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PROJECTE FORESTAL DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE LA VALL DE LORD 
(PROMACC VALL DE LORD) 
 
 
1. Introducció i objectiu general 
 
A Catalunya, i en general a tota la Mediterrània, hi ha tres processos clau en relació al canvi 
climàtic sobre els que la gestió forestal pot incidir de manera positiva: el balanç de carboni 
(mitigació), el balanç d’aigua (adaptació) i la conservació de la biodiversitat (mitigació/adaptació). 
Al projecte LIFE CLIMARK, hem desenvolupat una metodologia que quantifica l’impacte de la 
gestió forestal sobre aquests tres processos i hem unificat aquest impacte en una nova unitat, els 
crèdits climàtics, que vol reflectir aquesta necessària mirada global, més enllà del carboni. 
 
Els Projectes Forestals de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic (PROMACC) són projectes 
operatius de 3-4 anys, promoguts per propietaris/àries forestals que es comprometen a dur a 
terme actuacions que contribueixien a la mitigació i l’adaptació d’un territori al canvi climàtic. 
Mitjançant el mercat de crèdits climàtics empreses i institucions de diversos sectors poden 
participar en el finançament dels PROMACC i en les actuacions de sensibilització relacionades. 
 
Els projectes forestals generadors de crèdits climàtics: 
 

- busquen el consens amb els principals actors implicats i preveuen actuacions adaptades 
al context local, cercant sinèrgies amb iniciatives existents i posant en valor el treball al 
sector agroforestal.  
 

- garanteixen la coherència climàtica de totes les actuacions planificades, buscant el balanç 
positiu global en els tres processos objectiu: carboni, aigua i biodiversitat.  
 

- apliquen una gestió forestal que integra activament criteris de conservació i millora de la 
biodiversitat. Afavorint la presència del maxim número d’espècies es mantenen les 
funcions ecològiques del bosc i, amb elles, la seva capacitat de fer front als nous reptes 
climàtics. 

 
En el cas concret de la Vall de Lord, en els últims anys, diferents entitats locals (públiques i 
privades), han treballat en la definició d’estratègies conjuntes de desenvolupament basades en la 
recuperació de l’activitat agrària. Amb aquest objectiu s’ha creat l’Associació Forestal de la Vall 
de Lord, s’han revisat les Ordenacions forestal del boscos d’Utilitat Pública municipals 
(Ajuntaments de La Coma i la Pedra, Guixers i Sant Llorenç de Morunys) i s’ha redactat el Pla 
Estratègic 2019-2030 per tal de dinamitzar la comarca social i econòmicament, s’han 
desenvolupat projectes de millora de la gestió forestal com INNObiomassa i s’han delimitat les 
àrees per al foment de la gestió (AFG) per a la prevenció d’incendis forestals. El 2021 es va publicar 
un projecte de Desenvolupament Rural de la Vall de Lord on es posa de manifest l’abandonament 
de les terres agrícoles i la manca d’execusió de treballs forestals, el que porta cap a una pèrdua 
de capacitat productiva de les masses forestals, deteriorament del paisatge i major dificultad de 
gestió dels possibles incendis que es puguin produir. 
 
Els objectius d’aquest projecte de Desenvolupament Rural s’alinien perfectament amb la raó de 
ser dels PROMACC i s’han sumat esforços per proposar un projecte destinat a actuar davant 
l’emergència climàtica.   



 
 
 

 
 
2. Identificació i caracterització de l’àmbit de planificació estratègica 
 
Entitats Promotores del PROMACC: Associació Forestal de la Vall de Lord i Centre de la Propietat 
Forestal. 
 
L’àmbit estratègic de diagnosi a escala de paisatge se situa a la Vall de Lord, que inclou 3 municipis, 
la Coma i la Pedra, Guixers i Sant Lloreç de Morunys. Situada al Solsonès, la Vall de Lord conforma 
un dels paisatges més peculiars de Catalunya. Al fons de la vall hi trobem el Pantà de la Llosa del 
cavall, que recull les aigües del riu Aigua de Valls i del Cardener, l’origen del qual es troba en 
aquesta mateixa vall.  
 
La major part de la superfície de l’àrea d’estudi és forestal, amb un total d’11.207ha, que 
representen el 85% del territori, i majoritàriament de propietat privada, el 75% (veure taula 1). 
L’especie forestal arbrada més abundant és el pi roig, que ocupa més del 70% de la superfície 
forestal. Altres espècies especialment abundants són el pi negre, el roure martinenc, l’alzina i la 
pinassa. 
 
Taula 1:  Superfície forestal i privada per municipis. 

Municipi Superfície 
total (ha) 

Superfície 
forestal 
(ha) 

Percentatge 
superfície 
forestal (%) 

Superfície 
privada 
(ha) 

Percentatge 
superfície 
privada (%) 

La Coma i la Pedra 6.062 5.403 89 3.598 59 
Guixers 6.644 5.620 82 4.270 64 
Sant Llorenç de Morunys 428 184 43 402 94 
Vall de Lord 13.134 11.207 85 8.270 74 

 
 
En l’àmbit d’estudi trobem 5 Espais d’Interès Natural (EIN): 

1. les Serres d’Odèn-Port del Compte: aquest espai té una superfície total de 10.954,2 ha, 
de les quals 347,1ha pertanyen a l’àrea d’estudi. 

2. la Serra del Verd: amb una extensió total de 3.040,7 ha, 603,8ha dins del municipi de 
Guixers.  

3. la Serra de Busa-Els Bastets-Lord: 5.015,5 ha totals, 1683,1 ha dins de l’àmbit d’estudi. 
4. Aigua d’Ora: 6298ha totals, amb 94,4 ha en el municipi de Guixers. 
5. Serra d’Ensija-Els Rasos de Peguera: 3322,9ha totals i 46,7ha en el municipi de Guixers. 

 
Les masses forestals situades en els diferents EIN conformen la matriu intersticial de connexió 
entre espais que actuen com a connectors. Amés, hi podem trobar espècies considerades 
d’interès comunitari com el gat salvatge (Felis sylvestris), la marta (Martes martes) i el trencalòs 
(Gypaetus barbatus), espècie en perill d’extinció, que utilitza algunes zones de la vall per 
alimentar-se.  
 
En quant a la distribució de l’aigua de pluja a la vall, existeixen les següents subconques: El 
Cardener (5239,6 ha); Aigua de Valls (3.659,1 ha); Aigua d’Ora (940,8 ha) i La Ribera Salada (273,3 
ha).  
 
En quan a la prevenció d’incendis s’han identificat diferents PEGs i AFG amb un total de 
2.822,55ha, dels quals els prioritaris sumen un total de 789,81 ha. 
 



 
 
 

 
Els valors i reptes culturals, paisatgístics, ambientals o econòmics comuns identificats han estat: 

 Risc de patir grans incendis forestals que podrien avançar ràpidament gràcies a la 
continuïtat tant vertical com horitzontal dels boscos provocant l’emissió de tones de CO2 
a l’atmosfera.  
 

 Manteniment del cabal del riu Cardener i l’Aigua de Valls per preservar la funció de 
l’embassament i les espècies associades als ambients aqüàtics, tant animals, com 
vegetals, com pel seu ús humà.   
 

 Integrar la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal, en els boscos de la Vall 
de Lord, i especialment en l’EIN Serra del Verd. 
 

 Alta freqüèntació concentrada en el temps, deguda a la presència important de turisme 
lligat a les pistes d’esquí i altres esports de muntanya que es practiquen a la zona.  

 
3. Selecció i ubicació del conjunt de mesures forestals de mitigació/adaptació a implementar 
 
A partir del treball conjunt fet amb els diferents actors, s’han identificat com a criteris prioritaris 
per a aquest primer PROMACC els següents: 
 

 Zones estratègiques i prioritàries per prevenció de grans incendis. 
 Zones d’aportació d’aigua a l’aqüífer del riu Cardener i Aigua de Valls. 
 Finques amb Pla tècnic de gestió i millora forestal. 
 Finques demostratives de fàcil accés. 

 
S’han seleccionat 107 hectàrees repartides en 8 rodals de 2 municipis, La Pedra i La Coma i 
Guixers (veure Taula 2 i Figura 1). 
 
Taula 2. Distribució dels rodals seleccionats al PROMACC Vall de Lord 

CODI Finca 
IOF i UA / 

Parcel·la catastral Municipi Sup (ha) 

Rodal 1 Cal Clota PTGMF 3947-UA4a 
La Coma i La 

Pedra 
10,9 

Rodal 2 Can Costa PTGMF 2274-UA3 Guixers 4,4 

Rodal 3 La Torre de Corriu PTGMF 126_21-UA9 Guixers 6 

Rodal 4.1 Cal Jou Parc. 91, Pol. 4 
La Coma i La 

Pedra 
7,3 

Rodal 4.2 Cal Jou Parc. 91, Pol. 4 
La Coma i La 

Pedra 
19 

Rodal 4.3 Casabella PTGMF 864-UA1 i UA2 
La Coma i La 

Pedra 
2,6 

Rodal 5 Les Tragines 
PTGMF 3189-UA3a, 
UA3b, UA3c, UA7 

La Coma i La 
Pedra 

10,7 

Rodal 6.1 La Creu del Junqueret Parc. 238, Pol. 5 
La Coma i La 

Pedra 5,7 

Rodal 6.2 Cal Viudo Parc. 240, Pol. 5 
La Coma i La 

Pedra 
0,6 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Situació dels rodals del PROMACC Vall de Lord R1-R8 
 
 
 
 

 
 
  

Rodal 6.3 Cal Merqueixanes Parc. 333, Pol. 5 
La Coma i La 

Pedra 
0,3 

Rodal 7.1 El Pujol 

Parc. 183, 327 i 298, 
Pol. 5 

La Coma i La 
Pedra 

9,3 

Rodal 7.2 El Pujol 
La Coma i La 

Pedra 
19,4 

Rodal 7.3 El Pujol 
La Coma i La 

Pedra 2,5 

Rodal 8 Vilasaló PTGMF 3153-UA2b Guixers 8,3 



 
 
 

 
4. Descripció de les actuacions forestals 
 
Els principals objectius de les actuacions planificades a La Vall de Lord són la prevenció de grans 
incendis i la millora dels balanços hídrics i de carboni, tot garantint la conservació i millora de la 
biodiversitat acollida pel bosc. En general, es busca la millora de la vitalitat de les masses per tal 
d’augmentar la seva capacitat de mitigació i  d’adaptació al canvi climàtic. 
 
Els objectius preferents a cada rodal són: 

 
Les actuacions incloses al PROMACC de La Vall de Lord són les següents: 
 

Actuació Ubicació / Característiques 

1. Aclarides en boscos adults: 
Aclarides de regulació de 
competència / Tallada de selecció  

Masses adultes denses (de pins i roures) amb creixement 
corrent inferior al corresponent a la qualitat d’estació. 
 
Ubicacions on s’aprofita l’aigua superficial per consum. 

2. Actuacions d’estructuració del 
paisatge per a prevenció d’incendis 

Punts Estratègics de Gestió (PEGs)  

CODI Finca Objectiu  

Rodal 1 
Cal Clota 

 

Recuperació d’aigua blava i millora de la vitalitat i 
l’eficiència en l’ús de l’aigua per part de l’arbrat. 

Punt estratègic de gestió (PEG) de prioritat 
d’actuació alta. 

Rodal 2 
Can Costa 

 
Punt estratègic de gestió (PEG) de prioritat 

d’actuació alta per a la prevenció d’incendi forestal.  

Rodal 3 La Torre de Corriu 
 

Millora de la vitalitat de la massa amb l’augment de 
la fixació de carboni, potenciant la producció de 

fusta de qualitat a llarg terminir. Millora de l’hàbitat 
i la capacitat d’acollir biodiversitat. 

Rodal 4.1, 
4.2 i 4.3 Cal Jou/Casabella 

Punt estratègic de gestió (PEG) de prioritat 
d’actuació mitjana per la prevenció d’incendi 

forestal.  

Rodal 5 Les Tragines 

Millora de la vitalitat de la massa, emmagatzematge 
de carboni i recuperació de la capacitat productiva 

del bosc. Millora de la capacitat d’acollir 
biodiversitat.  

Rodal 6.1, 
6.2 i 6.3 

La Creu del Junqueret/Cal 
Viudo/ Cal Merqueixanes 

Punt estratègic de gestió (PEG) de prioritat 
d’actuació mitjana per la prevenció d’incendi 

forestal. 
Rodal 7.1, 
7.2 i 7.3 

El Pujol Punt estratègic de gestió (PEG) de prioritat 
d’actuació alta per a la prevenció d’incendi forestal 

Rodal 8 Vilasaló Punt estratègic de gestió (PEG) de prioritat 
d’actuació baixa per a la prevenció d’incendi forestal 



 
 
 

 
3. Integració de criteris de 
conservació de la biodiversitat 

Augment de la complexitat estructural per afavorir la capacitat 
d’adaptació i resiliència: foment de la diversitat genètica, 
d’espècies i d’estrats. 
 
Conservació d’arbres vells, grans o amb elements singulars 
(MH). Generació de fusta gran morta en peu i a terra, per tal 
d’afavorir els organismes saproxílics. 
 
Tractaments que promouen la presència d’espècies florícoles, 
per afavorir papallones i pol·linitzadors. 

 
Les actuacions previstes es detallen per cada finca a les Fitxes següents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
RODAL 1: CAL CLOTA - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

Cal Clota Privat La Coma i La Pedra 3947  10,9 ha SI El Llobregat El Cardener 

 

CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
PsPIR-B 2100 - 4087 29-40 MODERADA 18/51 Mitjana 24/48 Mitjana 

 

OBJECTIU 

Recuperació d’aigua blava i millora de la vitalitat i l’eficiència en l’ús de l’aigua per part de 
l’arbrat. Punt estratègic de gestió (PEG) de prioritat d’actuació alta. 

Model de gestió 

Ps11 
 

ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Aclarida baixa  40 15,86 22,39 1800 70 

Producte esperat: 42 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 40% biomassa per energia 

Estrat arbustiu 
Descripció treballs Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total.  

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥30), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 3 peus de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
 

 
 
Es reduirà el volum de biomassa i la continuïtat vertical del 
combustible. En el rodal apareixen claps amb diferents densitats. 
En tots els casos s’aplicarà una aclarida baixa però ajustant el pes 
de la tallada. Es mantindran els pins de diàmetre major i es 
generarà fusta morta gran al sòl per biodiversitat (11 peus de CD30 
tallats en el sòl sense desbrancar en total). Prèviament a l’actuació 
es farà un marcatge (com a mínim parcial) de la tallada. Les restes 
es trossejaran. El matollar s’estassarà selectivament deixant fins 
un 30% de recobriment. 
 

 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Recuperació d’aigua blava i millora de la vitalitat i l’eficiència en l’ús de l’aigua per 
part de l’arbrat, Fonts del Cardener. Punt estratègic de gestió (PEG) 



 
 
 

 
RODAL 2: CAN COSTA- PROMACC LA VALL DE LORD 

 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

Can Costa Privat Guixers 2274 4,4 ha SI El Llobregat Aigua de Valls 

 

CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
Ps_Qh-BB 1438 31,5 ALTA 18/51 Mitjana 27/54 Mitjana 

 

OBJECTIU 
Regular la competència afavorint el creixement concentrat en els peus més vitals i facilitar la 
prevenció i extinció d’incendis com a continuïtat del PEG de prioritat alta on ja està previst 
actuar.  

Model de gestió 

Ps11 (PsQh2) 
 

ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Segona aclarida baixa 30 5,25 12,25 575 
75 

Roure martinenc (Qh) Aclarida baixa 30 4,2 9,8 475 
Producte esperat: 17 t/ha Ps i 20 t/ha roure en pes 
verd al 50%                     

Destí principal: 50% biomassa per energia pi i 100% 
biomassa per energia roure 

Estrat arbustiu 
Descripció treballs Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total  

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥30), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
 

 
En base al model Ps11 (PsQh2) es reduirà el volum de biomassa i la 
continuïtat vertical del combustible. Es reduirà el nombre de pins sense 
rebaixar massa la coberta per controlar el sotabosc. Es mantindran els 
pins de diàmetre major i es generarà fusta morta gran al sòl per 
biodiversitat (5 peus de CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en total). 
Prèviament a l’actuació es farà un marcatge (com a mínim parcial) de la 
tallada. Les restes es trossejaran. El matollar s’estassarà selectivament 
deixant fins un 30% de recobriment. 
 
Per extreure la fusta caldrà obrir ròssecs que trabesin el rodal. No s’obrirà 
caixa. 
 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi   



 
 
 

 
RODAL 3: LA TORRE DE CORRIU - PROMACC LA VALL DE LORD 

 

 

CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
Qh-A 2580 29,16 BAIXA 9/26 Baixa 19/38 Baixa 

 

OBJECTIU 

Avançar en la millora de la capacita d’acollida de biodiversitat de la massa i augmentar la 
fixació de carboni buscant productes de major vida útil. 

Model de gestió 

Qh03 
 

ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Roure martinenc (Qh) 
Aclarida mixta 
d’adaptació 40 11,66 17,5 1000 60 

Producte esperat: 43 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 60% biomassa per energia 

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥40), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 3 peus de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 

En base al model Qh03 es reduirà la competència entre peus 
afavorint els exemplar de millors característiques per a la 
producció de fusta de qualitat que emmagatzemi carboni. Es 
mantindrà la presencia de totes les espècies arbòries existents al 
rodal i es generarà fusta morta gran en el sòl per biodiversitat (18 
peus de CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en total). 
Prèviament a l’actuació es farà un marcatge (com a mínim parcial) 
de la tallada. Les restes es trossejaran.  S’evitarà estassar per 
mantenir els estrats de vegetació presents al rodal.  
 
En l’extrem est apareixen unes feixes poblades per pi on es reduirà 
la densitat (amb el mateix pes que el roure) per tal d’afavorir 
l’accés del ramat i l’entrada del roure. 

 

 

 

Finca Titularitat 
 

Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

 Conca Subconca 
La Torre de 

Corriu 
Privat  Guixers 126_21 6 ha NO El Llobregat Aigua de Valls 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Millora de la vitalitat, emmagatzematge de carboni i recuperació de 
la capacitat productiva del bosc. Millora de la Biodiversitat 
EIN Serra del Verd, XN2000-ES0000018 Prepirineu Central Català  



 
 
 

 
RODAL 4.1: EL JOU - PROMACC LA VALL DE LORD 

 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació PEG 

Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

El Jou Privat La Coma i La Pedra 2760 7,3  ha SI El Llobregat Aigua de Valls i 
El Cardener 

 

CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
PsPIR-A 1340-7002 21,5-29 MODERADA 11/31 Baixa 17/34 Baixa 

 

OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió. 

Model de gestió 

Ps07 
 

ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Aclarida baixa d’adaptació 30 6,45-8,7 
15,05-
20,3 1200-2200 75 

Producte esperat: 20 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 50% biomassa per energia 

Estrat arbustiu 
Descripció treballs Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total.  

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥25), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

 
 
 
En base al model Ps07 es reduirà el volum de biomassa i la continuïtat 
vertical del combustible. Es prioritzarà la tallada de pins amb vesc per 
reduir l’afectació existent. Es reduirà el nombre de pins sense rebaixar 
massa la coberta per controlar el sotabosc. Es mantindran els pins de 
diàmetre major i es generarà fusta morta gran al sòl per biodiversitat  (8 
peus de CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en total).  Prèviament a 
l’actuació es farà un marcatge (com a mínim parcial) de la tallada. Les 
restes es trossejaran. El matollar s’estassarà selectivament deixant fins 
un 30% de recobriment.  

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi 

R4.3 

R4.2 

R4.1 



 
 
 

 
RODAL 4.2: EL JOU - PROMACC LA VALL DE LORD 

 

 
CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
Ps_Qh-BB 1949 28,35 MODERADA 17/49 Mitjana 21/42 Mitjana 

 
OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió. 

Model de gestió 

Ps11 
 
ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final Densitat 
final aprox. 

Recobriment 
FINAL 

Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Primera aclarida baixa 30 6,59 15,37 650 
70 

Roure martinenc (Qh) Aclarida baixa 30 1,92 4,48 450 
Producte esperat: 17 t/ha pi i 8 t/ha roure en pes verd 
al 50%                     

Destí principal: 50% biomassa per energia de pi i 100% 
biomassa per energia de roure 

Estrat arbustiu 

Descripció treballs 
Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total. No cal estassar els 
claps desarbrat ni allà on el recobriment del matoll no arriba al 30%.  

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥30), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 

Es trata d’un rodal molt heterogeni que s’ha considerat un únic rodal per 
formar part d’un PEG, però inclou clapes amb domini de roure, alzina, pi, 
altres. Es proposa treure el mateix percentatge de pi que de roure per 
mantenir la massa mixta. En els punts amb domini d’alzina es tractarà com 
el roure. Es reduirà el volum de biomassa i la continuïtat vertical del 
combustible. Es prioritzarà la tallada de pins amb vesc per reduir l’afectació 
existent. Es reduirà el nombre de pins sense rebaixar massa la coberta per 
controlar el sotabosc. Es mantindran els pins de diàmetre major i els peus 
amb microhàbitat d’especial interés. Sempre que sigui possible es generarà 
fusta morta gran al sòl (19 peus de CD30 tallats en el sòl sense desbrancar 
en total). Prèviament a l’actuació es farà un marcatge (com a mínim parcial) 
de la tallada. Les restes es trossejaran. El matollar s’estassarà selectivament 
deixant fins un 30% de recobriment.  

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

El Jou Privat La Coma i La Pedra 2760 19  ha SI El Llobregat Aigua de Valls i 
El Cardener 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi 

R4.3 

R4.2 

R4.1 



 
 
 

 
RODAL 4.3: CASABELLA - PROMACC LA VALL DE LORD 

 

 
CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
Ps_Qh-BB 1949 28,35 MODERADA 17/49 Mitjana 21/42 Mitjana 

 
OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió. 

Model de gestió 

Ps11 
 
ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Primera aclarida baixa 30 6,59 15,37 650 
70 

Roure martinenc (Qh) Aclarida baixa 30 1,92 4,48 450 
Producte esperat: 17 t/ha pi i 8 t/ha roure en pes verd 
al 50%                     

Destí principal: 50% biomassa per energia de pi i 100% 
biomassa per energia de roure 

Estrat arbustiu 

Descripció treballs 
Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total. No cal estassar els 
claps desarbrat ni allà on el recobriment del matoll no arriba al 30%. 

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥30), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 

Es trata d’un rodal molt heterogeni que s’ha considerat un únic rodal per 
formar part d’un PEG, però inclou clapes amb domini de roure, alzina, pi, 
altres. Es proposa treure el mateix percentatge de pi que de roure per 
mantenir la massa mixta. En els punts amb domini d’alzina es tractarà com el 
roure. Es reduirà el volum de biomassa i la continuïtat vertical del 
combustible. Es prioritzarà la tallada de pins amb vesc per reduir l’afectació 
existent. Es reduirà el nombre de pins sense rebaixar massa la coberta per 
controlar el sotabosc. Es mantindran els pins de diàmetre major i els peus 
amb microhàbitat d’especial interés. Sempre que sigui possible es generar 
fusta morta gran al sòl (19 peus de CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en 
total). Prèviament a l’actuació es farà un marcatge (com a mínim parcial) de 
la tallada. Les restes es trossejaran. El matollar s’estassarà selectivament 
deixant fins un 30% de recobriment.  

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

Casabella Privat La Coma i La Pedra No 2,6  ha SI El Llobregat Aigua de Valls  

Justificació inclusió al 
PROMACC Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi 

R4.3 

R4.2 

R4.1 



 
 
 

 
RODAL 5: LES TRAGINES - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

Les Tragines Privat La Coma i La Pedra 3189 10,7 ha NO El Llobregat El Cardener 

 
CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
PsPIR_A 741-2200  33,5-55 MODERADA-BAIXA 9/26 Baixa 12/24 Baixa 

 
OBJECTIU 

Avançar en la millora de la capacita d’acollida de biodiversitat de la massa i augmentar la 
fixació de carboni buscant productes de major vida útil. 

Model de gestió 

Ps02 
 
ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Aclarida baixa 35 11,7-19,3 
21,8-
35,8 

450-1500 70 

Producte esperat: 26 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 40% biomassa per energia 

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥35), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

 
 
En base al model Ps02 es reduirà la competència entre peus 
afavorint els exemplar de millors característiques per a la producció 
de fusta de qualitat que emmagatzemi carboni. Es mantindrà la 
presencia de totes les espècies arbòries existents al rodal i es 
generarà fusta morta gran en peu i en el sòl per biodiversitat  (11 
peus de CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en total).  
Es mantindran els roures present en el rodals. Els peus d’alt valor es 
potenciaran alliberant-los si és convenient. Prèviament a l’actuació 
es farà un marcatge (com a mínim parcial) de la tallada. S’evitarà 
estassar per mantenir els estrats de vegetació presents al rodal. 

 

 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Millora de la vitalitat, enmagatzematge de carboni i recuperació de la capacitat 
productiva del bosc. 



 
 
 

 
RODAL 6.1: Creu del Junqueret - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 
La Creu del 
Junqueret 

Privat La Coma i La Pedra No 5,7 ha SI El Llobregat El Cardener 

 

CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
PsPIR_B 1998 33 MODERADA 15/43 Mitjana 22/44 Mitjana 

 

OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió.  

Model de gestió 

Ps11 
 

ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Aclarida baixa d’adaptació 40 13,2 19,8 1100 70 

Producte esperat: 38 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 50% biomassa per energia 

Estrat arbustiu 
Descripció treballs Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total.  

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥30), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
  

 
En base al model Ps11 es reduirà el volum de biomassa i la 
continuïtat vertical del combustible. Es reduirà el nombre de pins 
sense rebaixar massa la coberta per controlar el sotabosc. Es 
mantindran els pins de diàmetre major i els peus amb microhàbitat 
d’especial interès. Es generarà fusta morta gran al sòl (6 peus de 
CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en total). Prèviament a 
l’actuació es farà un marcatge (com a mínim parcial) de la tallada. 
Les restes es trossejaran amb una longitud màxima de 50cm i 
s’extendran per la superfície del rodal sense deixar acumulacions 
elevades. El matollar s’estassarà selectivament deixant fins un 30% 
de recobriment. 

Justificació inclusió al 
PROMACC Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi  

R6.1 

R6.2 

R6.3



 
 
 

 
RODAL 6.2: Cal Viudo - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 
Cal Viudo Privat La Coma i La Pedra No 0,6 ha SI El Llobregat El Cardener 

 
CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
PsPIR_B 1998 33 MODERADA 15/43 Mitjana 22/44 Mitjana 

 
OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió.  

Model de gestió 

Ps11 
 

ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final Densitat 
final aprox. 

Recobriment 
FINAL 

Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Aclarida baixa d’adaptació 40 13,2 19,8 1100 70 

Producte esperat: 38 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 50% biomassa per energia 

Estrat arbustiu 
Descripció treballs Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total.  

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥30), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
  

 
En base al model Ps11 es reduirà el volum de biomassa i la 
continuïtat vertical del combustible. Es reduirà el nombre de pins 
sense rebaixar massa la coberta per controlar el sotabosc. Es 
mantindran els pins de diàmetre major i els peus amb microhàbitat 
d’especial interés. Es generarà fusta morta gran al sòl (6 peus de 
CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en total). Prèviament a 
l’actuació es farà un marcatge (com a mínim parcial) de la tallada. 
Les restes es trossejaran amb una longitud màxima de 50cm i 
s’extendran per la superfície del rodal sense deixar acumulacions 
elevades. El matollar s’estassarà selectivament deixant fins un 30% 
de recobriment. 

 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi  

R6.1 

R6.2 

R6.3



 
 
 

 
RODAL 6.3: Cal Merqueixanes - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF 

Sup. 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 
Cal 

Merqueixanes 
Privat La Coma i La Pedra No 0,3 ha SI El Llobregat El Cardener 

 

CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
PsPIR_B 1998 33 MODERADA 15/43 Mitjana 22/44 Mitjana 

 

OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió.  

Model de gestió 

Ps11 
 

ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final Densitat 
final aprox. 

Recobriment 
FINAL 

Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Aclarida baixa d’adaptació 40 13,2 19,8 1100 70 

Producte esperat: 38 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 50% biomassa per energia 

Estrat arbustiu 
Descripció treballs Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total.  

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥30), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
  

 
En base al model Ps11 es reduirà el volum de biomassa i la 
continuïtat vertical del combustible. Es reduirà el nombre de pins 
sense rebaixar massa la coberta per controlar el sotabosc. Es 
mantindran els pins de diàmetre major i els peus amb microhàbitat 
d’especial interés. Es generarà fusta morta gran al sòl (6 peus de 
CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en total). Prèviament a 
l’actuació es farà un marcatge (com a mínim parcial) de la tallada. 
Les restes es trossejaran amb una longitud màxima de 50cm i 
s’extendran per la superfície del rodal sense deixar acumulacions 
elevades. El matollar s’estassarà selectivament deixant fins un 30% 
de recobriment. 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi  

R6.1 

R6.2 

R6.3



 
 
 

 
RODAL 7.1: EL PUJOL - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Sup. actuació PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

El Pujol Privat La Coma i La Pedra NO 9,3 SI El Llobregat El Cardener 

 

CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
Ps_Qh-BB 1108 35 BAIXA 9/26 Baixa 13/26 Baixa 

 

OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió.  

Model de gestió 

Ps11 
 
ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final Densitat 
final aprox. 

Recobriment 
FINAL 

Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Segona aclarida baixa  30 5,7 13,3 400 60 

Roure martinenc (Qh) Aclarida baixa 30 4,8 11,2 256  
Producte esperat: 18 t/ha pi i 24 t/ha roure en pes 
verd al 50%                     

Destí principal: 40% biomassa per energia de pi i 100% 
biomassa per energia de roure 

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥40), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 3 peus de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
 

 
 
 
En base al model Ps11 es reduirà el volum de biomassa i 
la continuïtat vertical del combustible. Es reduirà el 
nombre de pins i roures sense rebaixar massa la coberta 
per controlar el sotabosc. Es mantindran els arbres de 
diàmetre major i els peus amb microhàbitat d’especial 
interès. Es generarà fusta morta gran al sòl (20 peus de 
CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en total). 
Prèviament a l’actuació es farà un marcatge (com a 
mínim parcial) de la tallada. Les restes es trossejaran.  

 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi  

R7.1 

R7.2 

R7.3 



 
 
 

 
RODAL 7.2: EL PUJOL - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Sup. actuació PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

El Pujol Privat La Coma i La Pedra NO 19,4 SI El Llobregat El Cardener 

 

CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
PsPIR_A 5002 40,5 BAIXA 12/34 Baixaa 21/42 Mitjana 

 

OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió.  

Model de gestió 

Ps11 
 

ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) Aclarida baixa  38 15,35 25,15 1800 70 

Producte esperat: 33 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 80% biomassa per energia 

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥25), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
 

 
 
 
 
En base al model Ps11 es reduirà el volum de 
biomassa i la continuïtat vertical del combustible. Es 
reduirà el nombre de pins sense rebaixar massa la 
coberta per controlar el sotabosc. Es mantindran els 
pins de diàmetre major i els peus amb microhàbitat 
d’especial interés. Es generarà fusta morta gran al sòl 
(20 peus de CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en 
total). Prèviament a l’actuació es farà un marcatge 
(com a mínim parcial) de la tallada. Les restes es 
trossejaran.  

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi  

R7.1 

R7.2 

R7.3 



 
 
 

 
RODAL 7.3: EL PUJOL - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Sup. actuació PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

El Pujol Privat La Coma i La Pedra NO 2,5 SI El Llobregat El Cardener 

 
CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
Qh-B 1493 29,5 BAIXA 14/40 Baixa 16/32 Baixa 

 
OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió. 

Model de gestió 

Qh06 
 
ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final Densitat 
final aprox. 

Recobriment 
FINAL 

Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Roure martinenc (Qh) Aclarida baixa 30 8,85 20,65 800-900 75 

Producte esperat: 38 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 100% biomassa per energia 

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥40), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
 

 
 
 
 
En base al model Qh06 es reduirà el volum de 
biomassa i la continuïtat vertical del combustible. Es 
reduirà el nombre de roures sense rebaixar massa la 
coberta per controlar el sotabosc. Es mantindran els 
arbres de diàmetre major i els peus amb microhàbitat 
d’especial interés. Es generarà fusta morta gran al sòl 
(3 peus de CD30 tallats en el sòl sense desbrancar en 
total). Prèviament a l’actuació es farà un marcatge 
(com a mínim parcial) de la tallada. Les restes es 
trossejaran.  

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi  

R7.1 

R7.2 

R7.3 



 
 
 

 
RODAL 8: VILASALÓ - PROMACC LA VALL DE LORD 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Sup. actuació PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

Vilasaló Privada Guixers 3153 8,3 Part El Llobregat El Cardener 

 
CARACTERITZACIÓ INICIAL DEL RODAL 

Tipologia 
forestal 

Densitat 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Vulnerabilitat al foc 
IBP gestió IBP total 

VA/% Classe VA/% Classe 
PsPIR_B 679-1108 27,2 -34,5 ALTA 10/29 Baixa 17/34 Baixa 

 
OBJECTIU 

Estructurar el rodal per a què actuï com a punt de recolzament de les tasques d’extinció d’un 
incendi amb potencial de generar un GIF, evitant la seva progressió. 

Model de gestió 

Ps11 
 
ACTUACIÓ FORESTAL 

Itinerari  AB extreta AB Final Densitat 
final aprox. 

Recobriment 
FINAL 

Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi roig (Ps) 
Aclarida baixa 
d’adaptació 30 2,7 - 10,3 24 600 60 

Producte esperat: 32 t/ha en pes verd al 50%                    Destí principal: 40% biomassa per energia 

Estrat arbustiu 
Descripció treballs Estassada selectiva > 1,3m alçada, deixant 30% recobriment total.  

Biodiversitat 
Conservar elements de biodiversitat : Conservar totes les espècies presents al rodal, els peus de major diàmetre 
(CD≥25), els arbres amb els microhàbitats més rellevants i la fusta morta existent (en peu i al sòl). 

Millorar la capacitat d’acollida: Generar 1 peu de fusta morta gran (CD30) en el sòl per hectàrea. 
 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
 

 
En base al model Ps11 es reduirà el volum de biomassa i la 
continuïtat vertical del combustible. Es reduirà el nombre 
de pins sense rebaixar massa la coberta per controlar el 
sotabosc. Es mantindran els pins de diàmetre major i els 
peus amb microhàbitat d’especial interés. Es generarà 
fusta morta gran al sòl (9 peus de CD30 tallats en el sòl 
sense desbrancar en total). Prèviament a l’actuació es farà 
un marcatge (com a mínim parcial) de la tallada. El 
matollar s’estassarà selectivament deixant fins un 30% de 
recobriment. 
 
En les part inaccessibles es farà estassada i, si cal aclarir la 
massa, es deixaran els peus rossejats i estesos a terra. 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable incendi  
EIN Serres de Busa-els Bastets-Lord 



 
 
 

 
 

5. Impacte de la gestió en el balanç de carboni, aigua i biodiversitat  
 

D’acord amb els indicadors i la metodologia de càlcul desenvolupats al projecte LIFE CLIMARK, 
s’estima que l’impacte de les actuacions forestals de mitigació i adaptació previstes al PROMACC 
VALL DE LORD durant els 15 anys posteriors a la seva execució és el següent: 
 

Rodal Finca 
Superfície 

(ha) 

Impacte 
carboni (t CO2 

fixades) 

Impacte aigua 
(m3 aigua 

blava) 

Impacte biodiversitat 
(% millora CAB) 

R1 La Clota 10,9 244,40 28505,37 
Conservació i millora 

del 17% de la CAB 

R2 Can Costa 4,4 15,39 11253,68 
Conservació i millora 

del 6% de la CAB 

R3 
La Torre de 

Corriu 
6 259,43 22987,15 

Conservació i millora 
del 56% de la CAB 

R4.1 El Jou 7,3 619,20 18748,79 
Conservació i millora 

del 9% de la CAB 

R4.2 El Jou 19 229,45 36191,62 
Conservació i millora 

del 6% de la CAB 

R4.3 Casabella 2,6 31,40 4952,54 
Conservació i millora 

del 6% de la CAB 

R5 Les Tragines 4 936,74 47182,84 
Conservació i millora 

del 11% de la CAB 

R6.1 
La Creu del 
Junqueret 

5,7 19,75 20095,14 
Conservació i millora 

del 13% de la CAB 

R6.2 Cal Viudo 0,6 2,08 2115,28 
Conservació i millora 

del 13% de la CAB 

R6.3 
Cal 

Merqueixanes 
0,3 1,04 1057,64 

Conservació i millora 
del 13% de la CAB 

R7.1 El Pujol 9,3 671,21 18471,77 
Conservació i millora 

del 56% de la CAB 

R7.2 El Pujol 19,4 346,83 47477,70 
Conservació i millora 

del 8% de la CAB 

R7.3 El Pujol 2,5 116,62 4564,99 
Conservació i millora 

del 14% de la CAB 



 
 
 

 

R8 Vilasaló 8,3 107,62 9768,18 
Conservació i millora 

del 10% de la CAB 

Impacte 15 anys 107 ha 3.493,52 tCO2 273.372,69 m3 
Conservació i millora 

del 16 % de la CAB 

Impacte 15 anys / ha 32,65 tCO2/ha 2554,88 m3/ha 
Conservació i millora 

del 16 % de la CAB 

 

 


