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CHARACTERISATION OF STANDS AND PRACTICES APPLIED IN 

FORESTATION 

 

This document provides the characteristics of the stands selected for forestation that form part 

of Action C3 of the project (Forestation: forestry and agroforestry plantations), 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. Forestation stand description 

sheets for Action C3). This includes information on each of the stands that have been treated, 

the treatment implemented, and an assessment comparing 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 C3 

Afforestation is the most widely used mitigating forestry practice at a global level because of its 

capacity to increase a wooded area and its biomass. But there are scarce forestation 

opportunities in Catalonia and, in addition, to guarantee the environmental and socioeconomic 

sustainability of these climate mitigation investments it is necessary to correctly assess their 

suitability based on the specific characteristics of each region. For this reason, Action C3 is 

focused on characterising afforestation opportunities in the selected Landscape Units and on 

implementing new plantations.  

2. Selection of stands 

A total of 7 implementation stands have been determined as part of Action C3, and these are 

divided into two types: low density forests and former crop fields. Table 1 summarises the main 

characteristics of each stand. 

Table 1. General characteristics of the Action C3 stands.  

Landscape units C3 Stands 
Surface area 
agreed (ha) 

Surface area 
implemented 

(ha) 
Type of terrain 

Els Aspres 
Can Geli de Buscarós 
(C3.1.1) 

1 1 Crop field 

El Montmell 
Les Gatelletes 
(C3.2.1) 

1.7 1.1 Crop field 

Serres d’Ancosa 

Clos Costela (C2.3.1) 1.5 1.5 
Aleppo pine 
grove bordering 
crops 

Can Sabater de 
Puigcaní (C3.3.2) 

4 4 
Aleppo pine 
grove with 
clearings 

Vall de Rialb 

Pla de l’Oliva (C3.6.1) 2 2 
Post-fire oak 
grove 

Other LU Can Buscastell 
(C3.7.1.1 and 
C3.7.1.2) 

9.1 9.1 Crop field 

Can Català (C3.7.2.1 
and C3.7.2.2) 

5.7 
0.81 Crop field 

0.7 Crop field 

Total  27 20.21  

 

The final surface area implemented in Action C3 was 20.21 ha. The main variation with respect 

to the agreed area is in stand C3.7.2, corresponding to Can Català. On this property, 4 stands 

were pre-selected for forestry and agroforestry plantations. Ultimately, after analysing the soil 

in the laboratory, two fields were chosen for grafted pine plantation. In stand C3.2.1, 

corresponding to Las Gatelletes, one of the stands was discarded due to the proximity of a power 

line and the increased stoniness of the soil.  

 



3. Forestry, enrichment and agroforestry plantations: actions implemented 

Abandoned former crop fields and low-tree-density forests were chosen for implementing the 

different types of plantations. For each stand, the species, plantation framework, and the most 

suitable prior land treatment were selected, with the aim of integrating the environmental and 

economic functions of the forests. Up to three stone pine plantations were planned in order to 

combine carbon sequestration with pine nut production.  

In general, the purpose of all these actions is to increase carbon sequestration through the 

afforestation of non-forested or low-density land (higher carbon sequestration rate), increase 

the diversity of tree species present in the stand (therefore improving the biodiversity), and 

protect the soil from erosion (improving water infiltration and reducing run-off). 

Table 2 summarises the main forestry models and actions implemented in each of the Action C3 

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

Table 2. Summary of the treatments and indicators for the Action C3 implementation stands. 

Stand Treatment Species introduced 
Land 

preparation 

Initial density 
(trees/ha) 

 (pre-treatment) 

Final density 
(trees/ha) 

(post-treatment) 

Can Geli 
de 
Buscarós 
(C3.1.1) 

Forest 
plantation 

Stone pine  

Selective 
clearing + 

specific 
mechanical soil 

treatment 

0 117 

Les 
Gatelletes 
(C3.2.1) 

Forest 
plantation 

Stone pine  

Selective 
clearing + 

specific 
mechanical soil 

treatment 

0 200 

Clos 
Costela 
(C2.3.1) 

Enrichment 
planting 

Cherry, service tree, 
walnut, pear, 

pomegranate, nettle 
tree, ash and maple 

Specific manual 
soil treatment 

200 400 

Can 
Sabater 
de 
Puigcaní 
(C3.3.2) 

Enrichment 
planting 

Service tree, walnut, 
cherry, pear, 

pomegranate, nettle 
tree, ash and maple  

Selective 
clearing + 

specific manual 
soil treatment 

127 327 

Pla de 
l’Oliva 
(C3.6.1) 

Enrichment 
planting 

Black pine and service 
tree 

 

Selective 
clearing + 

specific manual 
soil treatment 

223 443 

Can 
Buscastell 
(C3.7.1) 

Forest 
plantation 

Poplar 
Stump removal 
and deep tillage 

0 280 

Can 
Buscastell 
(C3.7.1) 

Agroforestry 
plantation 

Poplars and maize  
Specific 

mechanical soil 
treatment 

0 19 

Can 
Català 
(C3.7.2.1) 

Forest 
plantation 

Stone pine with 
mycorrhiza 

Clearing + 
specific 

mechanical soil 
treatment 

0 57 

Can 
Català 
(C3.7.2.2) 

Forest 
plantation 

Stone pine  

Clearing + 
specific 

mechanical soil 
treatment 

0 210 

 



Forestry plantations have been established on non-forested land thereby easily increasing the 

carbon sequestration rate in the medium and long term. We have also tried to achieve an 

interesting product in each case (pine cone and/or timber production). This also improves the 

biodiversity carrying capacity and reduces the risk of soil erosion. 

Enrichment plantations have been developed from an existing low-density forest. These help to 

improve biodiversity by introducing new species, increasing carbon sequestration and economic 

value, and also offer the possibility of obtaining products with a high commercial value in the 

future.  

Agroforestry plantations are intended to combine agricultural and forestry use. Therefore, the 

introduction of tree species increases the future carbon stock and diversifies the products 

obtained (agricultural crops and quality wood).  

Below are images showing the initial situation of the stands and the result of the action 

implemented: forest plantation (Figure 1); enrichment plantation (Figure 2); and agroforestry 

plantation (Figure 3)  

 

     

Figure 1. Example of the results of the implementation work in stand C3.1.1., Can Geli de Buscarós, an abandoned 
former crop field where a pine plantation has been established. 

   

Figure 2. Actions carried out in stand C3.3.2., Can Sabater de Puigcaní, a low-density Aleppo pine forest, where an 
enrichment plantation with different species (service tree, cherry, pear, etc.) has been implemented. 

 



   

Figure 3. Work carried out in stand C3.7.1, Can Buscastell, with an agroforestry plantation combining poplars and 
maize. 

For the enrichment plantations, 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.  

The forestry and agroforestry plantations do not require controls.  

 

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

One of the phases included in Action C3 is the execution of the planned forestation 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 planting 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) Stand delimitation and redesigning of the planting scheme 

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

forest. If it is performed, stand delimitation consists of physically marking the 

boundaries of the stand using beacon tape. In crop fields or on wasteland, a preliminary 

design was drawn up to select and locate the plants on the ground. In enrichment 

plantations, new trees are introduced into existing clearings within the forest without a 

specific planting framework or homogeneous spatial distribution. 

 

3) Monitoring of the actions 

The monitoring takes place while the company doing the work is carrying out the 

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



small deviations from the specifications, as well as clarifying 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 4 summarise the number of visits to the different treatment stands according 

to the type of task carried out.   

Table 3. Summary of the number of field visits made to monitor Action C3 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 Geli de Buscarós 

(C3.1.1) 1   1 2 

Les Gatelletes (C3.2.1) 1   1 2 

Clos Costela (C2.3.1) 1  1 1 3 

Can Sabater de Puigcaní 

(C3.3.2) 1  1 1 3 

Pla de l’Oliva (C3.6.1) 1   1 2 

Can Buscastell (C3.7.1.1) 1   1 2 

Can Buscastell (C3.7.1.2) 1   1 2 

Can Català (C3.7.2.1) 1   1 2 

Can Català (C3.7.2.2) 1   1 2 

 Total 9 0 2 9 20 

A total of 17 visits was made to the different stands in Action C3. In general, the planting was 

carried out by experts and the work lasted no longer than 3 or 4 days. For this reason, efforts 

were focused on the first visits, to explain the actions to be taken, and on the certification visits. 

In the majority of cases, an intermediate visit was not necessary.  



 

Figure 4. Tasks performed during the fieldwork phase of Action C3: certification (yellow), monitoring 

(orange), marking visits (gray) and visits with companies/property. 

 

Appendix 1. Adult stand description sheets for Action C3 

The description sheets for each of the stands in Action C3 are attached.  

The sheets are in the following order:  

• Sheet for stand C3.1.1. Can Geli de Buscarós 

• Sheet for stand C3.2.1. Les Gatelletes 

• Sheet for stand C3.3.1. Clos Costela 

• Sheet for stand C3.3.2 Can Sabater de Puigcaní 

• Sheet for stand C3.6.1. Pla de l’Oliva 

• Sheet for stand C3.7.1.1 Can Buscastell 

• Sheet for stand C3.7.1.2 Can Buscastell 

• Sheet for stand C3.7.2.1 Can Català 

• Sheet for stand C3.7.2.2 Can Català 
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ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Aspres Codi: C3.1.1.a 

Municipi: Capmany  Finca: Can Geli de Buscarós 

Comarca: Alt Empordà Superfície rodal: 1ha  Sup. actuada: 1ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment de l’stock de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior 

(fusta) i diversificació de productes (pinya) 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2019 
 
Plantació d’una pineda de pi pinyer sobre un antic camp  
 
Objectius silvícoles  

- Crear superfície arbrada mitjançant plantació. 
- Augmentar la biodiversitat i complexitat de la massa introduint altres espècies (pi 

pinyer) a la surera circumdant. 
- Assajar la productivitat i adaptació de diferents clons de pi pinyer 
 

Model o itinerari silvícola 
1) Estassada prèvia de la vegetació amb desbrossadora per facilitar les feines de 

marcatge i plantació. 
2) Marcatge i realització dels forats de plantació amb mitjans mecànics amb l’objectiu de 

trencar la compactació del sòl i facilitar les tasques de plantació manual. 
3) Cavat i plantació amb eines manuals.   
4) Instal·lació de tutors a cada arbre per facilitar el creixement recte de l’arbre. 

 
Pes 
Instal·lació de 117peus/ha de diferents clons de pi pinyer micorritzat amb tòfona (Tuber 
borchii). El marc de plantació és de 6x6m. 
 
Criteris de selecció 
Les pues utilitzades seran de clons catalans assajats per conèixer la seva capacitat productiva. 
Els clons escollits es troben dins de materials de base declarats i presenten un bon fenotip  
 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha) 0 117 +117 

AB (m2/ha) 0 0 - 

Dg (cm) 0 0 - 



 

 

SEGUIMENT DE L’ESTAT DE LA PLANTACIÓ 

Antecedents  
La plantació fou afectada per danys biòtics produïts per vaques que van entrar al rodal i van 
mossegar i/o trencar alguns plançons, concretament va afectar un 8% de la plantació. 
Posteriorment es van reposar aquestes faltes amb nous plançons. 

Paràmetres de seguiment  a 14/05/2019 

Espècie 
Nº d’arbres totals a 

la plantació 
Mortalitat (%) 

Alçada total mitjana 
(cm) (max-min) 

Alçada fins l’empelt 
(cm) (max-min) 

Ppa 117 3,42% 67,62 (100-34) 41,97 (2-72) 

 

 

Croquis dels clons plantats i marc de plantació 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa del rodal C3.1.1a. Can Geli de Buscarós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges de la plantació  

  
 

 

 

 
 



 

ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Montmell Codi: C3.2.1.a 

Municipi: Aiguamurcia Finca: Gatelletes 

Comarca: Baix Penedès Superfície rodal: 1,1ha  Sup. actuada: 1,1ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment de l’stock de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior 

(fusta) i diversificació de productes (pinya) 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2020 
Plantació d’una pineda de pi pinyer sobre un antic camp  
 
Objectius silvícoles  

- Crear superfície arbrada mitjançant plantació. 
- Augmentar la biodiversitat i complexitat de la massa introduint altres espècies (pi 

pinyer) a la surera circumdant. 
- Assajar la productivitat i adaptació de diferents clons de pi pinyer 
 

Model o itinerari silvícola 
1) Estassada prèvia de la vegetació amb tractor per facilitar les feines de marcatge i 

plantació. 
2) Marcatge i realització dels forats de plantació amb mitjans mecànics amb l’objectiu de 

trencar la compactació del sòl i facilitar les tasques de plantació manual. 
3) Plantació amb eines manuals.   

 
Pes 
Instal·lació de 200peus/ha de Pinus pinea empeltats amb pi pinyer. La meitat de la planta 
també està micorritzat amb tòfona (Tuber borchii). El marc de plantació és de 6x6m. 
 
Criteris de selecció 
Les pues utilitzades seran de clons catalans assajats per conèixer la seva capacitat productiva. 
Els clons escollits es troben dins de materials de base declarats i presenten un bon fenotip  

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha) 0 200 +200 

AB (m2/ha) 0 0 - 

Dg (cm) 0 0 - 

Observacions  
Es planten pins pinyers de 3 anys en contenidor que van ser empeltats als 2 anys. 

 



 

 

Proposta de croquis del patró i marc de plantació 

 

 

 

Mapa del rodal C3.2.1a Gatelletes 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

CROQUIS ASSAIG AIGUAMÚRCIA, FINCA GATELLETES

PPT Patró pi pinyer, micorritzat i empeltat

Data actualització: Patró pi pinyer, empelt pi pinyer

Data plantació: Patró pi blanc, empelt pi pinyer

Marc de plantació: 6x6 m

CAMÍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
4 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64
5 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
6 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103
7 118 119 120 121 122 123 124

07/02/2020

Rodal C3.2.1a Gatelletes 



 

 



 

ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Serres d’Ancosa Codi: C3.3.1.a 

Municipi: Rofes Finca: Clos Costela 

Comarca: Anoia  Superfície rodal: 1,5ha  Sup. actuada: 1,5ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment de l’stock de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior (fusta 

noble) 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Tardor-Hivern 2018 
Pinedes de pi blanc d’influència litoral 
 
Objectius silvícoles  

- Augmentar la superfície arbrada. 
- Densificació de la massa existent mitjançant plantació. 
- Augmentar la biodiversitat i complexitat de la massa introduint espècies 

acompanyants. 
-  

Model o itinerari silvícola 
1) Tractament previ de la vegetació arbustiva existent mitjançant estassada mecànica i 

eines manuals, per facilitar les tasques de plantació i reduir la competència als nous 
plançons.  

2) Plantació mitjançant mitjans mecànics (retroexcavadora) on era possible l’accés amb 
maquinaria amb l’objectiu de trencar la compactació i augmentar l’oxigenació del sòl, 
així com per facilitar les tasques de cavat manual i plantació. Els llocs on la maquinaria 
no podia accedir es realitzava de forma manual. 

3) Instal·lació d’un tub protector de 0,6m que ofereixi protecció ai la plàntula durant els 
primers anys de patir danys biòtics (conill i cabirol) principalment. 

Pes 
Instal·lació de 200peus/ha (300plàntules/rodal) de diferents espècies tals com: cirerer, 
servera, noguera, perera, magraner, lledoner, freixe, auró) 
 
Criteris de selecció 
Les plàntules s’han ubicat en zones no arbrades o esclarissades i amb bona profunditat de sòl 
per tal de maximitzar el seu desenvolupament.  
Les espècies s’han plantat tenint en compte el temperament de cadascuna d’elles en funció 
de les micro-estacions que ofereix el rodal. 
 
 
 
 
 



 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha)  200 200 +200 (peus menors) 

AB (m2/ha) 12 12 - 

Dg (cm) 27,5 27,5 - 

 

Mapa del rodal C3.3.1a Clos Costela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges de la plantació  

  



 

ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Serres d’Ancosa Codi: C3.3.2a 

Municipi: Sant Joan de Mediona Finca: Can Sabater i Puigcaní 

Comarca: Alt Penedès Superfície rodal: 4ha  Sup. actuada: 4ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment de l’stock de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior (fusta 

noble) 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Hivern 2018-2019 
 
Bosc de pi blanc amb altres pins i frondoses 
 
Objectius silvícoles  

- Augmentar la superfície arbrada. 
- Densificació de la massa existent mitjançant plantació. 
- Augmentar la biodiversitat i complexitat de la massa introduint espècies acompanyants. 
 

Model o itinerari silvícola 
1) Tractament previ de la vegetació arbustiva existent mitjançant estassada mecànica i eines 

manual, per facilitar les tasques de plantació i reduir la competència als nous plançons.  
2) Tractament del sòl mitjançant un ripat mecànic amb l’objectiu de trencar la compactació i 

augmentar l’oxigenació del sòl, així com per facilitar les tasques de cavat manual i 
plantació.  

3) Instal·lació d’un tub protector de 1,20 o 0,6m que protegeixi la plàntula durant els primers 
anys de patir danys biòtics (conill i cabirol) principalment. 

 
Pes 
Instal·lació de 200peus/ha (800plàntules/rodal) de diferents espècies tals com: cirerer, servera, 
noguera, perera, magraner, lledoner, freixe, auró. 
 
Criteris de selecció 
Les plàntules s’han ubicat en zones no arbrades o esclarissades i amb bona profunditat de sòl per 
tal de maximitzar el seu desenvolupament.  
Les espècies s’han plantat tenint en compte el temperament de cadascuna d’elles en funció de les 
micro-estacions que ofereix el rodal. 
 
 
 
 
 



 

 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha) 127 127 +200 (peus menors) 

AB (m2/ha) 10,99 10,99 - 

Dg (cm) 32,79 32,79 - 

Volum (m3/ha) 69,54 69,54 - 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del rodal C3.3.2.a de Can Sabater i Puigcaní  

 

 

PLÀNTULES DINTRE DE LA PARCEL·LA DE SEGUIMENT   
Núm. Plàntules/parcel·la: 13  
Nº plàntules amb protector: 13 
Espècies: diverses (servera, cirerer...) 
Alçada mitjana: 52,4cm 
Alçada mínima: 7cm 
Alçada màxima: 95cm 



 

 

Imatges de la plantació abans i després de l’actuació 

 

 

 
  

 
 



 

ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Vall de Rialb Codi: C3.6.1a 

Municipi: Baronia de Rialb Finca: Pla de l’Oliva 

Comarca: La Noguera Superfície rodal: 2ha  Sup. actuada: 2ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment de l’emmagatzematge de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior (fusta 

estructural; pinassa) 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Tardor-Hivern 2018 
Roureda de roure martinenc  
 
Objectius silvícoles  

- Densificació de la massa existent mitjançant plantació. 
- Augmentar la biodiversitat i complexitat de la massa introduint espècies 

acompanyants. 
 

Model o itinerari silvícola 
1) Tractament previ de la vegetació arbustiva existent mitjançant estassada amb eines 

manuals per facilitar les tasques de plantació i reduir la competència als nous plançons 
allí on sigui necessari.  

2) Plantació amb eines manuals de plançons de pinassa majoritàriament i servera en 
menor mesura.  

Pes 
Instal·lació de 220peus (200peus de pinassa i 20peus de servera) 
 
Criteris de selecció 
Les plàntules s’han ubicat en zones no arbrades o esclarissades i amb bona profunditat de sòl 
per tal de maximitzar el seu desenvolupament, a un marc teòric de 2x2 aprofitant les clarianes 
preexistents. 
 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha)  223 223 +110 (peus menors) 

AB (m2/ha) 1,74 1,74 - 

Dg (cm) 10 10 - 

Volum (m3/ha) 4,43 4,43 - 

 



 

 

Mapa del rodal C3.6.1a Pla de l’Oliva 

 

Imatges de la plantació 

   

 

 

 

 



 

ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Altres UP Codi: C3.7.1.1a 

Municipi: Maçanet de la Selva Finca: Can Buscastells 

Comarca: La Selva Superfície rodal: 1,1ha  Sup. actuada: 1,1ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment del stock de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior. 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2019 
 
Plantació de pollancres 
 
Objectius silvícoles  

- Forestació d’antics cultius mitjançant plantació de pollancre. 
 

Model o itinerari silvícola 
1) Tractament previ del terreny eliminant les soques existents de l’antiga pollancreda 

mitjançant barrina, eliminació de restes i subsolat del terreny. 
2) Realització dels forats de plantació mitjançant barrina de 1,5m. 
3) Plantació de pollancres mitjançant eines manuals o mecàniques amb un marc de 

plantació de 6,5x6,5m. 
Els plançons (estaques) provenen de la mateixa finca i responen al clon MC. 

 
Pes 
Plantació arreu, instal·lant un total de 280 arbres per hectàrea.  
 
Criteris de selecció 
S’ha seleccionat un clon de pollancre adient per a la zona i tipus de sòl existent a la zona. 
Aquest correspon al clon MC. 
 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha) 0 280 +280 

AB (m2/ha) 0,0 0 - 

Dg (cm) a 5cm 0 2,53 2,53 

 

  



 

ALTRES DADES DE LA PLANTACIÓ (a 18 de juny de 2019) 

Observacions: 
Es van mesurar un arbre sí i un no, excloent les files perimetrals per la influència de 
l’efecte vorera. 

Paràmetre Nº d’arbres Percentatge (%) 

Arbres morts 34 24,3 

Arbres vius 106 75,7 

Total 140 100 

 

Tipus Nº d'arbres Percentatge (%) 

Arbres sans 96 90,6 

Arbres decrèpits 2 1,9 

Arbres amb la punta seca 8 7,5 

Total Arbres vius 106 100 

 

Paràmetre Diàmetre a 5cm de la base (cm) Alçada (m) 

mitjana 2,53 3,72 

màxim 4,1 7,4 

mínim 1,6 0,8 

 

Croquis de la plantació 

 

 

 

 

Rodal C3.7.1.1a 

Línies plantació pollancres 



 

Mapa del rodal C3.7.1.1a Can Buscastells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existeix una ortofoto més actual que mostri el camp tallat i plantat novament. Aquesta 

correspon a la situació abans de la plantació. 

Imatges de la plantació   

  
 

 

 

 
 



 

ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Altres UP Codi: C3.7.1.2a 

Municipi: Maçanet de la Selva Finca: Can Buscastells 

Comarca: La Selva Superfície rodal: 8ha  Sup. actuada: 8ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment del stock de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior. 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 

Data d’actuació Primavera 2019 
 
Plantació agroforestal de pollancres 
 
Objectius silvícoles  

- Plantació agroforestal alternant zones de cultius amb files de pollancre. 
 

Model o itinerari silvícola 
1) Tractament previ del terreny  realitzant els forats de plantació mitjançant barrina de 

1,5m. 
2) Plantació de pollancres mitjançant 3 línies separades 60m entre elles, amb un 

espaiament de 4, 5 i 6m entre els arbres. La longitud total plantada és de 242m.  
 
Pes 
Plantació lineal instal·lant un total de 150 arbres.  
 
Criteris de selecció 
Els plançons (estaques) plantats són de 1 saba, provenen de la mateixa finca i responen al 
clon MC. 
 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha) 0 19 +19 

AB (m2/ha) 0,0 0 - 

Dg (cm) a 5cm 0 3,42 +3,42 

 

  



 

 

ALTRES DADES DE LA PLANTACIÓ (a 18 de juny de 2019) 

Observacions: 
S’han mesurat tots els arbres vius en cadascuna de les fileres. La majoria d’arbres 
morts no es podien mesurar ja que no hi eren, segurament havien estat arrencats.  

Paràmetre Nº d’arbres Percentatge (%) 

Arbres morts 63 42,0 

Arbres vius 87 58,0 

Total 150 100 

 

Tipus Nº d'arbres Percentatge (%) 

Arbres sans 73 83,9 

Arbres amb la punta seca 14 16,1 

Total Arbres vius 87 100 

 

Paràmetre Diàmetre a 5cm de la base(cm) Alçada (m) 

mitjana 3,42 3,34 

màxim 5,4 5,5 

mínim 2,0 1,7 

 

Croquis de la plantació agroforestal 

 

 

  

Cultiu blat de moro 

Línies plantació pollancres 



 

Mapa del rodal C3.7.1.2a Can Buscastells 

 

 

Imatges de la plantació   

  
 

 

 
 

  



 

ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Altres UP Codi: C3.7.2.1a 

Municipi: Sabadell Finca: La Barata i Altres (Can Català) 

Comarca: Vallès Occidental Superfície rodal: 0,8ha  Sup. actuada: 0,8ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment de l’stock de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior 

(fusta) i diversificació de productes (pinya) 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 
 
Plantació d’una pineda de pi pinyer sobre un antic camp  
 
Objectius silvícoles  

- Crear superfície arbrada mitjançant plantació. 
- Augmentar la biodiversitat i complexitat de la massa introduint altres espècies (pi 

pinyer) a la surera circumdant. 
- Assajar la productivitat i adaptació de diferents clons de pi pinyer 
 

Model o itinerari silvícola 
1) Marcatge i realització dels forats de plantació amb mitjans mecànics amb l’objectiu de 

trencar la compactació del sòl i facilitar les tasques de plantació manual. 
2) Cavat i plantació amb eines manuals.   
3) Instal·lació de tutors a cada arbre per facilitar el creixement recte de l’arbre. 

 
Pes 
Instal·lació de 57peus de Pinus pinea empeltat amb pi pinyer i a la vegada micorritzat amb 
tòfona blanca. El marc de plantació és de 10x10m. 
 
Criteris de selecció 
Les pues utilitzades seran de clons catalans assajats per conèixer la seva capacitat productiva. 
Els clons escollits es troben dins de materials de base declarats i presenten un bon fenotip  
 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha) 0 70 +70 

AB (m2/ha) 0 0 - 

Dg (cm) 0 0 - 

 

 



 

Proposta de distribució de la plantació 

 

Mapa del rodal C3.7.2a. Can Català 

 

 

 

Rodals C3.7.2a Can Català 



 

Imatges 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

ACCIO C3 
CARACTERITZACIÓ DEL RODAL POST-ACTUACIÓ 

PLANTACIONS 

DADES DEL RODAL 
UP: Altres UP Codi: C3.7.2.1a 

Municipi: Sabadell Finca: La Barata i Altres (Can Català) 

Comarca: Vallès Occidental Superfície rodal: 0,7ha  Sup. actuada: 0,7ha 

OBJECTIUS GENERALS  
• Carboni 

- Augment de la taxa de fixació de carboni 
- Augment de l’stock de carboni 
- Contribució a la substitució de materials amb una petjada de carboni superior 

(fusta) i diversificació de productes (pinya) 

• Biodiversitat 
- Augment dels valors de biodiversitat (potencial) 

 

CARACTERITZACIÓ DELS TRACTAMENTS 
 
Plantació d’una pineda de pi pinyer sobre un antic camp  
 
Objectius silvícoles  

- Crear superfície arbrada mitjançant plantació. 
- Augmentar la biodiversitat i complexitat de la massa introduint altres espècies (pi 

pinyer) a la surera circumdant. 
- Assajar la productivitat i adaptació de diferents clons de pi pinyer 
 

Model o itinerari silvícola 
1) Marcatge i realització dels forats de plantació amb mitjans mecànics amb l’objectiu de 

trencar la compactació del sòl i facilitar les tasques de plantació manual. 
2) Cavat i plantació amb eines manuals.   
3) Instal·lació de tutors a cada arbre per facilitar el creixement recte de l’arbre. 
4) Empeltat, a camp, d’un terç dels plançons la primavera de 2021. 

 
Pes 
Instal·lació de 210 peus de Pinus pinea empeltats directament a camp amb una pua de pi 
pinyer procedent dels 15 clons aprovats a nivell estatal. Marc de plantació 5x5m. 
 
Criteris de selecció 
Les pues utilitzades seran de clons catalans assajats per conèixer la seva capacitat productiva. 
Els clons escollits es troben dins de materials de base declarats i presenten un bon fenotip  
 

VALORS TEÒRICS DELS PARÀMETRES SILVÍCOLES SEGONS ELS INVENTARIS 
REALITZATS 

Paràmetre Massa Pre-actuació Massa post actuació 
Extraccions/impacte 

(per hectàrea) 

Densitat (peus/ha) 0 300 +300 

AB (m2/ha) 0 0 - 

Dg (cm) 0 0 - 

 



 

 

Proposta de distribució de la plantació 

 

Mapa del rodal C3.7.2a. Can Català 

 

Rodals C3.7.2a Can Català 



 

 

Imatges 

 

 
 
 

 
 

 

 

 


