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ANNEX I: MAPA TOPOGRÀFIC

Figura A.2: Mapa topogràfic de l'àrea d'estudi: Font: Institut Cartogràfic de Catalunya





ANNEX II: ORTOFOTOIMATGE 1956

A.2: Ortofotompa 1956 amb els poligons per cada ús/coberta del sòl. Elaboració pròpia.





ANNEX III ANÀLISI DEL PAISATGE VISUAL

III.1 SINGULARITAT

Hàbitat %

Freixenedes dels Pirineus i de les muntanyes catalanídiques septentrionals 0,0029

Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-catalanes 0,0229

Sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos, ...) i altres bosquines de ribera 1,5100

Pedreres, explotacions d'àrids i runam 0,1571

Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), generalment amb neret (Rhododendron  ferrugineum), acidòfiles i  
mesòfiles, dels obacs pirinencs

0,2112

Prats  amb  Festuca  nigrescens,  Trifolium thalii,  Ranunculus  gouanii,...  calcícoles  i  mesòfils,  de  l'alta 
muntanya pirinenca

0,2112

Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterrànies càlides 0,3306

Avetoses amb Pulsatilla font-queri, calcícoles, de l'estatge subalpí dels Pirineus 0,3488

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 0,3592

Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia) 0,5168

Prats amb Selseria coerulea, Cirsium acaule, ... calcícoles i mesoxeròfils, dels estatges montà i subalpí  
dels Pirineus

0,5845

Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d'esquí, 0,7950

Prats, sovint emmatats, d'Ononis striata, Anthyllis montana, Globularia cordifolia (lluqueta),... calcícoles 
i xeròfils, de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí, sobretot als Prepirineus

0,9107

Matollars baixos de ginebró (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalpí 0,9225

Matollars prostrats de boixerola (Arctostaphylos uva-ursi  ),  de vessants rocosos,  de l'alta muntanya 
pirinenca

0,9225

Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), o repoblacions, sense sotabosc forestal 0,9313

Taula A.1: Elements singulars emprats per al càlcul de la Singularitat (dins de qualitat visual de paisatge). Elaboració pròpia.



III.2 FRAGILITAT: ORIENTACIÓ I PENDENT

Pendent

Orientació

Figura A.4: Mapa d'orientacions (imatge gran amb 9 orientacions, imatge petita amb 5 orientacions). Elaboració pròpia a partir del  
MDE

Figura A.3: Mapa de pendents (%). Elaboració pròpia a partir del MDE.
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