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CHARACTERISATION OF STANDS AND PRACTICES APPLIED TO ADULT 

FORESTS 

 

This document provides the characteristics of the adult stands that form part of Action C2 of the 

project (Forest management of adult trees), as well as the different stages of planning, marking, 

monitoring, and implementation of the treatments that make up this action. Also included is an 

appendix (Appendix 1. Mature stand description sheets for Action C2). This includes information 

on each of the stands that have been treated, the forestry treatment implemented, and a 

comparison of the pre- and post-action indicator values. 

The main specific objectives of this action are: 

- to describe and characterise each of the stands and what treatment was applied  

- to evaluate the environmental impact of carbon by comparing the initial situation of the 

forest with the post-treatment situation 

- to evaluate the growth and improvement of forest resistance and resilience to 

disturbances such as forest fires and drought.  

- to evaluate the environmental impact of the management on the capacity to 

accommodate biodiversity 

- to evaluate the impact of forest management on water resources. 
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1. Specific objectives for Action C2 

Adult forests with productive potential can generate different types of products, including 

biomass, wood, and cork. However, the lack of management in the Mediterranean region over 

recent years makes it necessary to apply measures that will improve these stands prior to 

putting them into production. Abandoned adult forests present stagnated growth and their 

persistence is compromised. Applying the appropriate forestry treatments will, therefore and 

depending on the case, promote carbon sequestration, maintain the forest’s capacity to 

accommodate biodiversity and/or affect water-use efficiency. 

2. Selection of adult stands  

A total of 10 implementation stands have been determined as part of Action C2, characterised 

as adult stands of Aleppo pine, Scots pine, black pine and cork oak. Table 1 summarises the main 

characteristics of each stand. 

Table 1. General characteristics of the Action C2 stands.  

Landscape units C2 Stands 
Surface area 
agreed (ha) 

Surface area 
implemented 

(ha) 
Species 

Els Aspres 
Can Bech (C2.1.1) 5 5.1 Quercus suber 

Can Budó (C2.1.2) 4.3 4.3 Quercus suber 

El Montmell Aiguaviva (C2.2.1) 4 4 Pinus halepensis 

Serres d’Ancosa 
Cal Marimón (C2.3.1) 9.3 4.4 Pinus halepensis 

Can Vich (C2.3.2) 3.8 3.8 Pinus halepensis 

Capçaleres del 
Llobregat 

Vallcebre (C2.5.1; 
C2.5.2) 

3.83 3.64 Pinus sylvestris 

Sta. M. De les 
Garrigues (C2.5.3) 

5.3 5 Pinus sylvestris 

Vall de Rialb Confós (C2.6.1) 4.8 4.8 Pinus nigra 

Sardanyés (C2.6.2) 5 4.3 Pinus sylvestris 

Total  45.33 39.34  

 

The final surface area implemented in Action C2 was 39.34 ha. The main variation with respect 

to the agreed surface area corresponds to stand C2.3.1 of Cal Marimón, where the main 

objective of the action was to study the impact of cutting on downstream water resources, so a 

control surface area similar to that of the treated surface was necessary. For this reason, of the 

9.3 ha agreed, 4.9 ha were not treated, so that the forest’s water-use response could be 

evaluated in both a treated and untreated area. Stands C2.5.2 in Vallcebre and C2.6.2 in 

Sardanyés also involved small decreases in treated surface area due to wood extraction 

accessibility problems. 

3. Forestry models, itineraries and actions implemented 

For each of the stands, a forestry model was selected in accordance with the guidelines for 

sustainable forest management in Catalonia (Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de 

Catalunya; ORGEST); these vary according to the principal species in the area. The guidelines 

involve identifying and defining forestry management models in line with priority goals, 

including the production and/or prevention of forest fires.  



Once the existing forest has been characterised (Action A3) and the forestry model to be 

followed has been selected, the types of forestry actions required for the model, as well as the 

specific issues of each stand are defined and quantified. This is all set out in the various 

specifications, developed by the CPF technicians. In general, all the action is aimed at reducing 

the density of the stand so that the remaining trees are able to maximise their growth by 

reducing the competition for resources such as water, light, and nutrients. This, in turn, implies 

a greater rate of carbon fixation. Trees are positively selected, favouring those with a better 

shape and greater vitality, and the woodland structure is improved to reduce vulnerability to 

crown fire and decrease the risk of forest fire in the medium term. To create structures of low 

or medium vulnerability to fire, in those stands where it was deemed necessary, action has been 

taken on fuel stratification, to break the vertical and horizontal continuity.  

In stands where water use efficiency was one of the priority objectives, more intensive cutting 

was implemented. This was aimed at reducing water consumption and maximising the growth 

of the remaining trees, increasing the rate of carbon fixation over time.  

In the adult stage, the forests begin to present biodiversity elements, and it is the right time to 

develop these, either by conserving the factors considered in the Potential Biodiversity Index of 

Catalonia (PBIC), or even by improving these. Conserving elements such as large-diameter trees 

or trees with dendromicrohabitats, and creating dead wood (when the forest is deficient in this) 

increases the biodiversity accommodation capacity of a forest. 

Table 2 summarises the main forestry models and actions implemented in each of the Action C2 

stands, as well as the various changes in forestry parameters and indicators analysed. 

Table 2. Summary of the main tree and forest variables and indicators for the Action C2 stands. 

Stand 
ORGEST 
model 

Forestry treatment  
Initial state of the forest (pre-

action) 
Final state of the forest (post-action) 

Model Biodiversity 
Density 
trees/ha 

Carbon 
 t/ha 

**VCF 
PBIC 
(%) 

Density 
trees/ha 

Carbon 
t/ha 

**VFC 
PBIC 
(%) 

Can Bech 
(C2.1.1) 

Qs01 

Selective 
cutting 

and 
clearing  

MH 
Conservation 

and generation 
of dead wood 

354 146.38 A 28,6 221 117.03 C 28,6 

Can Budó 
(C2.1.2) 

Qs03 

Selective 
cutting 

and 
clearing  

MH 
Conservation 

and generation 
of dead wood 

663 105.25 A 22,9 212 45.23 C 31,4 

Aiguaviva 
(C2.2.1) 

Ph05 

Low 
thinning, 

sprout 
selection 

and 
selective 
clearing 

MH 
conservation 

1114 31.64 A 28,6 700 23.70 B 28,6 

Cal 
Marimón 
(C2.3.1) 

Ph01* 

Low 
thinning 

and 
sprout 

selection  

MH 
Conservation 

and generation 
of dead wood 

789 92.57 C 54,3 399 51.45 C 54,3 

Can Vich 
(C2.3.2) 

Ph01 

Low 
thinning 

and 
sprout 

selection  
 

MH 
Conservation 

and generation 
of dead wood 

923 105.36 B 40 573 86.37 C 42,9 

Vallcebre 
(C2.5.1) 

Ps03* 

Clear-
cutting 

with 
reserve 

MH 
conservation 

2441 114.32 

C 28,6 

188 49.13 

C 28,6 

Vallcebre 
(C2.5.2) 

Ps02* 
Selective 

mixed 
thinning  

MH 
Conservation 

and generation 
of dead wood 

1942 59.65 923 40.98 



Sta. M. de 
les 
Garrigues 
(C2.5.3) 

Forest-
grazing 

Selective 
cutting 

(forestry-
grazing 

objective) 

MH 
conservation 

2960 139.92 C 40 1146 72.65 C 34,3 

Confós 
(C2.6.1) 

Pn03 

Low 
thinning 

and 
selective 
clearing  

MH 
Conservation 

and generation 
of dead wood 

1324 188.56 A 51,4 853 137.83 C 51,4 

Sardanyés 
(C2.6.2) 

Ps08 

Selective 
thinning 

and 
sprout 

selection 

MH 
conservation 

955 133.85 A 31.4 509 83.68 B 31,4 

* Adaptation of the Orgest model to increase the impact on water resources.  
**Vulnerability to crown fires 
 

 

From the set of stands, in two the impact of forest management and the increase of downstream 

water resources (blue water) were evaluated in situ: 

- In stand C2.3.1 (Can Marimón), a sensorisation study was implemented in two basins (a 

basin that forms part of the action and a control basin). This consisted of installing four 

piezometers (two per basin), in addition to monitoring two springs (one per basin, to 

obtain the ALFA) and one well. The CTFC also installed soil moisture sensors. This action 

was carried out in collaboration with the Catalan Water Agency (Agència Catalana de 

l’Aigua; ACA), which carries out the monitoring, collects the chronological data, and 

analyses the results. 

 

- In stands C2.5.1 and C2.5.2 (Vallcebre), a hydrological experiment was designed based 

on applying forestry treatments to two microbasins (<4 hectares) that were sensorised 

12 years ago: this was carried out in collaboration with the IDAEA-CSIC research 

organisation, which has had a hydrological station installed in the basin for the last 30 

years. The goal is to be able to observe how the action impacts blue water, by 

monitoring various parameters. The monitoring involves the follow-up of two existing 

piezometers in the treated zone (one per basin), to observe changes in the data series 

that are attributable to the action, and six piezometers located in the untreated zone, 

as a control. The results obtained will also be compared with those from the entire 

Vallcebre basin.   

The following images enable us to visualise the type of structure present in the adult forests, 

depending on the type of species analysed: cork oaks (Figure 1); Aleppo pine ( 

 



   

Figure 1), Scots pine (Figure 3); and black pine (Figure 4), comparing the situation prior to the 

treatments with that afterwards.  

  

 

   

Figure 1. Example of the results of the work carried out in stand C2.1.1 in Can Bech, in an adult cork oak forest, before 
and after forestry action; selective cutting and thinning. 

    

Figure 2. Work carried out in stand C2.3.1, at Can Marimón, an adult forest of Aleppo pines (with black pine and oaks), 
before and after the work: low thinning, sprout selection and biodiversity improvement. 



   

Figure 3. Work carried out in stand C2.5.2, in Vallcebre, an adult forest of Scots pine, before and after the forestry 
action: mixed selective thinning and biodiversity improvement. 

   

Figure 4. Work carried out in stand C2.6.1, in Confós, an adult forest of black pine, before and after the forestry action: 
low thinning, selective clearing, and biodiversity improvement. 

Within each stand, a number of control areas or plots have been defined to allow medium- and 

long-term monitoring, and to quantify the differences between the treated and non-treated 

areas. In general, the control plots have very similar tree and forest measurement characteristics 

to the treated forest, to facilitate their comparison. The plots measure approximately 500 m2.  

In stand C2.3.1 (Can Marimón), the control zone has a similar surface area to that of the treated 

area, due to the requirements of the study carried out by the ACA, which has installed 

piezometers (Figure 5) and is monitoring the springs in the surroundings. 

 

Figure 5. Piezometer installation process at the Can Marimón property. 



4. Visits made to the stands and monitoring of forestry activities 

One of the phases included in Action C2 is the execution of the planned forestry work in the 

different implementation stands defined above. This phase is divided into 4 different sections 

according to the type of work to be carried out, but they all follow the same timeline, as 

summarised below: 

1) Prior visit to the stand with the owner and/or company carrying out the work 

Before starting the forestry work, a prior field visit is always carried out with the owner 

and the company executing the work, to explain, on the ground, the details of the 

planned work. 

 

 

2) Marking and delimiting of the stand 

Optional operation that depends on the characteristics of the stand and the existing 

forest. If carried out, this involves marking either all or part of the stand to show the 

trees to be removed and the trees to be kept.  

In all cases, the stand boundaries are physically marked with barrier tape. 

 

3) Monitoring of the actions 

This action is carried out while the company doing the work is carrying out the forestry 

activities. The CPF technicians are responsible for validating or adjusting any deviations 

from the specifications, as well as any doubts that may arise during the execution of the 

work.  

 

4) Final certification 

This is the last stage, where the CPF technicians validate and certify the degree of 

compliance achieved by the work with respect to that established in the technical 

specifications. 

Table 3 and Figure 6 summarise the number of visits to the different stands according to the 

type of task carried out.   

Table 3. Summary of the number of field visits made to monitor Action C2 in the treated stands. 

Property 

No. visits to the 

property with 

logging company / 

owner 

No. marking 

visits 

No. monitoring 

visits 

No. 

certification 

visits 

Total visits 

Can Bech (C2.1.1) 1  3 1 5 

Can Budó (C2.1.2) 1  4 1 6 

Aiguaviva (C2.2.1) 1 1 2 1 5 

Cal Marimón (C2.3.1) 1 3 3 1 8 

Can Vich (C2.3.2)  4 2 1 7 

Vallcebre (C2.5.1; C2.5.2) 1 4 4 1 10 

Sta. M. de les Garrigues 
(C2.5.3) 

 1 1  2 

Confós (C2.6.1) 1 3 2 1 7 



Sardanyés (C2.6.2) 1 4 1 1 7 

 Total 7 20 22 8 57 

 

A total of 57 visits were made to the different Action C2 stands, with the monitoring and marking 

tasks requiring the most visits, since the adult stands require a significant effort with regard to 

treatment marking to ensure compliance with forestry parameters and to integrate biodiversity 

elements into the cutting, for example, conserving trees that contain microhabitats. It is also 

important to constantly monitor the work while it is being carried out, in order to comply with 

the technical specifications established in the corresponding contracts.  

Figure 6. Tasks performed during the fieldwork phase of Action C2: certification (yellow), monitoring (orange), 

marking visits (gray) and visits with companies/property (blue). 
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Appendix 1. Adult stand description sheets for Action C2 

The description sheets for each of the stands in Action C2 are attached.  

The sheets are in the following order:  

• Sheet for stand C2.1.1. Can Bech 

• Sheet for stand C2.1.2. Can Budó 

• Sheet for stand C2.2.1. Aiguaviva 

• Sheet for stand C2.3.1. Cal Marimón 

• Sheet for stand C2.3.2. Can Vich 

• Sheet for stand C2.5.1. and C2.5.2. Vallcebre 

• Sheet for stand C2.5.3. Sta. M. de les Garrigues 

• Sheet for stand C2.6.1. Confós 

• Sheet for stand C2.6.2. Sardanyés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

SUREDES ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Aspres Codi: C2.1.1.a 

Municipi: Agullana Finca: Can Bech 

Comarca: Alt Empordà Superfície rodal: 5,1ha  Superfície actuada: 5,1ha 

OBJECTIUS GENERALS 
• Aigua  

- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa)  
- Reduir la probabilitat i quantitat d’emissions de carboni al reduir la vulnerabilitat de 

la massa forestal i de mortalitat per sequera.  

• Biodiversitat 

- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 
 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2019 
 
Sureda envellida (Qs-A) 
 
Objectius silvícoles  

- Dosificar la competència entre arbres i potenciar el desenvolupament del regenerat. 
- Millora de l’estructura de la massa enfront als incendis forestals (resiliència). Estassada 

del sotabosc per reduir el RCE per sota del 30%. 
- Conservació de peus singular, especialment peus grans, morts de CD25 o superior i 

heures i generació de fusta a morta a terra (arbres de CD>25cm). 
 
Model o itinerari silvícola 
Tallada selectiva seguint el Model ORGEST Qs01, tractament de massa irregular. 
 
Pes 
Extracció màxima del 30-40% de l’AB inicial, sense baixar dels 20m2/ha, afavorint la 
instal·lació del regenerat jove, principalment de llavor. 
 
Criteris de selecció 
S’extrauran els arbres grans envellits, malalts, podrits, de escassa qualitat productiva (suro) o 
de baixa qualitat estructural, essent el criteri general el de millora de la massa romanent, 
potenciació del regenerat i dosificació de la competència.  
Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, roure...) i peus que 
presentin algun microhàbitat d’interès. 
 

Paràmetre Massa pre-actuació Massa post-actuació Extraccions/impacte 

Densitat (peus/ha) 354 221 133 (37,5%) 

AB (m2/ha) 30,41 23,70 6,70 (22,04%) 

Dg (cm) 32,64 36,78 4,13 

Volum (m3/ha) 159,67 132,13 27,55 (17,25%) 

 



 

 

Mapa del rodal C2.1.1.a Can Bech 

 

Imatges abans i després de les actuacions  

  
 

 

 

 

QUANTITAT I TIPUS DE PRODUCTES OBTINGUTS DE L’APROFITAMENT 
Espècie Categoria Tones Destinació Municipi 

Alzina surera Biomassa 120 
Forestal 

Empordà S.L. 
Agullana 

Alzina surera Llenya 60 
Forestal 

Empordà S.L. 
Agullana 

Total  180   



 

 

   



 

ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

SUREDES ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Aspres Codi: C2.1.2.a 

Municipi: Darnius Finca: Can Budó (PTGMF 3255) 

Comarca: Alt Empordà Superfície rodal: 4,3ha  Superfície actuada: 4,3ha 

OBJECTIUS GENERALS 
• Aigua  

- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa)  
- Reduir la probabilitat i quantitat d’emissions de carboni al reduir la vulnerabilitat de 

la massa forestal i de mortalitat per sequera.  

• Biodiversitat 

- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 
 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2019 
Sureda envellida (Qs-A) 
 
Objectius silvícoles  

- Dosificar la competència entre arbres i potenciar el desenvolupament del regenerat. 
- Millora de l’estructura de la massa enfront als incendis forestals (resiliència). Estassada 

del sotabosc per reduir el RCE per sota del 30%. 
- Conservació de peus singular, especialment peus grans, morts de CD25 o superior i 

heures i generació de fusta a morta a terra (arbres de CD>25cm). 
Model o itinerari silvícola 
Tallada de selecció seguint el Model ORGEST Qs03, tractament de massa regular. 
Estassada parcial i selectiva respectant un 30% de RCS. 
Conservació de peus singular (especialment peus grans, morts de CD25 o superior i heures) i 
es generarà fusta morta al sòl. 
 
Pes 
Extracció màxima del 30% de l’AB inicial, sense baixar dels 14m2/ha, afavorint la instal·lació 
del regenerat jove, principalment de llavor. 
 
Criteris de selecció 
S’extrauran els arbres grans envellits, malalts, podrits, de escassa qualitat productiva (suro) o 
de baixa qualitat estructural, essent el criteri general el de millora de la massa romanent, 
potenciació del regenerat i dosificació de la competència.  
Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, roure...) i peus que 
presentin algun microhàbitat d’interès. 
 

Paràmetre Massa pre-actuació Massa post-actuació Extraccions/impacte 

Densitat (peus/ha) 663 212 451 (68%) 

AB (m2/ha) 20,48 15,42 5,06 (24,7%) 

Dg (cm) 23,9 30,4 6,5 

Volum (m3/ha) 75,89 51,07 24,82 (32,7%) 



 

 

Mapa del rodal C2.1.2.a Can Budó 

 

Imatges abans i després de les actuacions  

   

   



ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PINEDES DE PI BLANC ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Montmell Codi: C2.2.1.a 

Municipi: Aiguaviva Finca: Aiguaviva 

Comarca: Baix Penedès Superfície rodal: 4ha  Superfície actuada: 4ha 

OBJECTIUS GENERALS 
• Aigua  

- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa) i de materials amb una 

petjada de carboni superior (fusta estructural). 
- Reduir la probabilitat i quantitat d’emissions de carboni al reduir la vulnerabilitat de 

la massa forestal i de mortalitat per sequera.  

• Biodiversitat 

- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 
 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2019 
 
Bosc de pi blanc d’influència litoral (PhLIT-B) 
 
Objectius silvícoles  

- Dosificació de la competència entre arbres. 
- Millora de l’estructura de la massa enfront als incendis forestals (resiliència).  
- Conservar i promoure els elements d’interès per la biodiversitat.  

 
Model o itinerari silvícola 
Aclarida baixa seguint el Model ORGEST Ph05 en masses regulars 
Estassada i selecció de tanys d’alzina i roure per reduir el RCE per sota del 30%. 
Conservació de peus singular i heures de major diàmetre. 
 
Pes 
Extracció màxima del 30% de l’AB inicial, sense obrir dosser de capçades, passant de 
955peus/ha a 600 peus/ha.  
 
Criteris de selecció 
S’extrauran els arbres dominats, suprimits o de baixa qualitat estructural, essent el criteri 
general el de millora de la massa romanent.  
Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, roure...) i peus que 
presentin algun microhàbitat d’interès. 
 

Paràmetre Massa pre-actuació Massa post-actuació Extraccions/impacte 

Densitat (peus/ha) 1114 700 414 (37%) 

AB (m2/ha) 18,24 14,11 4,1 (22,6%) 

Dg (cm) 15,08 16,58 1,5 

Volum (m3/ha) 69,67 54,18 15,5 (23%) 

 



 

Mapa del rodal C2.2.1.a. Aiguaviva 

 
Imatges abans i després de les actuacions  

 

  
 

 

 

 
 

QUANTITAT I TIPUS DE PRODUCTES OBTINGUTS DE L’APROFITAMENT 
Espècie Categoria Tones Destinació Municipi 

Pi blanc 
Biomassa 
(astella) 

144 
ARNAVAT Obres 

i Serveis SL 
Pla de manlleu 

Total  144   
Es va extreure arbre sencer, les rames representen un 25 o 30% del pes total extret (tronc) 



 

ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PINEDES DE PI BLANC I PINASSA ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Serres d’Ancosa Codi: C2.3.1.a 

Municipi: La Llacuna Finca: Can Marimon 

Comarca: Anoia Superfície rodal: 4,4ha Superfície actuada: 4,4ha 

OBJECTIUS GENERALS 
• Aigua  

- Augmentar la quantitat d’aigua blava a la conca 
- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa) i de materials amb una 

petjada de carboni superior (fusta estructural) 
- Reduir la probabilitat i quantitat d’emissions de carboni al reduir la vulnerabilitat de 

la massa forestal i de mortalitat per sequera.  

• Biodiversitat 

- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 
CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Tardor-Hivern 2018 
 
Estrat 1. Bosc de pinassa 
Objectius silvícoles  

- Regularització de la massa existent i dosificació de la competència entre arbres. 
- Conservar i promoure els elements d’interès per la biodiversitat.  

 
Model o itinerari silvícola 
Aclarida baixa respectant els millors exemplars de pinassa i pi blanc. 
Selecció de tanys d’alzina per reduir el RCE per sota del 30%. 
Conservació de peus singular (especialment peus grans, morts de CD25 o superior i heures) 
 
Pes 
Extracció del 40% de l’AB inicial, passant de 1.114peus/ha a 600 peus/ha.  
 
Criteris de selecció 
S’extrauran els arbres dominats, suprimits o de baixa qualitat estructural, essent el criteri 
general el de millora de la massa romanent.  
Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, roure, servera,...) i 
peus que presentin algun microhàbitat d’interès. 
 
Estrat 2, 3 i 4. Pineda de pi blanc  
Objectius silvícoles  

- Regularització de la massa existent i dosificació de la competència entre arbres. 
- Conservar i promoure els elements d’interès per la biodiversitat.  

 
Model o itinerari silvícola 
Aclarida baixa   
 



 

Pes 
Extracció entre el 25-40% de l’AB inicial (sempre buscant el màxim de pes de la tallada 
possible), mantenint una AB final mínima de 15m2/ha. 
 
Criteris de selecció 
En la tallada s’incidirà  sobre els peus dominats i/o suprimits així com amb els de major 
diàmetre però baixa qualitat estructural. També es prioritzarà l’extracció d’aquells arbres 
afectats per les ventades i amb port tortuós o arbres morts en peu de diàmetres petits.  
 

Estrat Paràmetre 
Massa pre-

actuació 
Massa post-actuació Extraccions/impacte  

1 

Densitat 
(peus/ha) 

1.305 573 -732 (56%) 

AB (m2/ha) 37,14 21,35 -15,18 (42,5%) 

Dg (cm) 19,84 22,91 +3,07 

Volum 
(m3/ha) 

242,7 127,46 -115,3 (47%) 

2 

Densitat 
(peus/ha) 

700 414 -286 (40,8%) 

AB (m2/ha) 27,25 17,81 -9,4 (34%) 

Dg (cm) 24,79 27,23 +2,44 

Volum 
(m3/ha) 

178,89 105 -73,9 (41%) 

3 

Densitat 
(peus/ha) 

541 286 -255 (47%) 

AB (m2/ha) 29,38 19,10 -10,28 (40,5%) 

Dg (cm) 27,53 30,55 +3,02 

Volum 
(m3/ha) 

205,58 122,23 -83,35 (33%) 

4 

Densitat 
(peus/ha) 

828 382 -446 (61%) 

AB (m2/ha) 36,37 22,23 -14,1 (40%) 

Dg (cm) 25,24 30,78 +5,54 

Volum 
(m3/ha) 

267 142 -125 (47%) 

CÀLCUL TONES SEGONS MARCATGE 
 
Extraccions teòriques volum Estrat 1-2-3-4= (77,41m3/ha x 0,8ha + 51,90m3/ha x 1,43ha + 
60,86m3/ha x 1,3ha + 99,47m3/ha x 0,9ha)= 304,78m3. 
 
El volum anterior equival a un pes de: 304,78m3 x 0,61t/m3 = 186 tones (42,27 t/ha) 
 
(El valor de densitat s’ha extret del Manual de redacció de PTGMF i PSGF. S’utilitza el valor de 
densitat per a Ph que és de 0,61t/m3). 

QUANTITAT I TIPUS DE PRODUCTES OBTINGUTS DE L’APROFITAMENT 
Espècie Tipus producte Pes (tones) Percentatge (%) 

Pi blanc 

Serra 90,42 53,3 

Trituració 36,34 21,4 

Llenya 43 25,3 

TOTAL 169,76 (38,58t/ha) 100 

 

 



 

Mapa del rodal C2.3.1.a Can Marimon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges abans i després dels tractaments  

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PINEDES DE PI BLANC ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Serres d’Ancosa Codi: C2.3.2.a 

Municipi: La Llacuna Finca: Can Vich 

Comarca: Anoia Superfície rodal:3,8ha  Superfície actuada:3,8ha 

OBJECTIUS GENERALS 
• Aigua  

- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa) i de materials amb una 

petjada de carboni superior (fusta estructural) 
- Reduir la probabilitat i quantitat d’emissions de carboni al reduir la vulnerabilitat de 

la massa forestal i de mortalitat per sequera.  

• Biodiversitat 

- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 
 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2019 
 
Pineda de pi blanc d’influència litoral (PhLIT-A) 
 
Objectius silvícoles  

- Dosificació de la competència entre arbres. 
- Millora de l’estructura de la massa enfront als incendis forestals (resiliència). 
- Conservar i promoure els elements d’interès per la biodiversitat.  

 
Model o itinerari silvícola 
Aclarida baixa seguint el Model ORGEST Ph01 en masses regulars 
 
Pes 
Extracció del 25% de l’AB inicial, passant de 1.100peus/ha a 700 peus/ha.  
 
Criteris de selecció 
S’extrauran els arbres dominats, suprimits o de baixa qualitat estructural, essent el criteri 
general el de millora de la massa romanent.  
Selecció de tanys sobre els peus d’alzina i reducció del RCE per sota del 30% per reduir el risc 
d’incendis forestals al rodal. 
Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, roure, servera,...) i 
peus que presentin algun microhàbitat d’interès. 
Generació de fusta morta a terra (4 arbres/rodal de CD>25cm) 
 

Paràmetre Massa pre-actuació Massa post-actuació Extraccions/impacte 

Densitat (peus/ha) 923 573 350 (39,3%) 
AB (m2/ha) 41,7 31,24 10,5 (25,2%) 
Dg (cm) 24,49 27,36 2,87 
Volum (m3/ha) 248,63 203,8 44,8 (18,1%) 



 

Mapa del rodal C2.3.2.a. Can Vich 

 
 

Massa abans i després de l’actuació 

  
 

 

 

 
 



 

 

ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST ACTUACIÓ 

PINEDES DE PI ROIG ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Capçaleres del Llobregat Codi: C2.5.1a i C2.5.2a 

Municipi: Vallcebre Finca: Vallcebre 

Comarca: Berguedà 

Superfície rodal: 3,64ha (arbrada 1,82ha)  
- Zona feixa: 1,632ha (arbrada: 0,653ha) 
- Bosc conca 1: 0,588ha (arbrada: 0,344ha) 
- Bosc Conca 2: 1,414ha (arbrada: 0,826ha) 

Superfície actuada: 3,64ha (arbrada 1,82ha)  

OBJECTIUS GENERALS 
• Aigua  

- Augmentar la quantitat d’aigua blava a la conca 
- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa) i de materials amb una petjada de 

carboni superior (fusta estructural) 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat potencial 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS  

Data d’actuació Hivern 2018-2019 
 

1. Zona afeixada (Subrodal C2.5.1a) 
 
Objectius silvícoles  

- Tallada arreu amb reserva de peus aïllats seguint criteris de biodiversitat i paisatgístics. 
 
Model o itinerari silvícola 
Tallada arreu amb reserva d’arbres 
 
Pes 
Es tallaran tots els peus excepte els seleccionats per restar dempeus. La reducció de l’àrea basal ha de ser 
superior al 50 %.  
 
Criteris de selecció 
Es mantindran tots els peus de CD 50 i el nombre necessari de peus per sobre CD 25 per tal d’obtenir una 
distribució homogènia de peus al llarg dels marges, de manera que aproximadament cada 10-15 metres es 
mantingui un pi de grans dimensions. Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, 
serveres,...) i peus que presentin algun microhàbitat d’interès. 
 
 
 
 
 



 

 
2. Zona de bosc (Subrodal C2.5.2a) (inclou el bosc tant de la conca 1 com la  conca 2)  

 
Objectius silvícoles  

- Aclarida selectiva mixta per reduir el volum dempeus, que afecta arbres de totes les classes diametrals, 
tot i que majoritàriament a les CD inferiors (<=20)  

- Conservar i promoure els elements d’interès per la biodiversitat.  
 
Model o itinerari silvícola 
Aclarida selectiva mixta 
 
Pes 
Extracció del 50 % del volum i un mínim del 30 % de l’àrea basal, arribant al 40 % dins la conca.   
 
Criteris de selecció 
L’aclarida incidirà a les classes diametrals menors i els peus dominats fins assolir el pes fixat, això implicarà, 
en certs punts la tallada de peus codominants que competeixin entre ells. 
Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, servera,...) i peus que presentin 
algun microhàbitat d’interès. 
Si hi ha peus morts dempeus per sobre CD 15 i endavant es mantindran. Es deixaran a la parcel·la 3 arbres 
tallats sencers a terra de CD 25. 
 
Observacions 
En les àrees erosionades amb escassa vegetació no s’hi actuarà. 
 

Zona Paràmetre 
Massa Pre-

actuació 
Massa post 

actuació 
Extraccions/impacte  

Subrodal C2.5.1a: 
Zona afeixada (P1) 
 

Densitat (peus/ha) 2.441 188 -2.253 (92,3%) 

AB (m2/ha) 58,58 18,04 -40,54 (70%) 

Dg (cm) 17,29 33,07 +15,78 

Volum (m3/ha) 283,24 121,73 -161,51 (57%) 

Subrodal C2.5.2a: 
Zona de Bosc dens 
(P2) conca 
vermella 

Densitat (peus/ha) 1.751 732 -1.019 (58,2%) 

AB (m2/ha) 30,38 18,43 -11,95 (39,33%) 

Dg (cm) 14,71 17,85 +3,14 

Volum (m3/ha) 115,71 73,93 -41,78 (36,11%) 

Subrodal C2.5.2a: 
Zona de Bosc dens 
(P3) conca blava 

Densitat (peus/ha) 2.133 1.114 -1.019 (47,77%) 

AB (m2/ha) 37,67 25,98 -11,69 (31,03%) 

Dg (cm) 15,51 17,05 +1,54 

Volum (m3/ha) 177,39 127,38 -50,40 (28,35%) 

 

     

  



 

CÀLCUL DE LES TONES SEGONS MARCATGE I PESADA A INDÚSTRIA 

VALORS SEGONS INVENTARIS DASOMÉTRICS REALITZATS 

Càlculs tenint en compte la superfície total  

Zona Sup. total (ha) 
Extraccions 

Volum segons inventaris (m3/ha) Volum (total rodal) (m3) 

Zona de Feixes 1,632 161,51 263,59 

Zona Conca 1 0,588 41,78 24,57 

Zona Conca 2 1,415 50,4 71,31 

TOTAL 3,635   359,47 

 

Càlculs tenint en compte la superfície arbrada  

Zona 
Sup. només 
arbrada (ha) 

Extraccions 

Volum segons inventaris (m3/ha) Volum (sup. arbrada) (m3) 

Zona de feixes 0,653 161,51 105,48 

Zona Conca 1 0,344 41,78 14,38 

Zona Conca 2 0,826 50,4 41,64 

TOTAL 1,823   161,50 

 

 

VALORS SEGONS MARCATGE REALITZAT EN TOT EL RODAL 

  Densitat (peus) AB (m2) Volum teòric (m3) 

Zona de feixes 634 9,46 44,07 

Zona Conca 1 202 2,72 9,97 

Zona Conca 2 456 7,92 37,39 

TOTAL 1292 20,10 91,44 

 

  Volum i tones teòriques segons marcatge 

 
Superfície (ha) Vol total (m3) 

densitat fusta 
(t/m3) 

tones  

sup total 3,63516 91,44 0,55 50,292 

sup només 
arbrada 

1,82344 91,44 0,55 50,292 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del rodal C2.5.1a. de Vallcebre 

 

 

 

 

 

PRODUCTES OBTINGUTS DE L’ACTUACIÓ  
Espècie Categoria Tones Destinació Municipi 

Pi roig 

Serra 34,58 Serradora Boix Puig-reig 

Trituració 24,58 Impregnats del Berguedà Vallcebre 

Total 59,16   

Tones extretes pel tallador (pesades en bàscula): 

Serradora (vermell:15,56 i blau: 12,92+ 6,1extres): 34,58t  

Trituració/RTI (vermell:15,34 i blau:9,24): 24,58t 

Total= 59,16 tones  



 

Imatges abans i després dels tractaments 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PINEDES DE PI ROIG ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Capçaleres del Llobregat Codi: C2.5.3a 

Municipi: Cercs Finca: Sta. Maria de les Garrigues (IOF 3030; UA: 4) 

Comarca: Berguedà Superfície total: 5 ha Superfície actuada: 5ha 

OBJECTIUS GENERALS 
• Aigua  

- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent. 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa) i de materials amb una 

petjada de carboni superior (fusta estructural) 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2019 
 
Bosc de pi roig de l’àmbit pirinenc i central (PsPIR_A) 
 
Objectius silvícoles  

- Dosificació de la competència entre arbres. 
- Tallada selectiva (adevesament) 
- Millora de la qualitat pastoral (estrat herbaci) 

 
Model o itinerari silvícola 
Tallada selectiva amb finalitat silvopastoral (adevesament). 
 
Pes 
Extracció del 40% de l’AB inicial, passant de 2.547peus/ha a  900 peus/ha.  
 
Criteris de selecció 
S’extrauran els arbres dominats, suprimits o de baixa qualitat estructural, essent el criteri 
general el de millora de la massa romanent, deixant sempre els més ben conformats i de 
major vitalitat.  
Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, roure, servera,...). 
 

Paràmetre Massa pre-actuació Massa post-actuació Extraccions/impacte 

Densitat (peus/ha) 2960 1146 -1.814 (61,28%) 

AB (m2/ha) 52,72 27,01 -25,71 (48,8%) 

Dg (cm) 15,86 18,27 +2,41 

Volum (m3/ha) 338,11 171,13 -166,98 (49,39%) 

 

 

 

 

 



 

Mapa del rodal C2.3.5a de Santa Maria de les Garrigues 

 

Imatges abans i després dels tractaments 

  
 

 

 

 
 



 

ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PINEDES DE PINASSA ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Vall de Rialb Codi: C2.6.1.a 

Municipi: Baronia de Rialb Finca: Confós 

Comarca: Noguera  Superfície rodal: 4,8ha  Sup. actuada: 4,8ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Aigua  

- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent. 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa) i de materials amb una 

petjada de carboni superior (fusta estructural). 
- Reduir la probabilitat i quantitat d’emissions de carboni al reduir la probabilitat de 

gran incendi forestal i de mortalitat per sequera al deixar els peus més vigorosos. 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial). 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Hivern-Primavera 2019 
Bosc de pinassa de l’àmbit pre-pirinenc i central 
Objectius silvícoles  

- Regularització de la massa existent i dosificació de la competència entre arbres. 
- Conservar i promoure els elements d’interès per la biodiversitat.  
- Reduir la vulnerabilitat al foc de capçades de la massa romanent enfront als incendis 

forestals.  
 

Model o itinerari silvícola 
Aclarida baixa  respectant sempre els millors exemplars de pinassa d’acord amb el model 
ORGEST Pn03, tractament de massa regular.  
Estassada selectiva del sotabosc per reduir el RCE per sota del 30%. 
Conservació de peus singular, especialment peus grans, morts de CD25 o superior i heures i 
generació de fusta morta a terra (CD>25cm). Manteniment d’espècies secundàries d’interès 
com l’arç i la servera. 
 
Pes 
Extracció del 25% de l’AB inicial, passant de 1.148peus/ha a 700 peus/ha.  
 
Criteris de selecció 
S’extrauran els arbres dominats, suprimits o de baixa qualitat estructural, essent el criteri 
general el de millora de la massa romanent.  

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre 
Massa Pre-

actuació 
Massa post actuació 

Extraccions/impacte 
(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha) 1.324 853 -471 (41,03%) 

AB (m2/ha) 57,36 41,86 -15,52 (28,06%) 

Dg (cm) 24,94 27,13 2,19 

Volum (m3/ha) 469 342 -127 (27,39%) 



 

 

 

Mapa del Rodal C2.6.1.a (Confós). Superfície actuada (4,8ha) 

 

 

 

 

  

QUANTITAT I TIPUS DE PRODUCTES OBTINGUTS DE L’APROFITAMENT 
Espècie Categoria Tones Destinació Municipi 

Pinassa 

Serra 121 Serradora Boix Puig-reig 

Pal 16 Induforest Manresa 

Trituració 15 
Granja 

particular 
Artes de Segre 

Roure Llenya 10 
Granja 

particular 
Artes de Segre 

Total  162   



 

Imatges abans i després dels tractaments 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ACCIO C2 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PINEDES DE PI ROIG ADULTES 

DADES DEL RODAL 
UP: Valls de Rialb Codi: C2.6.2a 
Municipi: Baronia de Rialb Finca: Sardanyés 
Comarca: Noguera   Superfície rodal: 4,3ha Superfície actuada: 4,3ha 

OBJECTIUS GENERALS 
• Aigua  

- Augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua de la massa romanent. 

• Carboni 
- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Contribució a la substitució d’energies fòssils (biomassa) i de materials amb una 

petjada de carboni superior (fusta estructural). 
- Reduir la probabilitat i quantitat d’emissions de carboni al reduir la probabilitat de 

gran incendi forestal. 

• Biodiversitat:  
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial). 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Hivern 2018-2019 
Bosc de pi roig 
 
Objectius silvícoles  

- Regularització de la massa existent i dosificació de la competència entre arbres. 
- Conservar i promoure els elements d’interès per la biodiversitat.  

 
Model o itinerari silvícola 
Aclarida selectiva seguint el model OPRGEST Ps08, tractament de la massa regular.  
Selecció de tanys d’alzina per reduir el RCE per sota del 30%. 
Conservació de peus singular (especialment peus grans, morts de CD25 o superior i heures) 
 
Pes 
Extracció del 40% de l’AB inicial, passant de 955peus/ha a 600 peus/ha.  
 
Criteris de selecció 
S’extrauran els arbres dominats, suprimits, afectats o trencats per les nevades o de baixa 
qualitat estructural, essent el criteri general el de millora de la massa romanent.  
Es mantindran individus de la resta d’espècies presents al rodal (alzina, roure, faig) i peus que 
presentin algun microhàbitat d’interès. 
 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació Extraccions/impacte (per ha) 

Densitat (peus/ha) 955 509 -446 (46,7%) 

AB (m2/ha) 48,81 30,39 -18,4 (37,74%) 

Dg (cm) 25,93 27,84 +1,91 

Volum (m3/ha) 332,441 207,33 -125,1 (37,63%) 

 



 

 

Mapa del rodal C2.6.2a. Can Sardanyés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTITAT I TIPUS DE PRODUCTES OBTINGUTS DE L’APROFITAMENT 
Espècie Categoria Tones Destinació Municipi 

Pi roig 
Serra (palet) 105,33 Serradora Boix Puig-reig 

Trituració 18,37 
Granja 

particular 
Artesa de Segre 

Total  123,7   
Aproximadament 0,5ha de la part nord estaven poc arbrades de pi roig i estaven representades per alzinar. 



 

Imatges abans i després dels tractaments  

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


