
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\logo_medi_natural_ok.jpg
Model elaborat d'acord amb l'Ordre AAM/246/2013, de 14 d'octubre, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.
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Pla simple de gestió forestal
Importació de dades de SIG
Per poder incorporar dades de SIG automàticament en el PSGF, és necessari haver fet la digitalització d'acord amb les instruccions indicades en el "Protocol de digitalització de PTGMF" elaborat pel CPF.
Un cop finalitzada la digitalització, executi l'arxiu "12-Exportar.bat" del directori de cartografia del PTGMF. Utilitzi la funció "enganxar" en la següent finestra per copiar la informació generada. Premi a continuació el botó "importar dades SIG" per incorporar les dades al document. Si vol cancel·lar l'acció, no enganxi res i premi el botó "importar dades SIG", que no carregarà ni modificarà cap informació.
Fitxes descriptives dels rodals
Per gestionar les fitxes descriptives dels rodals manualment (en cas de no haver importat les dades de SIG) cal crear-los en la taula següent, indicant el codi del rodal, la formació forestal i la superfície ordenada (S. ord.). Els camps sombrejats no són editables (el seu contingut es calcula o es carrega automàticament).
 
- Botó "Afegir" per crear una nova fitxa descriptiva de rodal.
- Botó "x" per eliminar una fitxa descriptiva de rodal.
- Botó ">>" per anar a la fitxa descriptiva de rodal especificada.
- Botó "D" per duplicar part dels continguts d'una fitxa descriptiva de rodal a una altra.  
Rodal
Espècie pr.
Formació forestal
Codi
S. ord.
S. for.
S. arb.
     
Fitxes tècniques per a la construcció de vials, rompudes i transformacions a pastures
En cas de requerir la realització de fitxes tècniques per a la construcció de vials rompudes o transformacions a pastures, es poden crear en les següents seccions, indicant codi i amidament.
 
Important: Els codis indicats han de coincidir amb codis existents a l'apartat d'infraestructures del PSGF per poder generar les fitxes tècniques corresponents. 
 
- Botó "Afegir" per crear una nova fitxa tècnica.
- Botó "x" per eliminar una fitxa tècnica.
- Botó ">>" per anar a la fitxa tècnica.
I. Fitxes tècniques per a la construcció de vials
Codi Vial
Longitud (m)
II. Fitxes tècniques per a rompudes forestals
Codi Rompuda
Superficie (ha)
III. Fitxes tècniques per a transformacions a pastures
Codi pastura
Superficie (ha)
Imprimir el PSGF
Mitjançant aquesta funció, s'exclou del document la secció "Eines del programa" i s'imprimeixen únicament els continguts requerits pel Centre de la Propietat Forestal. La secció "Eines del programa" es pot tornar a activar en qualsevol moment mitjançant el botó "Inici (eines)" situat en les capçaleres de les pàgines del formulari de PSGF.
Recordi actualitzar el resum d'actuacions planificades en el capítol 4 del document.
 
Validació del PSGF
Mitjançant aquesta funció es pot fer una validació de part dels continguts del PSGF i de la correspondència entre la informació actual i la incorporada automàticament mitjançant el procediment d'importació de dades de SIG .
Resultats de la validació del PTGMF
1.   DESCRIPCIÓ DE LA FINCA I PROPIETAT
1.1 Propietat
1.1.1 Dades de la persona de contacte
1.1.2 Dades de propietat
1.1.3 Dades de la/es finca/ques
Id Finca
Nom Finca
Municipi  
Superfície (ha)
           
1.1.4 Relació entre finques i persones
Finca
Persona (DNI, CIF)  
Rol  
            
1.2 Superfícies
Superfície total de la finca
Superfície poblada amb espècies arbòries    
Superfície poblada amb espècies no arbòries
Superfície forestal
Superfície no forestal a ordenar
Superfície ordenada en el PSGF
1.3 Qualificacions especials i afectacions
Qualificacions especials
Tipus 
Nom
Superfície (ha)
Afectacions
Tipus
Nom / Descripció    
Superfície (ha)
1.4 Incendis forestals
Risc d'incendis tipus
Índex de perill
PPP i/o PPI
Mesures de prevenció i defensa contra incendis forestals 
2.   OBJECTIUS PREFERENTS
2.1 Antecedents de gestió de la superfície ordenada
2.2 Descripció dels objectius preferents
Rodal
Objectiu Preferent 
* Aquesta taula es genera automàticament a partir de la informació introduida a les fitxes descriptives dels rodals
Activitat cinegètica, ramaderia extensiva i altra informació complementària a nivell de finca
3. MODELS DE GESTIÓ I INFRAESTRUCTURES
3.1 Models de gestió
Rodal
Model de gestió
ORGEST
Formació Forestal
Codi
* Aquesta taula es genera automàticament a partir de la informació introduida a les fitxes descriptives dels rodals
3.2 Infraestructures de la superfície ordenada
3.2.1 Xarxa viària: existent i planificada de nova construcció
Codi
E/P
Tipus
Longitud
(m)
Any o periodicitat
Característiques tècniques
          
* Codi: 
   - Camins principals: PR seguit del número que correspongui i la lletra E o P, segons sigui existent o projectat
   - Camins primaris: PM seguit del número que correspongui i la lletra E o P, segons sigui existent o projectat
   - Camins secundaris: SC seguit del número que correspongui i la lletra E o P, segons sigui existent o projectat
   - Camins desembosc: DB seguit del número que correspongui i la lletra E o P, segons sigui existent o projectat 
3.2.2 Rompudes i transformacions a pastures
Codi
E/P
Tipus
Superfície
(ha)
Any o periodicitat
Característiques tècniques
* Codi: 
   - Rompudes: RM seguit del número que correspongui
   - Transformacions a pastura: TP seguit del número que correspongui
3.2.3 Infraestructures de prevenció d'incendis (línies de defensa i punts d'aigua)
Codi
E/P
Tipus
Amidament 
(ha o m³)
Any o periodicitat
Característiques tècniques
* Codi: 
   - Línies de defensa: LD seguit del número que correspongui i la lletra E o P, segons sigui existent o projectada
   - Punts d'aigua: PA seguit del número que correspongui i la lletra E o P, segons sigui existent o projectat
4. PROGRAMA D'ACTUACIONS FORESTALS
4.1 Actuacions forestals en els rodals
Rodal
Actuacions previstes
Any o periodicitat
Superfície (ha)
Notificació
* Aquesta taula es genera automàticament a partir de la informació introduida a les fitxes descriptives dels rodals
* Notificació: S (Si), N (No), *S (Recomenable comunicar a efectes estadístics )
4.2 Actuacions d'infraestructures i canvis d'ús del sòl
Codi
Actuacions previstes
Amidament 
(m, ha o m³)
Any o periodicitat
Notificació
* Aquesta taula es genera automàticament a partir de la informació introduida a l'apartat 3.2
* Utilitzar el botó "Actualitzar actuacions" per carregar o actualitzar aquest apartat amb les actuacions planificades.
 Important: Recordi actualitzar el calendari d'actuacions abans d'imprimir el document o utilitzar la funció "Imprimir"  incorporada en aquest formulari.
FITXA DESCRIPTIVA DEL RODAL
1. Dades generals del rodal
Rodal
Espècie principal
Formació forestal
Codi
Qualitat d'estació
Vulnerabilitat als incendis
SO (ha)
Superfície Ordenada
SF (ha)
SA (ha)
SO: Superfície ordenada, SF: Superfície forestal, SA: Superfície arbrada
2. Estructura de la massa, formació arbòria i arbustiva
Tipus d'inventari:
2.1 Estructura de la massa  
Forma principal
Composició específica
Distribució espacial
2.2 Formació arbòria
Espècies forestals  
Densitat  (p/ha)
Fcc %
Dm (cm)
H (m)
Edat
AB 
(m2/ha)
Volum 
(m3/ha)
Espècies forestals  
% Bosc  Petit
% Bosc Mitjà
% Bosc  Gran
CD
AB (m²/ha)
Coeficient de lleva
Alçària
mitja
Temps
últ. pela
Estimació aprof. 
(t/ha)
Existències pelegrí 
(t/ha)
Gruix mitjà suro (mm)
Existències suro (t/ha)
Qs - Quercus suber
% de suro en regeneració
% suro pelegrí
% suro en producció
Estat de la coberta forestal
2.3 Formació arbustiva
Espècies arbustives
Fcc %
H (m)
2.4 Mesures de prevenció, correcció de danys i altres condicionants de gestió
3. Objectiu, model de gestió i itinerari silvícola
3.1 Objectiu preferent
Descripció de l'objectiu
3.2 Model de gestió silvícola
* Marcar si la gestió proposada és per una formació forestal diferent a l'actual.
Identificació del model de gestió (Es visualitzarà en el resum de models de l'apartat 3 del PSGF)
Descripció del model de gestió
3.3 Itinerari silvícola
4. Planificació d'actuacions i quantificació de productes i serveis
Actuacions previstes
Any o 
periodicitat
Superfície 
(ha)
Quantitat
Unitats
Normes silvícoles i/o quantificació de productes
Descripció i quantificació dels serveis
Signatures
Propietari/ària - Representant - Administrador
Signatura/es
Tècnic redactor
Titulació professional
Número de col·legiat
Telèfon
Correu electrònic
Signatura
CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN ELS INSTRUMENTS D'ORDENACIÓ FORESTAL EN FINQUES PRIVADES
 
 
El present plec de condicions tècniques forma part inherent de l'Instrument d'ordenació forestal (IOF) i el seu incompliment pot representar una infracció administrativa quan afecti el normal desenvolupament de la gestió planificada en les forests, d'acord amb la normativa sectorial vigent.
 
 
APROFITAMENTS FORESTALS
 
- En l'aprofitament de llenya per a consum propi no es tallaran arbres de característiques singulars dins la seva espècie, ja  sigui per la seva mida, edat, història o particularitat científica ni aquells peus que contradiguin els objectius del pla.
 
- Al realitzar els treballs d'aprofitament de productes fusters, cal extremar les precaucions amb les eines i maquinària utilitzada, tant en la talla com en el desembosc, per tal d'evitar danys en els arbres que queden en peu.
 
- En l'execució dels aprofitaments cal controlar la possible erosió ocasionada per les activitats forestals (sobretot en les vies de treta i parcs de fusta) i cal adoptar les mesures preventives i correctives necessàries considerant, en tot cas, els efectes a mitjà i a llarg termini.
 
- Cal preveure i dissenyar, abans de l'execució dels treballs planificats, amb quins mitjans i com es faran per minimitzar els possibles danys i fenòmens erosius.
 
- Fer la treta de forma progressiva i racional, per evitar l'enganxament conjunt de troncs no alineats i, que per efecte ventall, puguin causar danys importants al regenerat i a la vegetació arbustiva i arbòria.
 
- En el desarrelament de plantes per a jardineria és necessari realitzar un marcatge de la planta a desarrelar i la supervisió d'aquest per un tècnic de l'Administració forestal prèviament a l'inici de les feines de desarrelament.
 
 
XARXA VIARIA
 
- Per la construcció de vials que presentin dificultats tècniques o condicionants en la seva execució (longitud, pendent transversal, pedregositat, afloraments rocosos, conservació del sòl, espais protegits, etc.), serà necessari prèviament realitzar el marcatge sobre el terreny i la visita posterior per part d'un tècnic de la Direcció General competent en matèria forestal. Si el traçat final suposa canvis substancials respecte el traçat inicialment marcat en el pla, d'acord amb l'objectiu establert i les seves característiques generals, serà necessari presentar la fitxa de construcció de nous vials i iniciar la tramitació de la modificació del pla.
 
- Prèviament als moviments de terra necessaris per a la construcció dels vials, s'ha de realitzar la tallada de l'arbrat afectat per la traça de nova construcció i s'ha de procedir a la retirada o eliminació (trituració, crema) de les restes vegetals generades, incloent l'extracció de la fusta. Tanmateix, la fusta objecte d'aprofitament es podrà  disposar en els laterals i ser extreta posteriorment a la construcció del camí.
 
- En l'execució de  l'obertura o manteniment dels vials, els moviments de terra han d'evitar i minimitzar rodaments de pedres pendent avall. Les pedres de grans dimensions que aflorin en els moviments de terres i s'hagin de retirar de la zona, es disposaran de forma que serveixin per contenir i donar estabilitat a desmunts i terraplens. 
- Els vials s'han de dotar dels elements constructius necessaris (cunetes, drenatges, altres) per disminuir la freqüència dels seus arranjaments i minimitzar l'erosió i pèrdua de sòl. Cal preveure el seu manteniment amb la freqüència necessària per la conservació d'aquests segons el seu ús i categoria de vial.
 
 
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTAL
 
- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades, s'hauran de trossejar o triturar i deixar esteses arran del sòl. En cap cas no es podran deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins rurals i camins forestals, definits segons el Decret de regulació d'accés al medi natural i equivalents als camins principals i camins primaris dels instruments d'ordenació forestal.
 
- En el municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal i durant el període comprés entre el 15 de juny i 15 de setembre, ambdós inclosos, no es podran realitzar treballs que generin restes vegetals si no es disposa d'expressa i excepcional autorització per part de l'administració forestal. En cas de disposar d'aquesta autorització, el tractament de les capçades i la retirada de restes en la franja de 20 metres dels camins s'haurà de realitzar amb una periodicitat màxima de 15 dies. Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem els treballs quedaran suspesos en establir-se un nivell de pla alfa 3. La consulta del nivell de pla alfa es pot fer via web (http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/), al telèfon de l'ajuntament corresponent o al telèfon d'atenció ciutadana (012). 
 
- Amb l'objectiu de prevenir incendis forestals, queda prohibit tirar burilles o qualsevol residu que pugui donar origen a un foc a les forests. En cas de detectar-se fum o un possible inici de foc forestal, s'avisarà immediatament als serveis de prevenció i extinció d'incendis forestal (telèfon 112).
 
 
VEGETACIÓ AFECTADA PER INCENDIS, NEVADES, VENTADES I ALTRES PERTORBACIONS
 
- Les capçades generades en  la tallada de la vegetació afectada per incendis, nevades, ventades o altres pertorbacions, que no siguin retirades, s'hauran  de trossejar o triturar i ser esteses arran del sòl. Les restes vegetals, en les zones amb elevat pendent o canals de desguàs de les aigües dels vessants, es disposaran en cordons seguint les corbes de nivell per tal de disminuir les pèrdues de sol per erosió o bé distribuir-les homogèniament per tota la superfície sense produir piles de més d'un metre d'alçada. En cap cas no es podran deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins principals i primaris.
 
- Es recomana tallar tot l'arbrat i arbustos morts, respectant els grups d'arbres amb possibilitat de supervivència. Es deixaran en peu els arbres que presentin almenys una tercera part de la capçada verda i, que aquesta presentin un aspecte que puguin ajudar a la regeneració de la massa arbrada.
 
 
 PLAGUES I MALURES FORESTALS
 
- Cal evitar les pràctiques que fomentin l'aparició de plagues o malalties, facilitant sempre que sigui possible l'eliminació de restes o la retirada de la biomassa.
 
- L'aparició d'una nova plaga, malura o agent nociu o l'augment significatiu de l'afectació o danys produïts per un agent existent que sigui igual o superior al 20% respecte l'afectació inicial, s'ha de comunicar a l'Administració forestal fent servir els models facilitats per aquesta.
 
- Les tallades de vegetació afectades per plagues i/o malures han de seguir les directrius que estableixi l'Administració forestal per tal d'evitar la seva propagació en la realització d'actuacions de sanejament.
- En les reforestacions i aforestacions s'utilitzarà planta lliure de plagues i malures, d'acord amb la legislació que en regula el seu origen i comerç. 
 
- Després de la lleva de suro o pelagrí s'ha de realitzar el tractament fitosanitari adient contra l'escaldat del suro Diplodia corticola, amb els productes i en els termes que determini l'Administració forestal.
 
- Els tractaments forestals amb aplicació de productes químics es farà amb personal especialitzat i s'utilitzaran els productes i les dosis que estiguin legalment autoritzades i que siguin les més adequades per cada formació forestal.
 
- En les reforestacions i noves plantacions cal tenir en compte el previst en els Reials Decrets 1220/2011, de 5 de setembre i el Real Decreto 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció.
 
 
RAMADERIA EXTENSIVA
 
- Cal adequar la càrrega ramadera a les característiques i possibilitats ramaderes de la zona i el tipus de bestiar que hi ha de pasturar. Cal planificar i fer les rotacions del ramat tot definint el període de permanència i la carrega puntual en cada zona.
 
- Quan es detectin processos erosius produïts per una excessiva càrrega ramadera o una rotació poc eficient d'acord amb les possibilitats productives farratgeres, s'acotarà la zona al ramat el període necessari per tal què la zona es pugui regenerar de forma natural. Així mateix caldrà establir quines mesures de maneig i de suport al bestiar s'estableixen per tal que no es reprodueixi aquesta problemàtica.
 
- Les masses forestals en regeneració, s'han d'acotar al ramat durant el període necessari per tal de garantir un correcte desenvolupament del regenerat i/o plantació. També es poden protegir els plançons amb les tècniques i mesures adients per fer compatible la gestió silvopascícola.
 
- Cal que el bestiar es trobi registrat i sanejat, d'acord amb la legislació específica vigent.
 
 
HABITATS, FLORA I FAUNA PROTEGIDA O AMENAÇADA
 
- Cal posar en coneixement a les persones que han de fer treballs en les zones amb presència d'espècies de flora i fauna protegides o amenaçades, quines són, tot identificant-les i determinant les restriccions o condicionants d'execució.
 
- Quan una espècie protegida o amenaçada es detecti en una zona on no hi era present o no s'hagués determinat en el moment de l'aprovació de l'instrument d'ordenació, es posarà en coneixement de l'Administració forestal immediatament i s'aturaran temporalment les actuacions que s'estiguin portant a terme quan es consideri que puguin afectar aquestes especies, així com les seves àrees de reproducció i/o cria. Serà el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat qui en determinarà la possible afectació i limitacions que es puguin generar en les actuacions planificades.
 
 
AIGÜES i SÒL
 
- En cas que l'actuació es realitzi en zona de domini públic hidràulic i/o en zona de policia, serà necessari disposar de l'autorització de l'Administració hidràulica (Agencia Catalana de I'Aigua o Confederació Hidrografica de I'Ebre segons correspongui) en aquells casos en què la llei 29/85, de 2 d'agost, d'aigües i el reglament que la desenvolupa ho prevegin.
 
- No es poden abocar restes vegetals sobre les lleres ni residus industrials provinents de l'activitat forestal.
 
- S'evitarà travessar els cursos d'aigua amb maquinària pesada, per exemple camions, excepte en els punts habilitats per aquest efecte. 
  
- En caràcter general tots els cursos fluvials han de ser respectats, així com la vegetació de ribera. En aquest sentit s'han de reduir les pertorbacions dels sòl properes als cursos d'aigua mitjançant l'adequada planificació dels treballs. Així, s'ha d'evitar localitzar en les proximitats dels cursos les següents activitats: establiment dels patis de fusta, emmagatzematge o acopi de productes fitosanitaris i de residus, reparació de maquinàries i tampoc es rentarà cap tipus d'envàs ni equip en el curs d'aigua.
 
- En l'execució dels treballs, maneig del bestiar, etc. o, en les zones on es desenvolupin naturalment processos de pèrdua de sòl, es prendran les mesures específiques o preventives per minimitzar-ne l'impacte i el seu desenvolupament.
 
 
ROMPUDES
 
- S'ha de delimitar la zona a rompre i posteriorment realitzar la tallada i estassada de tota la vegetació existent. Posteriorment s'ha de procedir a la retirada o eliminació (trituració, crema) de les restes vegetals generades, incloent l'extracció de la fusta.
 
- En l'execució de les rompudes, els moviments de terra han d'evitar o minimitzar rodaments de pedres pendent avall. Les pedres de grans dimensions que aflorin en els moviments de terres i s'hagin de retirar de la zona es disposaran de forma que serveixin per contenir i donar estabilitat a desmunts i terraplens. També s'habilitaran les mesures constructives per dirigir les aigües i la seva correcta canalització per minimitzar les pèrdues de sòl.
 
- Quan en la realització de la rompuda s'efectuï l'aportació de terres procedents d'obres de la construcció, caldrà seguir allò establert en el Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s'efectui amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.
 
- La realització de les rompudes no pot donar lloc a la comercialització d'àrids, independentment de les seves dimensions, si no es disposa de la corresponent autorització administrativa. 
 
- En l'execució de la rompuda de terreny forestal la tallada de la vegetació, retirada de restes i la preparació del terreny per a instaurar el conreu agrícola haurà d'estar finalitzada en el termini d'un any a comptar des del dia que la propietat avisi de l'inici de l'actuació. Posteriorment, el conreu agrícola proposat haurà d'estar instaurat en un termini no superior a un any un cop finalitzada la preparació del terreny. 
 
TRANSFORMACIONS A PASTURES
 
- Amb caràcter general, no es poden fer moviments de terres en les transformacions a pastures ni alterar els horitzons edàfics de la zona, tret de determinades zones on estigui tècnicament justificat. S'admet la realització d'un gradeig superficial cada 5 anys per millorar les pastures i l'eliminació de les soques. Si hi ha implantació de noves especies, aquestes no poden ser típicament agrícoles i s'escolliran especies amb capacitat de regeneració natural i persistència en el temps.
 
- S'ha de delimitar la zona a fer la transformació a pastura i posteriorment realitzar la tallada i estassada de la vegetació que es determini en les normes tècniques executives. Posteriorment s'ha de procedir a la retirada o eliminació (trituració, crema) de les restes vegetals generades, incloent l'extracció de la fusta. Aquestes no es poden disposar en cordons en el perímetre o dins l'àrea que es vol transformar.
 
- No es poden  implantar pastures en zones d'un pendent superior al 30%, excepte  quan existeixi  feixes o bancals. En aquests s'haurà de respectar i mantenir la vegetació existent en els marges, per tal de continuar mantenint l'estabilitat dels talussos i els ecotons que es donen en aquests.
 
 
RESTES NO FORESTALS 
 
- Els residus perillosos generats en l'activitat forestal han de ser correctament emmagatzemats mitjançant l'ús dels envasos corresponents i identificats. Aquests residus cal que siguin gestionats per un gestor autoritzat.
 
- El personal implicat en la generació de residus perillosos vetllarà per tal que no es produeixin pèrdues, deteriorament, o inutilitzacions indegudes, tant en la manipulació de recollida com de dipòsit, i s'extremaran les mesures per evitar el vessament accidental.
 
- Els residus urbans generats pels treballadors forestals (restes de menjar, envasos, ...), cal que es recullin diàriament en bosses i es dipositin en els contenidors urbans adequats.
 
 
VALORS HISTÒRICS, CULTURALS i ESPIRITUALS
 
- En l'execució de les actuacions forestals no es produiran danys als testimonis històrics, prehistòrics, culturals i espirituals identificats.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Signatura de la propietat o representant en compromís de compliment:
 
 
Característiques tècniques de la construcció dels vials (*) 
* S'han d'indicar les característiques tècniques per a cada un dels vials
A.- Característiques tècniques generals
* ENP: Espai natural protegit
B.- Característiques tècniques particulars
Terreny natural
Aportació de graves
Formigonats
Terra
Trànsit
Roca
Longitud (m)
Gruix (m)
Longitud (m)
Gruix (m)
Ferm de la traça
Pendent màxim (%):
Longitud del tram amb pendent màxim (m):
Apartadors:
Moviments de terres:                
Característiques de la caixa del vial          
Desmunt
Terraplè
Trinxera
Desmunt i terraplè
Quantitat aproximada (m3)
Lloc previst d'abocament o procedència
Excedents de terra:
Préstecs de terrra:
Moviment de roques:
Maquinària a utilitzar:
Obres i elements auxiliars
Estabilització de talussos:  
Longitud (m)
Alçada (m)
Gruix (cm)
Esculleres de pedra:
Murs de formigó:
Murs de pedra o maçoneria:
Gabions:
Hidrosembres:
Plantacions:
Espècies a utilitzar en les hidrosembres:
Espècies a utilitzar en les plantacions:
Passos de barrancs i cursos d'aigua:
Curs d'aigua
Guals
Tubs
Pontons i ponts
Permanent
Temporal
Tipus (*)
Longitud (m) 
Amplada (m)
N. de tubs
Diàmetre (cm)
Tipus (**)
Longitud (m)
* Cal indicar si el gual és de terra, de formigó, formigó armat, ...
** Cal indicar si el tub és de formigó, tub corrugat, ...
Drenatge  
Drenatge transversal superficial
Distància entre trenques o canals (m)
Trencaigües o trenques:	
Canals oberts en "U":
Drenatge transversal soterrat
Secció
Dimensions (cm)
Drenatge longitudinal
Cunetes
Secció
Profunditat
Amplada en superfície
Amplada en profunditat
Triangular
En "U"
Trapezoidal
Característiques tècniques de les rompudes forestals (*)
* S'han d'indicar les característiques tècniques per a cada una de les rompudes
Parcel·les cadastrals afectades en l'execució de la rompuda:
A.- Característiques inicials de la zona a rompre
Pendent inicial del terreny (%):
Profunditat inicial del sòl (cm):
Antics bancals o feixes:
Amplada mitjana dels bancals o feixes (m):
Marges de pedra:
Alçada mitjana dels marges (m):
Ampliació de camps existents:
Amplada mitjana a eixamplar (m):
  
Longitud total (m):
Afloraments de roca:
% superfície amb aflorament:
  
Espessor de l'aflorament (cm):
Pedregositat > 20 cm de diàmetre:
B.- Vegetació existent i productes forestals
Espècies forestals presents i productes a extreure
C.- Característiques executives
En bancals o feixes:
n
Amplada mitjana dels bancals o feixes (m):
Es mantenen els bancals existents:
Alçada mitjana entre bancals (m):
Nous bancals:
Pendent marges dels bancals H/V:
Camps extensius:
n
      
Es faran marges interns:
Pendent final del camp (%):    
Rases perimetrals:
Fondària (cm):
Longitud (m):
Talussos:
Desmunts    
Terraplens    
Aportació de terra vegetal:
Gruix (cm):
Gruix (cm):
Revegetació:
Esculleres:
Alçada (m):
Alçada (m):
Longitud (m):
Longitud (m):
Moviments de terres:
Terra vegetal
Sorra
Graves
Pedra
Blocs de pedra
Aport de material (m3):
Excedent de material (m3):
Origen (aport) / Destí (excedent):
Maquinària a utilitzar:
Accessos:
Desviació de vials existents (m)
Nous accessos
Tram a substituir
Tram nou
Longitud (m):
Amplada (m):
Pendent longitudinal mitjà (%):
Radi de corba (m):
D.- Altres dades
Les zones a rompre han patit incendi forestal:
Any:
Els terrenys ha rompre han percebut alguna subvenció:
Concepte
Any
Organisme atorgant
Característiques tècniques de les pastures sol·licitades (*)
* S'han d'indicar les característiques tècniques per a cada una de les pastures sol·licitades
A.- Característiques inicials de la zona a transformar a pastura
Antics bancals o feixes
Marges arbrats
Aflorament de roca
Pedregositat > 20cm diàmetre
B.- Vegetació existent i productes forestals
Espècies forestals presents i productes a extreure
* Tipus de producte: Fusta, llenya, pals, serra o trituració
C.- Caracterísitiques executives
Gradeig superficial cada 5 anys
Dall ocasional o estacional
Eliminació de soques
* Mètode d'eliminació de e les soques: Cremar, soterrar i triturar
Resembra cada 5 anys
Informació Provinent del SIG
SIGTip
SIGId
SIG1
SIG2
SIG3
SIG4
8.2.1.3144.1.471865.466488
-
Abies alba
Pinus uncinata
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Pinus halepensis
Pinus pinea
Quercus humilis
Quercus ilex ilex
Quercus ilex ballota
Quercus suber
Quercus faginea
Quercus pyrenaica
Quercus canariens
Quercus petraea
Quercus robur
Fagus sylvatica
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Boscos de ribera
Castanea sativa
Plantacions
Altres Formacions
No Arbrat
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Abella de la Conca
Abrera
Àger
Agramunt
Aguilar de Segarra
Agullana
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Aiguaviva
Aitona
Alamús (Els)
Alàs i Cerc
Albagés (L')
Albanyà
Albatàrrec
Albesa
Albi (L')
Albinyana
Albiol (L')
Albons
Alcanar
Alcanó
Alcarràs
Alcoletge
Alcover
Aldea (L')
Aldover
Aleixar (L')
Alella
Alfara de Carles
Alfarràs
Alfés
Alforja
Algerri
Alguaire
Alins
Alió
Almacelles
Almatret
Almenar
Almoster
Alòs de Balaguer
Alp
Alpens
Alpicat
Alt Àneu
Altafulla
Amer
Ametlla de Mar (L')
Ametlla del Vallès (L')
Ampolla (L')
Amposta
Anglès
Anglesola
Arbeca
Arboç (L')
Arbolí
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argelaguer
Argençola
Argentera (L')
Argentona
Armentera (L')
Arnes
Arres
Arsèguel
Artés
Artesa de Lleida
Artesa de Segre
Ascó
Aspa
Avellanes i Santa Linya (Les)
Avià
Avinyó
Avinyonet de Puigventós
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Baix Pallars
Balaguer
Balenyà
Balsareny
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barbens
Barberà de la Conca
Barberà del Vallès
Barcelona
Baronia de Rialb (La)
Bàscara
Bassella
Batea
Bausen
Begues
Begur
Belianes
Bellaguarda
Bellcaire d'Empordà
Bellcaire d'Urgell
Bell-lloc d'Urgell
Bellmunt del Priorat
Bellmunt d'Urgell
Bellprat
Bellpuig
Bellvei
Bellver de Cerdanya
Bellvís
Benavent de Segrià
Benifallet
Benissanet
Berga
Besalú
Bescanó
Beuda
Bigues i Riells
Biosca
Bisbal de Falset (La)
Bisbal del Penedès (La)
Bisbal d'Empordà (La)
Biure
Blancafort
Blanes
Boadella i les Escaules
Bolvir
Bonastre
Bòrdes (Es)
Bordils
Borges Blanques (Les)
Borges del Camp (Les)
Borrassà
Borredà
Bossòst
Bot
Botarell
Bovera
Bràfim
Breda
Bruc (El)
Brull (El)
Brunyola
Cabacés
Cabanabona
Cabanelles
Cabanes
Cabanyes (Les)
Cabó
Cabra del Camp
Cabrera de Mar
Cabrera d'Igualada
Cabrils
Cadaqués
Calaf
Calafell
Calders
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Calldetenes
Callús
Calonge
Calonge de Segarra
Camarasa
Camarles
Cambrils
Camós
Campdevànol
Campelles
Campins
Campllong
Camprodon
Canejan
Canet d'Adri
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Cantallops
Canyelles
Capafonts
Capçanes
Capellades
Capmany
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Caseres
Cassà de la Selva
Casserres
Castell de l'Areny
Castell de Mur
Castellar de la Ribera
Castellar de n'Hug
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldans
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de la Roca
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellnou de Seana
Castelló de Farfanya
Castelló d'Empúries
Castellolí
Castell-Platja d'Aro
Castellserà
Castellterçol
Castellvell del Camp
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Catllar (El)
Cava
Cellera de Ter (La)
Celrà
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Cervera
Cervià de les Garrigues
Cervià de Ter
Cistella
Ciutadilla
Clariana de Cardener
Cogul (El)
Colera
Coll de Nargó
Collbató
Colldejou
Collsuspina
Colomers
Coma i la Pedra (La)
Conca de Dalt
Conesa
Constantí
Copons
Corbera de Llobregat
Corbera d'Ebre
Corbins
Corçà
Cornellà de Llobregat
Cornellà del Terri
Cornudella de Montsant
Creixell
Crespià
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Cubelles
Cubells
Cunit
Darnius
Das
Deltebre
Dosrius
Duesaigües
Escala (L')
Esparreguera
Espinelves
Espluga Calba (L')
Espluga de Francolí (L')
Esplugues de Llobregat
Espolla
Esponellà
Espot
Espunyola (L')
Estamariu
Estany (L')
Estaràs
Esterri d'Àneu
Esterri de Cardós
Falset
Far d'Empordà (El)
Farrera
Fatarella (La)
Febró (La)
Figaró-Montmany
Fígols
Fígols i Alinyà
Figuera (La)
Figueres
Figuerola del Camp
Flaçà
Flix
Floresta (La)
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Foixà
Folgueroles
Fondarella
Fonollosa
Fontanals de Cerdanya
Fontanilles
Fontcoberta
Font-rubí
Foradada
Forallac
Forès
Fornells de la Selva
Fortià
Franqueses del Vallès (Les)
Freginals
Fuliola (La)
Fulleda
Gaià
Galera (La)
Gallifa
Gandesa
Garcia
Garidells (Els)
Garriga (La)
Garrigàs
Garrigoles
Garriguella
Gavà
Gavet de la Conca
Gelida
Ger
Gimenells i el Pla de la Font
Ginestar
Girona
Gironella
Gisclareny
Godall
Golmés
Gombrèn
Gósol
Granada (La)
Granadella (La)
Granera
Granja d'Escarp (La)
Granollers
Granyanella
Granyena de les Garrigues
Granyena de Segarra
Gratallops
Gualba
Gualta
Guardiola de Berguedà
Guiamets (Els)
Guils de Cerdanya
Guimerà
Guingueta d'Àneu (La)
Guissona
Guixers
Gurb
Horta de Sant Joan
Hospitalet de Llobregat (L')
Hostalets de Pierola (Els)
Hostalric
Igualada
Isona i Conca Dellà
Isòvol
Ivars de Noguera
Ivars d'Urgell
Ivorra
Jafre
Jonquera (La)
Jorba
Josa i Tuixén
Juià
Juncosa
Juneda
Les
Linyola
Llacuna (La)
Lladó
Lladorre
Lladurs
Llagosta (La)
Llagostera
Llambilles
Llanars
Llançà
Llardecans
Llavorsí
Lleida
Llers
Lles de Cerdanya
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llimiana
Llinars del Vallès
Llívia
Lloar (El)
Llobera
Llorac
Llorenç del Penedès
Lloret de Mar
Llosses (Les)
Lluçà
Maçanet de Cabrenys
Maçanet de la Selva
Madremanya
Maià de Montcal
Maials
Maldà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marçà
Margalef
Marganell
Martorell
Martorelles
Mas de Barberans
Masarac
Masdenverge
Masies de Roda (Les)
Masies de Voltregà (Les)
Masllorenç
Masnou (El)
Masó (La)
Maspujols
Masquefa
Masroig (El)
Massalcoreig
Massanes
Massoteres
Matadepera
Mataró
Mediona
Menàrguens
Meranges
Mieres
Milà (El)
Miralcamp
Miravet
Moià
Molar (El)
Molins de Rei
Mollerussa
Mollet de Peralada
Mollet del Vallès
Molló
Molsosa (La)
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montagut i Oix
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montclar
Montellà i Martinet
Montesquiu
Montferrer i Castellbò
Montferri
Montgai
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmell (El)
Montmeló
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
Montornès del Vallès
Mont-ral
Mont-ras
Mont-roig del Camp
Montseny
Móra d'Ebre
Móra la Nova
Morell (El)
Morera de Montsant (La)
Muntanyola
Mura
Nalec
Naut Aran
Navarcles
Navàs
Navata
Navès
Nou de Berguedà (La)
Nou de Gaià (La)
Nulles
Odèn
Òdena
Ogassa
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Oliana
Oliola
Olius
Olivella
Olost
Olot
Oluges (Les)
Olvan
Omellons (Els)
Omells de na Gaia (Els)
Ordis
Organyà
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Os de Balaguer
Osor
Ossó de Sió
Pacs del Penedès
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau d'Anglesola (El)
Palau de Santa Eulàlia
Palau-sator
Palau-saverdera
Palau-solità i Plegamans
Pallaresos (Els)
Pallejà
Palma de Cervelló (La)
Palma d'Ebre (La)
Palol de Revardit
Pals
Papiol (El)
Pardines
Parets del Vallès
Parlavà
Passanant i Belltall
Pau
Paüls
Pedret i Marzà
Penelles
Pera (La)
Perafita
Perafort
Peralada
Peramola
Perelló (El)
Piera
Piles (Les)
Pineda de Mar
Pinell de Brai (El)
Pinell de Solsonès
Pinós
Pira
Pla de Santa Maria (El)
Pla del Penedès (El)
Planes d'Hostoles (Les)
Planoles
Plans de Sió (Els)
Poal (El)
Pobla de Cérvoles (La)
Pobla de Claramunt (La)
Pobla de Lillet (La)
Pobla de Mafumet (La)
Pobla de Massaluca (La)
Pobla de Montornès (La)
Pobla de Segur (La)
Poboleda
Polinyà
Pont d'Armentera (El)
Pont de Bar (El)
Pont de Molins
Pont de Suert (El)
Pont de Vilomara i Rocafort (El)
Pontils
Pontons
Pontós
Ponts
Porqueres
Porrera
Port de la Selva (El)
Portbou
Portella (La)
Pradell de la Teixeta
Prades
Prat de Comte
Prat de Llobregat (El)
Pratdip
Prats de Lluçanès
Prats de Rei (Els)
Prats i Sansor
Preixana
Preixens
Premià de Dalt
Premià de Mar
Preses (Les)
Prullans
Puigcerdà
Puigdàlber
Puiggròs
Puigpelat
Puig-reig
Puigverd d'Agramunt
Puigverd de Lleida
Pujalt
Quar (La)
Quart
Queralbs
Querol
Rabós
Rajadell
Rasquera
Regencós
Rellinars
Renau
Reus
Rialp
Riba (La)
Riba-roja d'Ebre
Ribera d'Ondara
Ribera d'Urgellet
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Riera de Gaià (La)
Riner
Ripoll
Ripollet
Riu de Cerdanya
Riudarenes
Riudaura
Riudecanyes
Riudecols
Riudellots de la Selva
Riudoms
Riumors
Roca del Vallès (La)
Rocafort de Queralt
Roda de Barà
Roda de Ter
Rodonyà
Roquetes
Roses
Rosselló
Rourell (El)
Rubí
Rubió
Rupià
Rupit i Pruit
Sabadell
Sagàs
Salàs de Pallars
Saldes
Sales de Llierca
Sallent
Salomó
Salou
Salt
Sanaüja
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Aniol de Finestres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Carles de la Ràpita
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Climent Sescebes
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de la Sarga
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Feliu Sasserra
Sant Ferriol
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Gregori
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Sant Hilari Sacalm
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Jaume de Llierca
Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume d'Enveja
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Joan les Fonts
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Julià de Vilatorta
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Sant Just Desvern
Sant Llorenç de la Muga
Sant Llorenç de Morunys
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d'Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Llémena
Sant Martí de Riucorb
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Martí Vell
Sant Mateu de Bages
Sant Miquel de Campmajor
Sant Miquel de Fluvià
Sant Mori
Sant Pau de Segúries
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Pescador
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Ramon
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Osormort
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Bàrbara
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d'Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Llogaia d'Àlguema
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Besora
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Oliva
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sarral
Sarrià de Ter
Sarroca de Bellera
Sarroca de Lleida
Saus
Savallà del Comtat
Secuita (La)
Selva de Mar (La)
Selva del Camp (La)
Senan
Sénia (La)
Senterada
Sentiu de Sió (La)
Sentmenat
Serinyà
Seròs
Serra de Daró
Setcases
Seu d'Urgell (La)
Seva
Sidamon
Sils
Sitges
Siurana
Sobremunt
Soleràs (El)
Solivella
Solsona
Sora
Soriguera
Sort
Soses
Subirats
Sudanell
Sunyer
Súria
Susqueda
Tagamanent
Talamanca
Talarn
Talavera
Tallada d'Empordà (La)
Taradell
Tarragona
Tàrrega
Tarrés
Tarroja de Segarra
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Térmens
Terrades
Terrassa
Tiana
Tírvia
Tiurana
Tivenys
Tivissa
Tona
Torà
Tordera
Torelló
Torms (Els)
Tornabous
Torre de Cabdella (La)
Torre de Claramunt (La)
Torre de Fontaubella (La)
Torre de l'Espanyol (La)
Torrebesses
Torredembarra
Torrefarrera
Torrefeta i Florejacs
Torregrossa
Torrelameu
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Torrent
Torres de Segre
Torre-serona
Torroella de Fluvià
Torroella de Montgrí
Torroja del Priorat
Tortellà
Tortosa
Toses
Tossa de Mar
Tremp
Ullà
Ullastrell
Ullastret
Ulldecona
Ulldemolins
Ultramort
Urús
Vacarisses
Vajol (La)
Vall de Bianya (La)
Vall de Boí (La)
Vall de Cardós
Vall d'en Bas (La)
Vallbona d'Anoia
Vallbona de les Monges
Vallcebre
Vallclara
Vallfogona de Balaguer
Vallfogona de Ripollès
Vallfogona de Riucorb
Vallgorguina
Vallirana
Vall-llobrega
Vallmoll
Vallromanes
Valls
Valls d'Aguilar (Les)
Valls de Valira (Les)
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Vansa i Fórnols (La)
Veciana
Vendrell (El)
Ventalló
Verdú
Verges
Vespella de Gaià
Vic
Vidrà
Vidreres
Vielha e Mijaran
Vilabella
Vilabertran
Vilablareix
Vilada
Viladamat
Viladasens
Viladecans
Viladecavalls
Vilademuls
Viladrau
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilagrassa
Vilajuïga
Vilalba dels Arcs
Vilalba Sasserra
Vilaller
Vilallonga de Ter
Vilallonga del Camp
Vilamacolum
Vilamalla
Vilamaniscle
Vilamòs
Vilanant
Vilanova de Bellpuig
Vilanova de la Barca
Vilanova de l'Aguda
Vilanova de Meià
Vilanova de Prades
Vilanova de Sau
Vilanova de Segrià
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova d'Escornalbou
Vilanova i la Geltrú
Vilaplana
Vila-rodona
Vila-sacra
Vila-sana
Vila-seca
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilaür
Vilaverd
Vilella Alta (La)
Vilella Baixa (La)
Vilobí del Penedès
Vilobí d'Onyar
Vilopriu
Vilosell (El)
Vimbodí
Vinaixa
Vinebre
Vinyols i els Arcs
Viver i Serrateix
Xerta
Abella de la Conca
Abrera
Àger
Agramunt
Aguilar de Segarra
Agullana
Aiguafreda
Aiguamúrcia
Aiguaviva
Aitona
Alamús (Els)
Alàs i Cerc
Albagés (L')
Albanyà
Albatàrrec
Albesa
Albi (L')
Albinyana
Albiol (L')
Albons
Alcanar
Alcanó
Alcarràs
Alcoletge
Alcover
Aldea (L')
Aldover
Aleixar (L')
Alella
Alfara de Carles
Alfarràs
Alfés
Alforja
Algerri
Alguaire
Alins
Alió
Almacelles
Almatret
Almenar
Almoster
Alòs de Balaguer
Alp
Alpens
Alpicat
Alt Àneu
Altafulla
Amer
Ametlla de Mar (L')
Ametlla del Vallès (L')
Ampolla (L')
Amposta
Anglès
Anglesola
Arbeca
Arboç (L')
Arbolí
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argelaguer
Argençola
Argentera (L')
Argentona
Armentera (L')
Arnes
Arres
Arsèguel
Artés
Artesa de Lleida
Artesa de Segre
Ascó
Aspa
Avellanes i Santa Linya (Les)
Avià
Avinyó
Avinyonet de Puigventós
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Baix Pallars
Balaguer
Balenyà
Balsareny
Banyeres del Penedès
Banyoles
Barbens
Barberà de la Conca
Barberà del Vallès
Barcelona
Baronia de Rialb (La)
Bàscara
Bassella
Batea
Bausen
Begues
Begur
Belianes
Bellaguarda
Bellcaire d'Empordà
Bellcaire d'Urgell
Bell-lloc d'Urgell
Bellmunt del Priorat
Bellmunt d'Urgell
Bellprat
Bellpuig
Bellvei
Bellver de Cerdanya
Bellvís
Benavent de Segrià
Benifallet
Benissanet
Berga
Besalú
Bescanó
Beuda
Bigues i Riells
Biosca
Bisbal de Falset (La)
Bisbal del Penedès (La)
Bisbal d'Empordà (La)
Biure
Blancafort
Blanes
Boadella i les Escaules
Bolvir
Bonastre
Bòrdes (Es)
Bordils
Borges Blanques (Les)
Borges del Camp (Les)
Borrassà
Borredà
Bossòst
Bot
Botarell
Bovera
Bràfim
Breda
Bruc (El)
Brull (El)
Brunyola
Cabacés
Cabanabona
Cabanelles
Cabanes
Cabanyes (Les)
Cabó
Cabra del Camp
Cabrera de Mar
Cabrera d'Igualada
Cabrils
Cadaqués
Calaf
Calafell
Calders
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Calldetenes
Callús
Calonge
Calonge de Segarra
Camarasa
Camarles
Cambrils
Camós
Campdevànol
Campelles
Campins
Campllong
Camprodon
Canejan
Canet d'Adri
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Cantallops
Canyelles
Capafonts
Capçanes
Capellades
Capmany
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Caseres
Cassà de la Selva
Casserres
Castell de l'Areny
Castell de Mur
Castellar de la Ribera
Castellar de n'Hug
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldans
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de la Roca
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellnou de Seana
Castelló de Farfanya
Castelló d'Empúries
Castellolí
Castell-Platja d'Aro
Castellserà
Castellterçol
Castellvell del Camp
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Catllar (El)
Cava
Cellera de Ter (La)
Celrà
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Cervera
Cervià de les Garrigues
Cervià de Ter
Cistella
Ciutadilla
Clariana de Cardener
Cogul (El)
Colera
Coll de Nargó
Collbató
Colldejou
Collsuspina
Colomers
Coma i la Pedra (La)
Conca de Dalt
Conesa
Constantí
Copons
Corbera de Llobregat
Corbera d'Ebre
Corbins
Corçà
Cornellà de Llobregat
Cornellà del Terri
Cornudella de Montsant
Creixell
Crespià
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Cubelles
Cubells
Cunit
Darnius
Das
Deltebre
Dosrius
Duesaigües
Escala (L')
Esparreguera
Espinelves
Espluga Calba (L')
Espluga de Francolí (L')
Esplugues de Llobregat
Espolla
Esponellà
Espot
Espunyola (L')
Estamariu
Estany (L')
Estaràs
Esterri d'Àneu
Esterri de Cardós
Falset
Far d'Empordà (El)
Farrera
Fatarella (La)
Febró (La)
Figaró-Montmany
Fígols
Fígols i Alinyà
Figuera (La)
Figueres
Figuerola del Camp
Flaçà
Flix
Floresta (La)
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Foixà
Folgueroles
Fondarella
Fonollosa
Fontanals de Cerdanya
Fontanilles
Fontcoberta
Font-rubí
Foradada
Forallac
Forès
Fornells de la Selva
Fortià
Franqueses del Vallès (Les)
Freginals
Fuliola (La)
Fulleda
Gaià
Galera (La)
Gallifa
Gandesa
Garcia
Garidells (Els)
Garriga (La)
Garrigàs
Garrigoles
Garriguella
Gavà
Gavet de la Conca
Gelida
Ger
Gimenells i el Pla de la Font
Ginestar
Girona
Gironella
Gisclareny
Godall
Golmés
Gombrèn
Gósol
Granada (La)
Granadella (La)
Granera
Granja d'Escarp (La)
Granollers
Granyanella
Granyena de les Garrigues
Granyena de Segarra
Gratallops
Gualba
Gualta
Guardiola de Berguedà
Guiamets (Els)
Guils de Cerdanya
Guimerà
Guingueta d'Àneu (La)
Guissona
Guixers
Gurb
Horta de Sant Joan
Hospitalet de Llobregat (L')
Hostalets de Pierola (Els)
Hostalric
Igualada
Isona i Conca Dellà
Isòvol
Ivars de Noguera
Ivars d'Urgell
Ivorra
Jafre
Jonquera (La)
Jorba
Josa i Tuixén
Juià
Juncosa
Juneda
Les
Linyola
Llacuna (La)
Lladó
Lladorre
Lladurs
Llagosta (La)
Llagostera
Llambilles
Llanars
Llançà
Llardecans
Llavorsí
Lleida
Llers
Lles de Cerdanya
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llimiana
Llinars del Vallès
Llívia
Lloar (El)
Llobera
Llorac
Llorenç del Penedès
Lloret de Mar
Llosses (Les)
Lluçà
Maçanet de Cabrenys
Maçanet de la Selva
Madremanya
Maià de Montcal
Maials
Maldà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marçà
Margalef
Marganell
Martorell
Martorelles
Mas de Barberans
Masarac
Masdenverge
Masies de Roda (Les)
Masies de Voltregà (Les)
Masllorenç
Masnou (El)
Masó (La)
Maspujols
Masquefa
Masroig (El)
Massalcoreig
Massanes
Massoteres
Matadepera
Mataró
Mediona
Menàrguens
Meranges
Mieres
Milà (El)
Miralcamp
Miravet
Moià
Molar (El)
Molins de Rei
Mollerussa
Mollet de Peralada
Mollet del Vallès
Molló
Molsosa (La)
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montagut i Oix
Montblanc
Montbrió del Camp
Montcada i Reixac
Montclar
Montellà i Martinet
Montesquiu
Montferrer i Castellbò
Montferri
Montgai
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmell (El)
Montmeló
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
Montornès del Vallès
Mont-ral
Mont-ras
Mont-roig del Camp
Montseny
Móra d'Ebre
Móra la Nova
Morell (El)
Morera de Montsant (La)
Muntanyola
Mura
Nalec
Naut Aran
Navarcles
Navàs
Navata
Navès
Nou de Berguedà (La)
Nou de Gaià (La)
Nulles
Odèn
Òdena
Ogassa
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Oliana
Oliola
Olius
Olivella
Olost
Olot
Oluges (Les)
Olvan
Omellons (Els)
Omells de na Gaia (Els)
Ordis
Organyà
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Os de Balaguer
Osor
Ossó de Sió
Pacs del Penedès
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau d'Anglesola (El)
Palau de Santa Eulàlia
Palau-sator
Palau-saverdera
Palau-solità i Plegamans
Pallaresos (Els)
Pallejà
Palma de Cervelló (La)
Palma d'Ebre (La)
Palol de Revardit
Pals
Papiol (El)
Pardines
Parets del Vallès
Parlavà
Passanant i Belltall
Pau
Paüls
Pedret i Marzà
Penelles
Pera (La)
Perafita
Perafort
Peralada
Peramola
Perelló (El)
Piera
Piles (Les)
Pineda de Mar
Pinell de Brai (El)
Pinell de Solsonès
Pinós
Pira
Pla de Santa Maria (El)
Pla del Penedès (El)
Planes d'Hostoles (Les)
Planoles
Plans de Sió (Els)
Poal (El)
Pobla de Cérvoles (La)
Pobla de Claramunt (La)
Pobla de Lillet (La)
Pobla de Mafumet (La)
Pobla de Massaluca (La)
Pobla de Montornès (La)
Pobla de Segur (La)
Poboleda
Polinyà
Pont d'Armentera (El)
Pont de Bar (El)
Pont de Molins
Pont de Suert (El)
Pont de Vilomara i Rocafort (El)
Pontils
Pontons
Pontós
Ponts
Porqueres
Porrera
Port de la Selva (El)
Portbou
Portella (La)
Pradell de la Teixeta
Prades
Prat de Comte
Prat de Llobregat (El)
Pratdip
Prats de Lluçanès
Prats de Rei (Els)
Prats i Sansor
Preixana
Preixens
Premià de Dalt
Premià de Mar
Preses (Les)
Prullans
Puigcerdà
Puigdàlber
Puiggròs
Puigpelat
Puig-reig
Puigverd d'Agramunt
Puigverd de Lleida
Pujalt
Quar (La)
Quart
Queralbs
Querol
Rabós
Rajadell
Rasquera
Regencós
Rellinars
Renau
Reus
Rialp
Riba (La)
Riba-roja d'Ebre
Ribera d'Ondara
Ribera d'Urgellet
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Riera de Gaià (La)
Riner
Ripoll
Ripollet
Riu de Cerdanya
Riudarenes
Riudaura
Riudecanyes
Riudecols
Riudellots de la Selva
Riudoms
Riumors
Roca del Vallès (La)
Rocafort de Queralt
Roda de Barà
Roda de Ter
Rodonyà
Roquetes
Roses
Rosselló
Rourell (El)
Rubí
Rubió
Rupià
Rupit i Pruit
Sabadell
Sagàs
Salàs de Pallars
Saldes
Sales de Llierca
Sallent
Salomó
Salou
Salt
Sanaüja
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu Salou
Sant Aniol de Finestres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Carles de la Ràpita
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Climent Sescebes
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de la Sarga
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Feliu Sasserra
Sant Ferriol
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Gregori
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Sant Hilari Sacalm
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Jaume de Llierca
Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume d'Enveja
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Joan les Fonts
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Ramis
Sant Julià de Vilatorta
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Sant Just Desvern
Sant Llorenç de la Muga
Sant Llorenç de Morunys
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d'Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Llémena
Sant Martí de Riucorb
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Martí Vell
Sant Mateu de Bages
Sant Miquel de Campmajor
Sant Miquel de Fluvià
Sant Mori
Sant Pau de Segúries
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Pescador
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Ramon
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Osormort
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Bàrbara
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Queralt
Santa Cristina d'Aro
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Llogaia d'Àlguema
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Besora
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Oliva
Santa Pau
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sarral
Sarrià de Ter
Sarroca de Bellera
Sarroca de Lleida
Saus
Savallà del Comtat
Secuita (La)
Selva de Mar (La)
Selva del Camp (La)
Senan
Sénia (La)
Senterada
Sentiu de Sió (La)
Sentmenat
Serinyà
Seròs
Serra de Daró
Setcases
Seu d'Urgell (La)
Seva
Sidamon
Sils
Sitges
Siurana
Sobremunt
Soleràs (El)
Solivella
Solsona
Sora
Soriguera
Sort
Soses
Subirats
Sudanell
Sunyer
Súria
Susqueda
Tagamanent
Talamanca
Talarn
Talavera
Tallada d'Empordà (La)
Taradell
Tarragona
Tàrrega
Tarrés
Tarroja de Segarra
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Térmens
Terrades
Terrassa
Tiana
Tírvia
Tiurana
Tivenys
Tivissa
Tona
Torà
Tordera
Torelló
Torms (Els)
Tornabous
Torre de Cabdella (La)
Torre de Claramunt (La)
Torre de Fontaubella (La)
Torre de l'Espanyol (La)
Torrebesses
Torredembarra
Torrefarrera
Torrefeta i Florejacs
Torregrossa
Torrelameu
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Torrent
Torres de Segre
Torre-serona
Torroella de Fluvià
Torroella de Montgrí
Torroja del Priorat
Tortellà
Tortosa
Toses
Tossa de Mar
Tremp
Ullà
Ullastrell
Ullastret
Ulldecona
Ulldemolins
Ultramort
Urús
Vacarisses
Vajol (La)
Vall de Bianya (La)
Vall de Boí (La)
Vall de Cardós
Vall d'en Bas (La)
Vallbona d'Anoia
Vallbona de les Monges
Vallcebre
Vallclara
Vallfogona de Balaguer
Vallfogona de Ripollès
Vallfogona de Riucorb
Vallgorguina
Vallirana
Vall-llobrega
Vallmoll
Vallromanes
Valls
Valls d'Aguilar (Les)
Valls de Valira (Les)
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Vansa i Fórnols (La)
Veciana
Vendrell (El)
Ventalló
Verdú
Verges
Vespella de Gaià
Vic
Vidrà
Vidreres
Vielha e Mijaran
Vilabella
Vilabertran
Vilablareix
Vilada
Viladamat
Viladasens
Viladecans
Viladecavalls
Vilademuls
Viladrau
Vilafant
Vilafranca del Penedès
Vilagrassa
Vilajuïga
Vilalba dels Arcs
Vilalba Sasserra
Vilaller
Vilallonga de Ter
Vilallonga del Camp
Vilamacolum
Vilamalla
Vilamaniscle
Vilamòs
Vilanant
Vilanova de Bellpuig
Vilanova de la Barca
Vilanova de l'Aguda
Vilanova de Meià
Vilanova de Prades
Vilanova de Sau
Vilanova de Segrià
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova d'Escornalbou
Vilanova i la Geltrú
Vilaplana
Vila-rodona
Vila-sacra
Vila-sana
Vila-seca
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilaür
Vilaverd
Vilella Alta (La)
Vilella Baixa (La)
Vilobí del Penedès
Vilobí d'Onyar
Vilopriu
Vilosell (El)
Vimbodí
Vinaixa
Vinebre
Vinyols i els Arcs
Viver i Serrateix
Xerta
ENPE
PEIN-PE
PEIN
RF
FAUNA
LU
UP
ZAU
LIC-ZEPA
ZEPA
LIC
PPP
01
02
03
04
06
08
09
10
11
12
13
14
Conveni
Consorci
Altres
100
101
102
Producció de fusta
Producció de suro
Producció de llenyes
Producció de biomassa per ús energètic
Aprofitaments no fusters
Pastura
Altres
Millora de l’estructura de la massa forestal: resistència i resiliència
Recuperació de les masses davant de catàstrofes
Gestió per minimitzar processos erosius
Gestió per a la recuperació i la potenciació d’espècies de flora i fauna
Gestió per a la millora de les masses forestals contra GIF i per la prevenció d’incendis
Gestió per a la prevenció d’incendis
Gestió per un ús eficient dels recursos hídrics
Altres
Valorització el paisatge i/o elements naturals i culturals singulars
Gestió per a la preservació de masses o espais forestals
Usos recreatius i de lleure que pugui donar l’entorn forestal
Altres
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Aclarida de plançoneda
Aclarida de millora
Tallada selectiva
Tallada preparatòria
Tallada aclaratòria
Tallada disseminatòria
Tallada final
Tallada arreu
Tallada de manteniment d'infraestructures i elements singulars
Desarrelament d'arbres i arbustos
Aprofitament de llenya per consum propi
Adevesament
Lleva de suro
Espelegrinatge
Ratllat suro
Tractaments fitosanitaris
Tallada sanitària
Tallada de vegetació afectada per nevades
Tallada de vegetació afectada per incendi
Tallada de vegetació per bufarull
Tallada de vegetació per sequera
Tallada de vegetació afectada per pedregada
Selecció de tanys sense aprofitament comercial
Acordonat i trossejat de restes d'incendis
Estassades
Eliminació de restes
Podes de formació
Podes de fructificació
Podes baixes
Podes altes
Recol·lecció de pinyes
Recol·lecció de tòfones
Recol·lecció de castanyes
Recol·lecció de molsa
Recol·lecció de bolets
Recol·lecció d'espècies aromàtiques
Recol·lecció de verd nadalenc
Reforestació per plantació
Reforestació per sembra
Aforestació per plantació
Aforestació per sembra
Reposició fallides
Manteniment de les reforestacions/aforestacions
0
1
2
7
3
4
5
6
61
48
10
41
27
11
12
31
32
8
9
47
62
63
66
18
19
33
36
37
38
39
40
70
71
72
73
74
75
76
14
15
16
17
29
30
-
Alta
Mitjana
Baixa
0
1
2
3
-
Alta
Moderada
Baixa
0
1
2
3
Dasomètric
Pericial
Descriptiu
G
P
D
-
Coetània
Regular
SemiRegular
Irregular
0
1
2
3
4
-
Aa-Abies alba
Acc-Acer campestre
Acm-Acer monspessulanum
Aco-Acer opalus/granatense
Acp-Acer platanoides
Acs-Acer pseudo-platanus
Alg-Alnus glutinosa
Au-Arbutus unedo
Bpe-Betula pendula
Bpu-Betula pubescens
RIB-Boscos de ribera
Cs-Castanea sativa
Ce-Cedrus sp.
Coa-Corylus avellana
Eu-Eucalyptus sp.
Fs-Fagus sylvatica
Fa-Fraxinus angustifolia
Fe-Fraxinus excelsior
Ia-Ilex aquifolium
Ju-Juglans sp.
La-Larix sp.
Pia-Picea sp.
Ph-Pinus halepensis
Pn-Pinus nigra
Pna-Pinus nigra austriaca
Pnc-Pinus nigra corsicana/calabrica
Ppr-Pinus pinaster
Ppa-Pinus pinea
Pr-Pinus radiata
Ps-Pinus sylvestris
Pu-Pinus uncinata
Plh-Platanus x hybrida
Po-Populus sp.
Pt-Populus tremula
Pra-Prunus avium
Ptm-Pseudotsuga menziessi
Qca-Quercus canariens
Qf-Quercus faginea
Qh-Quercus humilis
Qib-Quercus ilex ballota
Qii-Quercus ilex ilex
Qpe-Quercus petraea
Qpy-Quercus pyrenaica
Qr-Quercus robur
Qs-Quercus suber
Rp-Robinia pseudoacacia
Sa-Salix sp.
Soa-Sorbus aria
Sou-Sorbus aucuparia
Sot-Sorbus torminalis
Tb-Taxus baccata
Tic-Tilia cordata
Tip-Tilia platyphyllos
Ug-Ulmus glabra
Um-Ulmus minor
d-Erm
m-Matollar
p-Pastura
r-Roquissar
c-Conreu
u-Edificacions, equipaments i serveis
3
93
94
95
97
98
99
306
100
107
249
122
8
112
209
132
211
212
92
205
10
12
16
25
311
328
44
37
54
60
81
221
231
236
225
88
170
171
177
312
144
192
201
203
161
208
241
227
228
229
91
243
244
245
246
297
250
272
284
296
298
0
Producció de fusta
Producció de suro
Producció de llenyes
Producció de biomassa per ús energètic
Aprofitaments no fusters
Pastura
Altres
Millora de l’estructura de la massa forestal: resistència i resiliència
Recuperació de les masses davant de catàstrofes
Gestió per minimitzar processos erosius
Gestió per a la recuperació i la potenciació d’espècies de flora i fauna
Gestió per a la millora de les masses forestals contra GIF i per la prevenció d’incendis
Gestió per a la prevenció d’incendis
Gestió per un ús eficient dels recursos hídrics
Altres
Valorització el paisatge i/o elements naturals i culturals singulars
Gestió per a la preservació de masses o espais forestals
Usos recreatius i de lleure que pugui donar l’entorn forestal
Altres
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(Aa)Avetoses
(Aa_Pu)Boscos mixtos d'avet i pi negre
(Aa_Ps)Boscos mixtos d'avet i pi roig
(Aa_Fs)Boscos mixtos d'avet i faig
(Aa_Pl)Boscos mixtos d'avet i altres caducifolis de muntanya
(Aa_Al)Altres boscos mixtos dominats per l'avet
(Pu)Boscos de pi negre
(Pu_Ps)Boscos mixtos de pi negre i pi roig
(Pu_Aa)Boscos mixtos de pi negre i avet
(Pu_Bpe)Boscos mixtos de pi negre i bedolls
(Pu_Cm)Boscos mixtos de pi negre i altres caducifolis de muntanya
(Pu_Al)Altres boscos mixtos dominats pel pi negre
(PsPIR)Boscos de pi roig de l'àmbit pirinenc i central
(PsMER)Boscos de pi roig de l'àmbit meridional
(PsPIR_Pn)Boscos mixtos de pi roig i pinassa de l'àmbit pirinenc i central
(PsMER_Pn)Boscos mixtos de pi roig i pinassa de l'àmbit meridional
(Ps_Pu)Boscos mixtos de pi roig i pi negre
(Ps_Aa)Boscos mixtos de pi roig i avet
(Ps_Pm)Boscos mixtos de pi roig i pins mediterranis
(Ps_Qii)Boscos mixtos de pi roig i alzina
(Ps_Qib)Boscos mixtos de pi roig i carrasca
(Ps_Qh)Boscos mixtos de pi roig i roure martinenc
(Ps_Qf)Boscos mixtos de pi roig i roure de fulla petita
(Ps_Qpy)Boscos mixtos de pi roig i roure reboll
(Ps_Fs)Boscos mixtos de pi roig i faig
(Ps_Qpe)Boscos mixtos de pi roig i roure de fulla gran
(Ps_Bpe)Boscos mixtos de pi roig i bedoll
(Ps_Ac)Boscos mixtos de pi roig i auró o blada
(Ps_Cm)Boscos mixtos de pi roig i altres caducifolis de muntanya
(Ps_Bms)Boscos mixtos submediterranis de pi roig i altres pins i frondoses
(Ps_Coa)Boscos mixtos de pi roig i avellaner
(Ps_Al)Altres boscos mixtos dominats pel pi roig
(PnPRE)Boscos de pinassa de l'àmbit prepirinenc i central
(PnMER)Boscos de pinassa de l'àmbit meridional
(PnPRE_Ps)Boscos mixtos de pinassa i pi roig de l'àmbit prepirinenc i central
(PnMER_Ps)Boscos mixtos de pinassa i pi roig de l'àmbit meridional
(PnPRE_Ph)Boscos mixtos de pinassa i pi blanc de l'àmbit prepirinenc i central
(PnMER_Ph)Boscos mixtos de pinassa i pi blanc de l'àmbit meridional
(PnPRE_Qib)Boscos mixtos de pinassa i carrasca (o alzina) de l'àmbit prepirinenc i central
(PnMER_Qib)Boscos mixtos de pinassa i carrasca (o alzina) de l'àmbit meridional
(PnPRE_Qu)Boscos mixtos de pinassa i roures de l'àmbit prepirinenc i central
(PnMER_Qu)Boscos mixtos de pinassa i roures de l'àmbit meridional
(Pn_Bms)Boscos mixtos submediterranis de pinassa, pi roig i frondoses
(Pn_Bmm)Boscos mixtos submediterranis de pinassa, pi blanc i frondoses
(Pn_Al)Altres boscos mixtos dominats per la pinassa
(PhLIT)Pinedes de pi blanc d'influència litoral
(PhCON)Pinedes de pi blanc continentals
(Ph_Pn)Boscos mixtos de pi blanc i pinassa
(Ph_Ppa)Pinedes mixtes de pi blanc i pi pinyer
(Ph_Ps)Pinedes mixtes de pi blanc i pi roig
(PhLIT_Qib)Formacions mixtes de pi blanc d'influència litoral i carrasca (o roure de fulla petita)
(PhCON_Qib)Formacions mixtes de pi blanc continental i carrasca (o roure de fulla petita)
(Ph_Qii)Formacions mixtes de pi blanc i alzina
(PhLIT_Qu)Formacions mixtes de pi blanc d'influència litoral i roures
(Ph_Qs)Formacions mixtes de pi blanc i surera
(Ph_Bm)Formacions mixtes de pi blanc i altres pins i frondoses
(Ph_Al)Altres formacions mixtes dominades pel pi blanc
(Ppa)Pinedes de pi pinyer
(Ppa_Ph)Pinedes mixtes de pi pinyer i pi blanc
(Ppa_Ppr)Pinedes mixtes de pi pinyer i pinastre
(Ppa_Qii)Formacions mixtes de pi pinyer i alzina (o carrasca)
(Ppa_Qu)Formacions mixtes de pi pinyer i roures
(Ppa_Qs)Formacions mixtes de pi pinyer i surera
(Ppa_Bmm)Formacions mixtes de pi pinyer i altres pins i frondoses
(Ppa_Al)Altres formacions mixtes dominades pel pi pinyer
(Qh)Rouredes de roure martinenc
(Qh_Pn)Boscos mixtos de roure martinenc i pinassa
(Qh_Ps)Boscos mixtos de roure martinenc i pi roig
(Qh_Pm)Boscos mixtos de roure martinenc i pins mediterranis
(Qh_Qib)Boscos mixtos de roure martinenc i carrasca
(Qh_Qii)Boscos mixtos de roure martinenc i alzina
(Qh_Qs)Boscos mixtos de roure martinenc i surera
(Qh_Pl)Boscos mixtos de roure martinenc i altres planifolis
(Qh_Al)Altres boscos mixtos dominats pel roure martinenc
(QiiLIT)Alzinar litoral
(QiiMUN)Alzinar muntanyenc
(Qii_Ph)Boscos mixtos d'alzina i pi blanc
(Qii_Ps)Boscos mixtos d'alzina i pi roig
(Qii_Ppa)Boscos mixtos d'alzina i pi pinyer
(Qii_Ppr)Boscos mixtos d'alzina i pinastre
(Qii_Qs)Boscos mixtos d'alzina i surera
(QiiLIT_Qu)Alzinar litoral i roures
(QiiMUN_Qu)Alzinar muntanyenc i roures
(QiiLIT_Pl)Alzinar litoral i altres planifolis
(QiiMUN_Pl)Alzinar muntanyenc i altres planifolis
(Qii_Au)Boscos mixtos d'alzina i arboç
(Qii_Pn)Boscos mixtos d'alzina i pinassa
(Qii_Pr)Formacions mixtes d'alzina i pi insigne
(Qii_Al)Altres boscos mixtos dominats per l'alzina
(QibTB)Carrascars típics o de terra baixa
(QibMUN)Carrascars muntanyencs
(QibTB_Ph)Boscos mixtos de carrasca i pi blanc
(Qib_Ps)Boscos mixtos de carrasca i pi roig
(QibTB_Pn)Carrascar de terra baixa i pinassa
(QibMUN_Pn)Carrascar muntanyenc i pinassa
(QibTB_Qu)Carrascar de terra baixa i roures
(QibMUN_Qu)Carrascar muntanyenc i roures
(Qib_Al)Altres boscos mixtos dominats per la carrasca
(Qs)Suredes
(Qs_Ph)Boscos mixtos de surera i pi blanc
(Qs_Ppa)Boscos mixtos de surera i pi pinyer
(Qs_Ppr)Boscos mixtos de surera i pinastre
(Qs_Qii)Boscos mixtos de surera i alzines
(Qs_Qu)Boscos mixtos de surera i roures
(Qs_Au)Boscos mixtos de surera i arboç
(Qs_Pl)Boscos mixtos de surera i altres planifolis
(Qs_Al)Altres boscos mixtos dominats per la surera
(Qf)Rouredes de roure de fulla petita
(Qf_Pn)Boscos mixtos de roure de fulla petita i pinassa
(Qf_Ph)Boscos mixtos de roure de fulla petita i pi blanc
(Qf_Ps)Boscos mixtos de roure de fulla petita i pi roig
(Qf_Ppa)Boscos mixtos de roure de fulla petita i pi pinyer
(Qf_Qib)Boscos mixtos de roure de fulla petita i carrasca (o alzina)
(Qf_Al)Altres boscos mixtos dominats pel roure de fulla petita
(Qpy)Rouredes de roure reboll
(Qpy_Ps)Boscos mixtos de roure reboll i pi roig
(Qpy_Al)Altres boscos mixtos dominats pel roure reboll
(Qca)Rouredes de roure africà
(Qca_Al)Boscos mixtos dominats pel roure africà
(Qpe)Rouredes de roure de fulla gran
(Qpe_Ps)Boscos mixtos de roure de fulla gran i pi roig
(Qpe_Qii)Boscos mixtos de roure de fulla gran i alzina
(Qpe_Fs)Boscos mixtos de roure de fulla gran i faig
(Qpe_Pl)Boscos mixtos de roure de fulla gran i altres planifolis
(Qpe_Al)Altres boscos mixtos dominats pel roure de fulla gran
(Qr)Rouredes de roure pènol
(Qr_Pl)Boscos mixtos de roure pènol i altres planifolis
(Fs)Fagedes
(Fs_Ps)Boscos mixtos de faig i pi roig
(Fs_Aa)Boscos mixtos de faig i avet
(Fs_Pu)Boscos mixtos de faig i pi negre
(Fs_Qpe)Boscos mixtos de faig i roure de fulla gran i pènol
(Fs_Pl)Boscos mixtos de faig i altres planifolis
(Fs_Al)Altres boscos mixtos dominats pel faig
(Bpe)Bedollars
(Bpe_Ps)Boscos mixtos de bedoll i pi roig
(Bpe_Aa)Boscos mixtos de bedoll i avet
(Bpe_Pu)Boscos mixtos de bedoll i pi negre
(Bpe_Pl)Boscos mixtos de bedoll i altres caducifolis
(Bpe_Al)Altres boscos mixtos dominats pel bedoll
(Fe)Freixenedes de freixe de fulla gran
(Fe_Ps)Boscos mixtos de freixe de fulla gran i pi roig
(Fe_Pl)Boscos mixtos de freixe de fulla gran i altres planifolis
(Fe_Al)Altres boscos mixtos dominats pel freixe de fulla gran
(RIB_PIR)Formacions de ribera de la muntanya pirinenca
(RIB_PRE)Formacions de ribera de la muntanya prepirinenca
(RIB_TB)Formacions de ribera de terra baixa i muntanya mediterrània
(RIB_MUN_NOR)Formacions de ribera de la muntanya nord-oriental
(RIB_TB_NOR)Formacions de ribera dels trams baixos nord-orientals
(Cs)Castanyedes
(Cs_Co)Boscos mixtos de castanyer i coníferes
(Cs_Qs)Boscos mixtos de castanyer i surera
(Cs_Qu)Boscos mixtos de castanyer amb alzines o roures martinenc i africà
(Cs_Fs_Qpe)Boscos mixtos de castanyer amb faig o roure de fulla gran
(Cs_Pl)Boscos mixtos de castanyer i altres planifolis
(Cs_Al)Altres boscos mixtos dominats pel castanyer
(Ce)Plantacions de cedre
(Ce_Al)Plantacions de cedre amb altres espècies
(La)Plantacions de làrix
(La_Al)Plantacions de làrix amb altres espècies
(Pia)Plantacions de pícea
(Pia_Al)Plantacions de pícea amb altres espècies
(Pna)Plantacions de pinassa d'Àustria
(Pna_Al)Plantacions de pinassa d'Àustria amb altres espècies
(Pnc)Plantacions de pinassa de Còrsega o Calàbria
(Pnc_Al)Plantacions de pinassa de Còrsega o Calàbria amb altres espècies
(Ppr)Plantacions de pinastre
(Ppr_Al)Plantacions de pinastre amb altres espècies
(Pr)Plantacions de pi insigne
(Pr_Al)Plantacions de pi insigne amb altres espècies
(Ptm)Plantacions d'avet de Douglas
(Ptm_Al)Plantacions d'avet de Douglas amb altres espècies
(Eu)Plantacions d'eucaliptus
(Eu_Al)Plantacions d'eucaliptus amb altres espècies
(Ju)Plantacions de noguera
(Ju_Al)Plantacions de noguera amb altres espècies
(Plh)Plantacions de plàtan
(Plh_Al)Plantacions de plàtan amb altres espècies
(Po)Plantacions de pollancre
(Po_Al)Plantacions de pollancre amb altres espècies
(Pra)Plantacions de cirerer
(Pra_Al)Plantacions de cirerer amb altres espècies
(Acc)Formacions dominades per auró blanc (Acer campestre)
(Acm)Formacions dominades per auró negre (Acer monspessulanum)
(Aco)Formacions dominades per blada (Acer opalus/granatense)
(Acp)Formacions dominades per erable (Acer platanoides)
(Acs)Formacions dominades per plàtan fals (Acer pseudo-platanus)
(Coa)Avellanedes
(Coa_Con)Formacions mixtes d'avellaner i coníferes
(Coa_Pl)Formacions mixtes d'avellaner i altres planifolis
(Au)Formacions dominades per arboç (Arbutus unedo)
(Bpu)Formacions dominades per bedoll pubescent (Betula pubescens)
(Ia)Formacions dominades per grèvol (Ilex aquifolium)
(Pt)Formacions dominades per trèmol (Populus tremula)
(Rp)Formacions dominades per acàcia (Robinia pseudoacacia)
(Tb)Formacions dominades per teix (Taxus baccata)
(Ug)Formacions dominades per oma (Ulmus glabra)
(Tic)Formacions dominades per til·ler o tell de fulla petita (Tilia cordata)
(Tip)Formacions dominades per til·ler o tell de fulla gran (Tilia platyphyllos)
(Soa)Formacions dominades per moixera (Sorbus aria)
(Sot)Formacions dominades per moixera de pastor (Sorbus torminalis)
(Sou)Formacions dominades per moixera de guilla (Sorbus aucuparia)
(Ppre)Boscos de pinastre (poblacions espontànies)
(Ppre_Al)Altres boscos mixtos dominats per pinastre (poblacions espontànies)
(c)Conreu
(d)Erm
(m)Matollar
(p)Pastura
(r)Roquissar
(u)Edificacions, equipaments i serveis
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