -0.15 0.35 0.87 -0.05 
Puigdoure 100.00 5 0.59 -0.45 0.86 0.68 -0.31 0.58 0.89 -0.34 
Casa Nova de 
l'Obac 51.75 3 0.75 0.00 0.87 0.25 0.00 0.21 0.92 -0.46 
Casa Nova de 
l'Obac 52.21 3 0.75 0.00 0.86 0.30 0.00 0.26 0.80 -0.47 
El Farell 54.77 3 0.75 -0.15 0.68 0.45 -0.07 0.31 1.00 -0.44 
Casa Nova de 
l'Obac 49.99 2 0.75 0.00 0.84 1.23 0.00 1.03 1.00 -0.32 
Casasaies 44.76 2 0.71 -0.31 0.65 0.27 -0.08 0.18 0.91 -0.55 
Casasaies 45.97 2 0.71 -0.30 0.64 0.13 -0.04 0.08 0.89 -0.51 
Hostalets del 
Daví 48.20 2 0.66 -0.35 0.88 0.12 -0.04 0.11 0.91 -0.20 
Hostalets del 
Daví 46.47 2 0.65 -0.37 0.88 0.29 -0.11 0.25 0.91 -0.21 
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Per comparació a la taula 7, cal notar (Taula 10): 
 

- La desaparició de l’espai La Coma d’en Vila, degut al seu alt valor com a 
hàbitat forestal. 

- Es produeixen alguns canvis d’ordre, com per exemple El Putget, que té un 
valor del criteri d’impacte al mosaic una mica més baix que Puigdoure però 
del mateix nivell, i en canvi té un valor del criteri de risc d’incendi més ele-
vat. 

 
 

Taula 10. Canvis en l’ordre d’EOA prioritàris. IM, priorització d’acord amb l’impacte al 
mosaic; RG, priorització segons regles que tenen en compte tots els criteris de la taula 9; MC, 
priorització Multicriteri; SLP, priorització lineal ponderada; API, priorització per distància al 
punt ideal. 

IM RG MC SLP MC API 
Puigdoure El Putget Casa Nova de l'Obac Casa Nova de l'Obac 
El Putget Puigdoure El Putget El Putget 
Coma d'en Vila  Puigdoure Hostalets del Daví 
El Farell Casa Nova de l'Obac Casa Nova de l'Obac Hostalets del Daví 
Casa Nova de l'Obac Casa Nova de l'Obac El Farell Puigdoure 
Casa Nova de l'Obac El Farell Casa Nova de l'Obac El Farell 
Casa Nova de l'Obac Casa Nova de l'Obac Hostalets del Daví Casa Nova de l'Obac 
Hostalets del Daví Casasaies Coma d'en Vila Casa Nova de l'Obac 
Hostalets del Daví Casasaies Casasaies Coma d'en Vila 
Casasaies Hostalets del Daví Hostalets del Daví Casasaies 
Casasaies Hostalets del Daví Casasaies Casasaies 

 
 

El mateix mètode, amb els valors dels criteris del conjunt Garraf-Olèrdola-Foix dona els 
resultats de la taula 11. En aquest cas, no apareix el criteri de presència d’ocells 
d’hàbitat forestal perquè és 0 per a tots els EOA d’aquest conjunt. 
 
Taula 11. Priorització dels 10 primers EOA candidats al conjunt Garraf-Olèrdola-Foix. Criteris: ImpMos, 
impacte al mosaic; Nivell, nivells d’impacte al mosaic; RiscIn, risc d’incendi; OcAgr, idem agrícola; 
CCONS, criteri de conservació d’aus; OcAgr2, reultat del producte de CCONS per OcAgr; Qconill, 
qualitat hàbitat per conill; Feror, factor d’erosió. 
ID_EOA NOM_FINCA ImpMos Nivell RiscIn OcAgr CCONS OcAgr2 Qconill Feros 

468 Plans de Jaques 100.00 6 0.77 0.52 1.12 0.58 0.68 -0.49 

101 Corral d'en Jaume 24.53 5 0.78 0.46 1.18 0.54 0.58 -0.30 

66 Plana Novella 23.23 5 0.73 0.46 1.21 0.55 0.60 -0.10 

91 Les Piques 18.62 4 0.77 0.49 1.10 0.54 0.55 -0.71 

29 Desconegut 12.37 3 0.66 0.61 0.74 0.45 0.50 -0.18 

78 La Cubellada 5.40 1 0.80 0.31 1.22 0.38 0.31 -0.01 

37 Els Vinyals 7.35 1 0.77 0.62 0.87 0.54 0.29 -0.26 

70 
Fondo d'en 
Borregaire 4.55 1 0.77 0.36 1.35 0.48 0.46 0.00 

469 La Clota 3.65 1 0.75 0.51 1.14 0.58 0.64 -0.16 

100 L'Espinagar 4.30 1 0.69 0.53 1.36 0.73 0.68 -0.88 
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La priorització també es pot fer a través de mètodes d’anàlisi multicriteri, tal i com es 
descriu a Baró (2007). Aquest mètode es més complicat, però també és molt flexible, ja 
que es bassa en la combinació ponderada dels criteris. Aquesta ponderació ha estat 
obtinguda pel mètode de les comparacions per parelles, d’acord amb la matriu de 
comparacions entre criteris (Saaty, 1980) de la Taula 13. Aquesta taula ordena la 
importància que el gestor dona a cada criteri per respecte als altres segons els seus 
judicis de valor i el vector de ponderacions s’obté com la mitjana de la importància 
relativa de cada criteri. Per tant, la matriu de comparacions és subjecte de discussió i 
modificació, amb els següents requeriments: 

o Els valors per sota de la diagonal han d’ésser els recíprocs dels valors per 
sobre de la diagonal. 

o La diagonal ha de tenir tots els seus valors iguals a 1. 
o Els valors han d’ésser proporcionals a la importància relativa. Saaty 

(1980) aconsella els de la Taula 12. 
 

Taula 12. Valors per les comparacions entre criteris 
Concepte Valor 

Extremadament menys important 1/9 
Fortament menys important 1/7 
Notablement menys important 1/5 
Moderadament menys important 1/3 
Equivalents 1 
Extremadament més important 3 
Fortament més important 5 
Notablement més important 7 
Moderadament més important 9 

 
 
Als arxius excel STLLMCA_Abdts.xls i GFOMCA_Abdts.xls les taules de comparacions 
apareixen al full “Pesos” i la seva modificació implica automàticament la modificació 
de les columnes “Prioritat_SLP” i “Prioritat_API” del full “Prioritzacions”. Cal notar 
que no es poden modificar directament les cel·les en vermell, ja que aquestes són 
calculades a partir de les cel·les en negre, les quals sí són modificables.  
 

Taula 13. Matriu d’importància relativa entre criteris i vector de ponderacions. 
 ImpMos RiscIn OcFor2 OcAgr2 Qconill Feros Ponderació 
ImpMos 1 3 0.2 3 3 3 2.200 
RiscIn 0.33 1 1 5 5 5 2.889 
OcFor2 5.00 1.00 1 3 3 3 2.667 
OcAgr2 0.33 0.20 0.33 1 1 1 0.644 
Qconill 0.33 0.20 0.33 1.00 1 1 0.644 
Feros 0.33 0.20 0.33 1.00 1.00 1 0.644 

 
 

Un cop calculats els pesos a través de la matriu de comparacions de criteris, hem aplicat 
dos mètodes per calcular les prioritats. El primer mètode és el Sumatori Lineal Ponderat 
(SLP) i el segon l’Anàlisi del Punt Ideal (API) a través de l’invers de la distància 
euclidea multivariant al punt definit pel valor 1 en tots els criteris. Els resultats són a la 
Taules 14 i 15 pels EOA més prioritàris al Parc Natural de St. Llorenç i pel conjunt 
Garraf-Olèrdola-Foix, respectivament.  
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Taula 14. Priorització per anàlisi multicriteri dels 10 primers EOA candidats al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Prioritat_SLP i Prioritat_API, vegeu-ne el text. Per la resta de les 
abreviatures, vegeu la Taula 9 
ID_EOA NOM_FINCA UTMX UTMY Prioritat_SLP Prioritat_API ImpMos RiscIn OcFor OcAgr CCONS OcFor2 OcAgr2 Qconill Feros 

328 Puigdoure 412143 4613953 0.396 2.911 1.00 0.59 -0.45 0.86 0.68 -0.31 0.58 0.89 -0.34 
347 El Putget 411231 4615115 0.433 3.287 0.92 0.63 -0.33 0.76 0.45 -0.15 0.35 0.87 -0.05 
327 Coma d'en Vila 414600 4613375 0.344 2.803 0.68 0.74 -1.00 0.83 0.34 -0.34 0.28 0.95 -0.30 
349 El Farell 410113 4615077 0.386 2.881 0.55 0.75 -0.15 0.68 0.45 -0.07 0.31 1.00 -0.44 

322 
Casa Nova de 
l'Obac 412921 4608685 0.381 2.859 0.52 0.75 0.00 0.86 0.30 0.00 0.26 0.80 -0.47 

325 
Casa Nova de 
l'Obac 413302 4608839 0.387 2.858 0.52 0.75 0.00 0.87 0.25 0.00 0.21 0.92 -0.46 

364 
Casa Nova de 
l'Obac 413616 4608837 0.450 3.296 0.50 0.75 0.00 0.84 1.23 0.00 1.03 1.00 -0.32 

159 Hostalets del Daví 411337 4611864 0.348 2.985 0.48 0.66 -0.35 0.88 0.12 -0.04 0.11 0.91 -0.20 
34 Hostalets del Daví 411403 4611839 0.334 3.008 0.46 0.65 -0.37 0.88 0.29 -0.11 0.25 0.91 -0.21 

221 Casasaies 411769 4616707 0.337 2.683 0.46 0.71 -0.30 0.64 0.13 -0.04 0.08 0.89 -0.51 
335 Casasaies 411773 4616616 0.327 2.661 0.45 0.71 -0.31 0.65 0.27 -0.08 0.18 0.91 -0.55 

 
Taula 15. Priorització per anàlisi multicriteri dels 10 primers EOA candidats al conjunt Garraf-Olèrdola-Foix. Prioritat_SLP i Prioritat_API, vegeu-ne el 
text. Per la resta de les abreviatures, vegeu la Taula 11 
ID_EOA NOM_FINCA UTMX UTMY Prioritat_SLP Prioritat_API ImpMos RiscIn OcAgr CCONS OcAgr2 Qconill Feros 

468 Plans de Jaques 404864 4573707 0.707 5.228 1.00 0.77 0.52 1.12 0.58 0.68 -0.49 
101 Corral d'en Jaume 403362 4576811 0.473 4.138 0.25 0.78 0.46 1.18 0.54 0.58 -0.30 

66 Plana Novella 404224 4571881 0.468 4.298 0.23 0.73 0.46 1.21 0.55 0.60 -0.10 
91 Les Piques 403258 4574082 0.409 3.536 0.19 0.77 0.49 1.10 0.54 0.55 -0.71 
29 Desconegut 392025 4569410 0.380 3.771 0.12 0.66 0.61 0.74 0.45 0.50 -0.18 
78 La Cubellada 393118 4573124 0.406 3.749 0.05 0.80 0.31 1.22 0.38 0.31 -0.01 
37 Els Vinyals 395302 4570158 0.391 3.633 0.07 0.77 0.62 0.87 0.54 0.29 -0.26 
70 Fondo d'en Borregaire 400033 4572234 0.412 3.818 0.05 0.77 0.36 1.35 0.48 0.46 0.00 

469 La Clota 411151 4574478 0.413 3.750 0.04 0.75 0.51 1.14 0.58 0.64 -0.16 
100 L'Espinagar 404972 4576644 0.344 3.165 0.04 0.69 0.53 1.36 0.73 0.68 -0.88 
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Els resultats obtinguts amb tots els mètodes es comparen a les Taula 10 i 16 pels 10 
EOA més prioritàris a cada parc. Cal notar que, encara que el MCA és capaç de més 
matisos, la seva pròpia característica de continuïtat no garanteix d’eliminar un espai si 
aquest supera un determinat valor en un cert criteri (p.e., no s’elimina La Coma d’En 
Vila) per la qual cosa caldria aplicar un sistema basat en regles amb posterioritat.  
 

 
 
 
Taula 16. Canvis en l’ordre d’EOA prioritàris al conjunt Garraf-Olèrdola-Foix. IM, priorització 
d’acord amb l’impacte al mosaic; RG, priorització segons regles que tenen en compte tots els criteris 
de la taula 9; MC, priorització Multicriteri; SLP, priorització lineal ponderada; API, priorització per 
distància al punt ideal. 

IM RG MC SLP MC API 
Plans de Jaques Plans de Jaques Plans de Jaques Plans de Jaques 

Corral d'en Jaume Corral d'en Jaume Corral d'en Jaume Plana Novella 

Plana Novella Plana Novella Plana Novella Corral d'en Jaume 

Les Piques Les Piques La Clota 
Fondo d'en 
Borregaire 

Desconegut Desconegut 
Fondo d'en 
Borregaire Desconegut 

La Cubellada La Cubellada Les Piques La Clota 

Els Vinyals Els Vinyals La Cubellada La Cubellada 

Fondo d'en 
Borregaire 

Fondo d'en 
Borregaire Els Vinyals Els Vinyals 

La Clota La Clota Desconegut Les Piques 

L'Espinagar L'Espinagar L'Espinagar L'Espinagar 
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9. Projectes d’actuacions demostratives 
 
9.1. Orientacions generals: Alternatives de gestió i actuacions de suport a la mateixa. 
 
I. ALTERNATIVES DE GESTIÓ PEL MANTENIMENT DELS ESPAIS OBERTS 

1. Definició i manteniment de l’espai obeir-te amb la sembra d’un cultiu d’aliment 
per a la fauna  

2. Definició de l’espai obert amb la sembra de pastures de manera que es mantingui 
amb l’acció ramadera 

3. Definició de l’espai obert mitjançant l’obertura manual de la vegetació de manera 
que permeti la ramaderia per al seu manteniment 

4. Definició i manteniment de l’espai obert mitjançant estesades i aclarides de la ve-
getació llenyosa 

5. Definició i manteniment de l’espai obert amb el cultiu de varietats de vinya tradi-
cionals 

6. Definició i manteniment de l’espai amb la implantació del cultiu tradicional de 
l’olivera  

7. Definició i manteniment de l’espai amb la implantació del cultiu de varietats tradi-
cionals d’ametllers  

8. Definició i manteniment de l’espai obert amb la implantació del cultiu de varietats 
tradicionals de prunera, pomera, codonyer,  figuera, noguera, perera, cirerer  i  
presseguer tradicionals 

 

II. ACTUACIONS DE SOPORT A LA NOVA GESTIÓ DELS ESPAIS OBERTS 
1. Construcció de vivers  per a conills 
2. Construcció o habilitació d’abeuradors per a  la fauna 
3. Reconstrucció  o restauració dels murs de les feixes de pedra seca 
4. Consolidació dels talussos de  feixes amb  vegetació  
5. Col·locació de blocs de  sal en els es vulgui incentivar el consum de vegetació 

per part del ramat 
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9.2. Projectes demostratius 
 
D’acord amb els gestors dels parcs, es van seleccionar els següents espais pels projectes 
demostratius. 
 

Finca Municipi Comarca UTMX UTMY Ha 
Les Boades Rellinars Vallès Occidental 411252 4610591 14.4 

Les Cases Rellinars Vallès Occidental 410859 4610671 8.8 

Les Grauetes 

El Pont de 
Vilomara i 
Rocafort Bages 411689 4617759 0.5 

Hostalets del Daví Rellinars Vallès Occidental 411403 4611839 23.7 

La Mata Mura Bages 415839 4613284 33.7 

La Vall Mura Bages 416880 4616314 21.9 

 
 
A l’Apèndix II, la descripció de cada pla d’actuació segueix aquest índex: 
 

1. ANTECEDENTS  

2. OBJECTE i JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

3. VIABILITAT DE LA PROPOSTA 

3.1. Viabilitat  tecnològica. 
3.2. Viabilitat econòmic - financera. 
3.3. Viabilitat legal.  

4. UBICACIÓ 

4.1. Accessos 
4.2. Terrenys. 
4.3. Aspectes climatològics 
4.4. Aspectes físics del medi. 

4.4.1. Topografia 
4.4.2. Sòl 
4.4.3. Aigua 

4.5. Aspectes biològics del medi. 
4.5.1. Vegetació 
4.5.2. Fauna 

4.6. Aspectes administratius 

5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

5.1. Per a cada zona:  
5.1.1. Resultat perseguit amb l’actuació  
5.1.2. Consideracions tècniques 
5.1.3. Descripció de l’actuació 
5.1.4. Cronograma de l’actuació 
5.1.5. Manteniment 

6. PRESSUPOST 

6.1. Definició de les unitats d’obra 
6.2. Amidaments i pressupost  per zones 
6.3. Resum de pressupost 
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Les taules següents resumeixen les actuacions i els seus pressupostos: 
 

Les Boades 

Zona Actuació € 

Zona 1 Definició i manteniment de l’espai obert amb cultiu d’aliment per a la fauna 1147,02 

Zona 2  Definició i manteniment de transició de  l’espai obert a l’espai de  forest 

mitjançant l’estesada parcial de la vegetació de manera que serveixi de refugi per 

a la fauna silvestre 

 

 

849,56 

Zona 3 Proposta d’implantació de cultiu d’ametllers de producció tradicional 485,90 

Total  2482,48 

 

Les Cases 

Zona Actuació € 

Zona 1 Definició i manteniment de l’espai obert amb cultiu d’aliment per a la fauna 1925,85 

Zona 2  Definició i manteniment de transició de  l’espai obert a l’espai de  forest 

mitjançant l’estesada parcial de la vegetació de manera que serveixi de refugi per 

a la fauna silvestre 

 

 

2037,92 

Total  3999,77 

 

Hostalets d’en Daví 

Zona Actuació € 

Zona 1 Definició i manteniment de l’espai obert com a prat de pastura 1292,04 

Zona 2  Definició i manteniment de la zona mitjançant l’estesada del matoll i del regenerat 

recent de manera que serveixi de refugi per a la fauna silvestre 

 

902,36 

Total  2194,40 

 

La Mata 

Zona Actuació € 

Zona 1 Definició i manteniment de l’espai obert com a prat de pastura 6097,98 

Zona 2  Definició i manteniment de la zona mitjançant la gestió de la col·lecció de 

varietats tradicionals de fruiters 

5501,56 

Intervenció 1  Consolidació dels talussos de les feixes amb romaní i farigola 6967,69 

Intervenció 2  Restauració dels murs de pedra seca 4860,00 

Total  23427,20 
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La Vall 

Zona Actuació € 

Total Definició i manteniment de l’espai obert com a prat de pastura 2177,85 
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10.  Seguiment i control 
 
El seguiment i control dels EOA s’ha de fer a vàries escales: 
 
10.1. Fotografia aèria infraroja a baixa alçària 
Immediatament abans i desprès de cada actuació, i posteriorment cada cinc anys, dins 
del que hauria d’ésser el Pla de Seguiment per Imatge Aèria dels parcs. 
 
10.2. Actualització de la Base de Dades 
A partir de les visites anuals dels guardes i com a continuació del procés de Validació 
(vegeu apartat 6). 
 
10.3. Impacte de les actuacions als atributs de conservació 
La presència d’aus i conill s’ha d’efectuar anualment per les celles de 1 km2 
corresponents a cada EOA en que s’actuï i les seves 4 celles adjacents, i per una 
selecció estratificada de celles de referència. 
 
10.4. Seguiment del senyal temporal d’Index de Vegetació 
A la zona geogràfica de l’estudi, l’abandonament dels EOA implica un procés de 
matorralització que de seguida és detectable com una pèrdua del senyal sinusoidal de 
verdor propi de la vegetació herbàcia en aquest clima. Aquest seguiment es factible pel 
conjunt de tots els parcs de la Xarxa i permetrà, a una escala temporal de una dècada, 
avaluar de forma objectiva, general i econòmica l’impacte de les actuacions. 
 
 
11.  Recomanacions 
 
11.1. Validació 
La Base de Dades d’EOA conté alguns camps preparats per a ésser omplerts a partir 
d’informació de camp i tant aquesta com algunes de les digitalitzacions (depenents de la 
fotointerpretació) poden tenir errors. Tenint en compte el volum de temps necessari per 
desplaçaments i la importància de que el personal  que efectuï les visites sigui bon 
coneixedor del terreny i els seus habitants, es recomanable que aquesta tasca sigui 
desenvolupada per la guarderia dels parcs implicats. El temps requerit en desplaçaments 
es desproporcionadament més elevat que el requerit per fer les validacions i correccions 
pròpiament dites, per la qual cosa aquestes tasques poden ésser combinades amb 
d’altres a realitzar habitualment pel personal dels parcs. Caldrà, però, un breu taller de 
capacitació per tal d’explicar les tasques en concret i uniformitzar els criteris. 
Tanmateix, caldrà una breu formació d’un tècnic (ja sigui un dels actuals de cada parc o 
un tècnic de SIG pel conjunt dels parcs de la demarcació) per a introduir les 
modificacions i mantenir la Base de Dades. Aquest tècnic també serà instruït en el 
senzill protocol de recalcular l’Índex d’Impacte al Mosaic de cada EOA, tota vegada 
que cada nova actuació genera un escenari diferent.  
 
11.2. Generació d’informació geo-ambiental a l’escala dels parcs 
La informació proporcionada pel SITXELL, el Mapa d’Hàbitats i el MCSC v2 ha estat 
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fonamental per aquest projecte. S’ha de fer constar, però, que no és objectiu del 
SITXELL ni d’aquest dos mapes fornir als parcs de la informació per a la seva gestió, si 
no donar suport a una planificació a escala més regional. Per tant, la qualitat geogràfica 
d’aquestes capes no és òptima per l’aplicació que els hi hem donat. Caldria encarregar 
la generació d’aquestes capes d’informació ambiental detallada pels parcs. Molt en 
particular, caldria realitzar. 

- una capa amb la distribució de la densitat de població de conill. 
- una cartografia del mosaic de cada parc. Encara que la delimitació dels EOA és 

ara molt acurada, el treball de fotointerpretació ha revelat que el Mapa d’Hàbitats té 
polígons excessivament grans i que la distinció entre Arbrat dens, Arbrat obert i 
matollar al MCSC v2 és sovint contradictòria en diferent parts. 

- Tanmateix, s’ha trobat als parcs molta documentació puntual de fauna a la que 
caldria donar, tant com es pogués, una dimensió geogràfica, ja fos mitjançant mètodes 
d’interpolació allà on les dades ho permetin o, al menys, una representació en l’espai 
geogràfic. 
 
11.3. Aplicació de Manteniment de la Base de Dades d’EOA 
Seria convenient, però no imprescindible, encarregar una aplicació que permetés 
modificar i actualitzar la Base de Dades a través d’una fitxa interactiva. 
 
11.4. Avaluació de la pertinència de les Hipòtesis de partida 
Aquest projecte va ésser proposat per l’Àrea d’Espais Naturals i nosaltres hem explicitat 
les hipòtesis prèvies que implica, tot fent d’altres metodològiques. Encara que es pot 
considerar com un dels paradigmes actualment en vigor en Ecologia que els mosaics 
són positius per a la biodiversitat,  la relació entre mosaics de paisatge i biodiversitat no 
és senzilla i, com és freqüent, aquesta relació depèn del context geogràfic i històric. En 
aquest sentit, seria desitjable que les directrius de l’Àrea d’Espais Naturals respecte dels 
EOA abandonats (recuperar-los com a EOA, deixar que es matorralitzin o reforestar-
los) estès basada en recerca científica publicada en articles de referència i no tot 
simplement en la moda. Per tant, l’Àrea d’Espais Naturals hauria de subvencionar o, al 
menys, apadrinar, un projecte de recerca que, de la forma més objectiva possible, 
establís la relació entre diferents tipus de mosaic i biodiversitat pel cas concret del seu 
àmbit geogràfic. 
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12.  Balanç econòmic 
 
Aquest projecte es tanca amb un dèficit pressupostari de -7078.2 euros. 
 

Personal Cost mensual € Mesos Total € 
Investigadors i Professors 
Universitaris 3766.0 2 7532.0 

Becaris Predoctorals 1100.0 4 4400.0 

Becaris Projectistes 900.0 6 5400.0 

    

Hardware 50.0 12 600.0 

    

Software 416.7 0.1875 78.1 

    

Altres (camp etc)   1675.0 

    

Total Costos   19685.1 
    

    

Concepte    

Projecte DIBA   9000.0 

IVA   -1241.4 

Overhead UAB   -1551.7 

Ajut CAIXA (F. Baró) 1600.0 4 6400.0 

    

Total Ingressos   12606.9 
    

BALANÇ ECONÒMIC   -7078.2 
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13.  Relació de Documents al CD 
 

Fitxers al directori \ 
 

GEODATADEFINITIU \GFO Directori Geoinformació corresponent als Parcs Naturals de 
Garraf, Olèrdola i Foix 

GEODATADEFINITIU \STLLOR Directori Geoinformació corresponent al Parc Natural de Sant 
Llorenç de Munt i L’Obac 

PROJECTES Directori Documents dels Projectes d’actuació demostratius 
Dades_Geodatadefinitiu_GFO.xls Fitxer excel Relació de la geoinformació continguda al directori 

GFO 
Dades_Geodatadefinitiu_STLL.xls Fitxer excel  Relació de la geoinformació continguda al directori 

STLLOR 
Descrip_camps_STLL_GFO.xls Fitxer excel Descripció dels camps de la Base de Dades 
Descrip_camps_GFO_v5.xls Fitxer excel Descripció dels camps de la Base de Dades GFO v5 
llegMCSCv2.dbf Fitxer excel Llegenda Mapa de Cobertes de Sol de Catalunya v.2 
llegHab.xls Fitxer excel Llegenda Mapa de Hàbitats 
GFOMCA_Abdts.xls Fitxer excel Priorització Multicriteri dels EOA candidats als Parcs 

Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix 
GFOREG_Abdts.xls Fitxer excel Priorització per regles dels EOA candidats als Parcs 

Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix 
GFOValoracioAbdts.xls Fitxer excel Valors dels criteris de selecció dels EOA candidats als 

Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix 
STLLREG_Abdts.xls Fitxer excel Priorització per regles dels EOA candidats als Parcs 

Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix 
STLLMCA_Abdts.xls Fitxer excel Priorització Multicriteri dels EOA candidats als Parcs 

Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix 
STLLValoracioAbdts.xls Fitxer excel Valors dels criteris de selecció dels EOA candidats al 

Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac 
GFOimpactmosaic.xls Fitxer excel Valors d’Impacte al Mosaic de la recuperació de cada 

EOA abandonat  
GFOimpactmosaic2.xls Fitxer excel Valors d’Impacte al Mosaic de l’abandonament de 

cada EOA actiu 
STLL_EOA_TOTS_v3.xls Fitxer excel Base de Dades d’EOA al Parc Natural de Sant 

Llorenç de Munt i L’Obac 
GFO_EOA_Acti_v5.xls Fitxer excel Base de Dades d’EOA actius als Parcs Naturals de 

Garraf, Olèrdola i Foix 
GFO_EOA_Abdt_v5.xls Fitxer excel Base de Dades d’EOA abandonats als Parcs Naturals 

de Garraf, Olèrdola i Foix 
EOA_R035_InfFinal_20070924.pdf Fitxer pdf Memòria Final 
AppI.pdf Fitxer pdf Apèndix I (Detalls Metodològics) 
AppII.pdf Fitxer pdf Apèndix II (Projectes d’Actuacions Demostratives) 
ContingutCD.pdf Fitxer pdf Document amb aquesta secció 
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Fitxers al directori PROJECTES 

 
Alternatives_EOA.doc Fitxer Word Document Els Espais Oberts al Parc Natural  

de  Sant Llorenç Del Munt i l’Obac 
Alternatives de Gestió i Actuacions de Suport a la 
Gestió 

Proposta*.pdf Fitxers pdf Documents amb la descripció de la proposta 
d’actuació per a cada espai seleccionat (Les Boades, 
Les Cases, Les Grauetes, La Mata i La Vall) 

*.jpg Fitxers jpg 
Word 

Plànols corresponents a la proposta d’actuació per a 
cada espai seleccionat (Les Boades, Les Cases, Les 
Grauetes, La Mata i La Vall) 
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Llistat de capes SIG per la zona dels Parcs Naturals de Garraf, Olèrdola i Foix a 
GEODATADEFINITIU\GFO. Per a més detalls, vegeu fitxer Dades_Geodatadefinitiu_GFO.xls 

Nom Extensió Àmbit Descripció 
GA_Ortos25m_COLOR MrSID GFO Ortofotografies 1:25000 Color  
GA_Ortos25m_NIR MrSID GFO Ortofotografies 1:25000 NIR  
GFO_Ortos5m_COLOR MrSID GFO Ortofotografies 1:5000 Color  
GFO_Topo10m_RASTER MrSID GFO Mapa topogràfic 1:10000  

SP20040731_NRG TIFF GFO 
Imatge SPOT 2004 Pseudocolor NIR-
RED-GREEN 

SP20040731_MNR.tif TIFF GFO 
Imatge SPOT 2004 Pseudocolor MIR-
NIR-RED 

GFO_DEM10 TIFF GFO Model Digital d'Elevacions 10m  
GFO_ASPECT10 TIFF GFO Orientacions 10m 
GFO_SLOPE10 TIFF GFO Pendents 10m (percentatge) 
GFO_LSFACT10 TIFF GFO Factor LS 10m 
GFO_IRRAD10 TIFF GFO Irradiància 10m 
MRE_GFO10 TIFF GFO Risc d'Incendi Bàsic 
tall10mv10r01 SHAPE  CAT Quadrícula 10M 
tall25mv10r01 SHAPE  CAT Quadrícula 20M 
tall50mv10r01 SHAPE  CAT Quadrícula 50M 
tall5mv10r01 SHAPE  CAT Quadrícula 5M 
Municipis_GFO SHAPE  GFO Límits municipals als Parcs 
Comarques_GFO SHAPE  GFO Límits comarcals als Parcs 
GFO_hc_Merge SHAPE  GFO Fulls d'hàbitats del Parc fusionats 
Limits_GFO SHAPE  GFO Límits dels Parcs 

GFO_MCSC2_catproj_buf.shp SHAPE  GFO 
Mapa de cobertures  (Buffer 1400 límits 
Parc) 

conreus_1957 SHAPE  GFO 
Espais Oberts Agrícoles de 1957 
(Original) 

GFO_EOA_Act_v4 SHAPE  GFO Espais Oberts Agrícoles Actuals  

GFO_EOA_1957_v4 SHAPE  GFO 
Espais Obert Agrícoles el 1957 (adaptat 
als límits del Parc) 

GFO_EOA_TOTS_v4 SHAPE GFO 
Tots els Espais Oberts Agrícoles amb 
atributs temàtics associats (BD) 

GFO_EOA_Acti_v5 SHAPE GFO 
Espais Oberts Agrícoles Actius en 
l'actualitat 

GFO_EOA_Abdt_v5 SHAPE GFO 
Espais Oberts Agrícoles Abandonats en 
l'actualitat 

llegHab xls CAT Llegenda d'hàbitats de Cataunya 

Categories dbf CAT 
Llegenda del MCSC 2a edi i de la 
categorització pròpia del projecte 

Tortugues_Punts_transectes_UTM SHAPE GFO 
Punts dels transectes de tortuga 
mediterrània en UTM 

MN311_Buffer_FLORA_END_STLL_GFO SHAPE GFO 
Presència de flora endèmica, rara o 
amenaçada 

MN421_CAMPEIG_PERDIG_GFO SHAPE) GFO Àrea de campeig Àliga Perdiguera 

MN332_HAB_VGI_GFO SHAPE GFO 
Valoració botànica dels hàbitats - Índex 
VGI (Valor Global d'Interès) 

MN423_DIST_MAM_GFO SHAPE GFO 
Distribució potencial de diferents espècies 
de mamífers 

MN441_VAL_NIDIF_GFO SHAPE GFO Valoració dels ocells nidificants 
MN477_OC_BIOIND_GFO SHAPE GFO Estat del medi - ocells bioindicadors 
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Llistat de capes SIG per la zona del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i L’Obac a 
GEODATADEFINITIU\STLLOR. Per a més detalls, vegeu fitxer Dades_Geodatadefinitiu_STLL.xls 

Nom  Extensió Àmbit Descripció 
STLL_Ortos25m_COLOR MrSID STLL Ortofotografies 1:25000 Color  

STLL_Ortos25m_NIR MrSID STLL Ortofotografies 1:25000 NIR  

STLL_Ortos5m MrSID STLL Ortofotografies 1:5000 Color  

STLL_TOPO10m MrSID STLL Mapa topogràfic 1:10000  

STLLTIFF1956 TIFF STLL Ortofotografies 1956 BN 

SPOT2003atc TIFF STLL Imatge SPOT 2003 Pseudocolor MIR-NIR-RED 

SPOT2005atc TIFF STLL Imatge SPOT 2005 Pseudocolor MIR-NIR-RED 

DEM10 TIFF STLL Model Digital d'Elevacions 10m  

ASPECT10 TIFF STLL Orientació 10m 

SLOPE10 TIFF STLL Pendent 10m 

DEMSTLL10 TIFF STLL Model Digital d'Elevacions 10m (Interpolació) 

STLL_SLOPE10perc TIFF STLL Pendents 10m  

STLL_ASPECT10 TIFF STLL Orientació 10m 

STLL_AOI2_IRR10 TIFF STLL Irradiància 10m 

STLL_lsfact10 TIFF STLL Factor LS 10m  

tall10mv10r01 SHAPE CAT Quadrícula 10M 

tall25mv10r01 SHAPE CAT Quadrícula 20M 

tall50mv10r01 SHAPE CAT Quadrícula 50M 

tall5mv10r01 SHAPE CAT Quadrícula 5M 

Municipis_STLL SHAPE STLL Límits municipals al Parc 

Lim_comarcals SHAPE STLL Límits comarcals al Parc 

incendi20030730 SHAPE STLL Incendi de 30/07/2003 

incendi20030810ara SHAPE STLL Incendi de 10/08/2003 

MRE_STLL1400 SHAPE STLL Risc d'Incendi bàsic 

Habitats363_392 SHAPE STLL Fulls d'hàbitats del Parc fusionats 

STLL_FINQUES_01_DIPU SHAPE STLL Límits de les finques de la DIBA a STLL 

limit_PNSN2000 SHAPE STLL Límit del Parc STLL 

MCSM_STLLv1 SHAPE STLL Mapa de cobertures modificat (Buffer 1400 límits Parc) 

EOA_Actuals_v3 SHAPE  STLL Espais Oberts Agrícoles Actuals 

EOA_1956_v3 SHAPE STLL Espais Oberts Agrícoles de 1956  

EOA_Select_v3 SHAPE STLL 
Selecció d'Espais Oberts Agrícoles (La Mata, Les Boades, 
Hostalets del Daví i Les Grauetes) 

EOA_TOTS_v3 SHAPE STLL 
Tots els Espais Oberts Agrícoles amb atributs temàtics 
associats (BD) 

STLL_Parcelari SHAPE STLL Parcelari del Parc STLL 

llegHab Xls CAT Llegenda d'hàbitats de Cataunya 

Categories Dbf CAT 
Llegenda del MCSC 2a edició i de la categorització pròpia 
del projecte 

CAMPEIG_RAPINY_GRID1KM SHAPE STLL Presència de rapinyaires per quadrícula 1km 

MN311_Buffer_FLORA_END_STLL SHAPE STLL Presència de flora endèmica, rara o amenaçada 

MN421_CAMPEIG_PERDIG SHAPE STLL Àrea de campeig Àliga Perdiguera 

MN332_HAB_VGI SHAPE STLL 
Valoració botànica dels hàbitats - Índex VGI (Valor 
Global d'Interès) 

MN423_DIST_MAM SHAPE STLL Distribució potencial de diferents espècies de mamífers 

MN441_VAL_NIDIF SHAPE STLL Valoració dels ocells nidificants 

Rapinyaires_nidificants LYR STLL Àrees de nificació de 9 aus rapinyaires 

Zones_Caça_Controlada SHAPE STLL Zones de Caça Controlada (Societats i Codis de batuda) 

MN447_OC_BIOIND SHAPE STLL Estat del medi - Ocells bioindicadors 
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