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INTRODUCCIÓ 

la quant
PECT  

Els objectius generals són els de definir i validar un model que permeti quantificar i qualificar de forma 

determinar com analitzar els espais naturals i biodiversitat de  per poder quantificar i 

eball de camp) adequats als 
 

 

A. Delimitar la  

. 

C. Crear una base de dades dels serveis ecosistèmics circumscrits en la re . 
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1- LA INFRAESTRUCTURA VERDA A N 

La infraestructura verda és una xarxa estratègicament planificada de zones naturals i seminaturals i altres 
elements ambientals, dissenyada i gestionada per proporcionar un ampli ventall de serveis ecosistèmics i 
protegir la biodiversitat tant dels assentaments rurals com dels urbans. 

En el marc de l'Estratègia de Biodiversitat 2020 i la Comunicació Infraestructura verda: millora del capital 
natural d'Europa, de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya ha impulsat el Programa d'Infraestructura 
Verda de Catalunya. Es tracta d'un instrument clau per planificar actuacions prioritàries de millora que donin 
solidesa i funcionalitat a la infraestructura verda del país. 

L'actu
que estableixin les futures estratègies estatal i catalana, i respon a la necessitat d'actuar de manera proactiva 
per invertir les tendències de pèrdua de biodiversitat, increment de la fragmentació i degradació dels 
ecosistemes, i incrementar la resiliència de la infraestructura verda a Catalunya. 

Els objectius generals, són establir un full de ruta clar i efectiu per a desenvolupar actuacions ambientals que 
contribueixin a millorar la infraestructura verda de Catalunya.  
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2-  

2.1. SITUACIÓ  GEOGRÀFICA 

 correspon a aquell que és delimitat pel Pla Territorial Parcial de 
Pirineu i Aran, aprovat el 25 de juliol de 2006 pel Govern de Catalunya i publicada la seva normativa en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4714, de 7 de setembre de 2006 a l'efecte de la seva executivitat 
immediata. és integrat per sis comarques Llei 2/1983, de 9 de 
març: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Baixa Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i . 

En les àrees de muntanya, factors com comporten un aïllament físic i unes 
condicions climatològiques extremes que creen dificultats i sobrecostos permanents per a les activitats 

urbana. És per això que la Generalitat reconeix , per la qual són objecte de 
polítiques públiques diferenciades per intentar compensar els desavantatges pel desenvolupament econòmic. 

mateixes condicions ecològiques particulars de la muntanya acullen uns recursos físics, 
naturals o historicoculturals singulars i únics, que són un valor cultural i un potencial econòmic per a la població 
local,  objecte de consum i gaudi per a tot el territori català.  

s i limita  amb França i Andorra al nord, i 
 Amb una extensió de 5.775,51 km2, té una població de 75.274 habitants (cens del 2011), 

 àrees de muntanya, pateix un 
fort 
comporta, especialment a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El territori es veu fortament condicionat per la poderosa orografia que el caracteritza. Aquesta afecta les 

Figura 1. Situació geogràfica de . Font: pròpia. 
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i serveis, La orografia també provoca 
diferències en el clima i el paisatge, el qual es divideix principalment en tres regions biogeogràfiques: la 

 

Alhora, el sistema està vertebrat pels principals eixos fluvials, les vies naturals de penetració, que configuren 
quatre subsistemes: la Val

 

Cal destacar que l
així com amb els principals corredors del gas o de les telecomunicacions. 

Tanmateix, precisament aquest aïllament ha comportat una molt bona preservació dels seus valors 
patrimonials i ecològics, sent aquest un . La preservació dels recursos de la 

 és, per tant, una qües  

Malgrat les incerteses i limitacions dels models climàtics, la majoria coincideixen en una intensificació de 

projeccions es confirmen, podrien induir efectes significatius en les característiques climàtiques, 
hidrològiques, ambientals i paisatgístiques de la regió pirinenca, així com un augment dels riscos naturals, 
motiu pel qual cal prendre mesures per a adaptar el territori als impactes del canvi climàtic i preservar la 
conservació del medi natural. 

2.2. DIVISIÓ TERRITORIAL 

 nivell administratiu són sis les comarques que integren  
i Aran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Divisió comarcal de . Font: pròpia. 
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No obstant això, a nivell paisatgístic i ambiental no és massa rellevant la divisió comarcal, donat que els límits 
que aquestes estableixen no es basen en les car en la vegetació pròpia de cada 
subzona, si no a altres factors més aviat sociopolítics i històrics.  

És per això que l'Observatori del Paisatge ha elaborat el Catàleg de Paisatge per a cada àmbit territorial de 
Catalunya, sent el Catàleg de  aprovat definitivament el 3 d'abril de 2013, pel qual 

les àrees del territori segons el 
naturals, culturals i visuals que configuren el paisatge, així com de caràcter més perceptiu i simbòlic.  

Aquestes àrees 
de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya.  

En el cas de , distingim 20 unitats de paisatge diferents, que es mostren a continuació. Cada 

un conjunt de  factors naturals i socioeconòmics que intervenen en la seva evolució i transformació.  
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Figura 3 . Font: Observatori del 
Paisatge. 
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2.3. ANÀLISI CLIMÀTIC

2.3.1. Tipus de clima

termopluviomètrics que el Servei Meteorològic de Catalunya es dóna un clima oceànic, 
mentre que a les franges nord-oest i nord-est hi trobem un clima mediterrani pirenaic occidental i oriental, 
respectivament, exercint el riu Segre la frontera climàtica entre els dos. A interior
i al sud, es dona un clima mediterrani prepirinenc occidental.

En conseqüència, tot i tenir una climatologia predominantment de muntanya que li confereix unes 
característiques generals, hi ha una gran varietat climàtica molt vinculada al relleu, 
classificació de Thornthwaite en funció de la humitat: les zones de clima oceànic són de tipus perhumit, mentre 

fins i tot sec.

Figura 4. Mapa de les zones climàtiques de 
Catalunya. Font: Meteocat.

Figura 5. Tipus de clima en funció de la 
humitat, segons la classificació de 
Thornthwaite. Font: pròpia, amb dades de 
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2.3.2. Temperatura 

El relleu altera decisivament el comportament de la temperatura, que decau en incrementar-
 Això es coneix amb el nom de gradient tèrmic altitudinal, que de 

mitjana, és de 0,65ºc per cada 100 metres. A més, l ció dels vessants, obaga o solell, introdueix matisos 
importants. 

, la temperatura mitjana anual a 
es mou entre els 4-8ºC a les zones més elevades i entre els 9-13 ºC a les zones més planeres, coincidint amb 
les Alhora, es dóna un gradient de temperatura que va 
descendint de sud a nord, trobant les temperatures més baixes als extrems nord-occidentals i nord-orientals 

 

baixes 
temperatures mínimes de fins a -34ºC. La temperatura mitjana va dels 11ºC als 24ºC, i pel que fa a 

-4ºC a les zones més fredes i muntanyoses i els 6 ºC a les zones més 
temperades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Temperatura mitjana anual (1961-
1990). Font: 
Climàtic de Catalunya, ed. 2008. 

Figura 7. Temperatura mitjana al febrer (1961-

Climàtic de Catalunya, ed. 2008.  

Figura 8 -

Climàtic de Catalunya, ed. 2008. 
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tèrmica 
del territori (en especial a la zona de clima atlàntic)
meitat sud i especialment al sud-oest, hi trobem una oscil·lació de 17a 21ºC, accentuant-se amb el clima 
mediterrani prepirinenc occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Pluviometria 

Destaca la zona de clima oceànic, que es limita a la Vall sobretot per ser plujosa i fresca, 
la qual cosa permet una persistent humitat i verdor de prats i boscos. Compta amb una precipitació mitjana 
anual compresa entre els 900 i els 1.250 mm, que es reparteixen de manera bastant regular i homogènia al 
llarg de com és habitual en la climatologia atlàntica, a la qual pertany. 

La zona de clima mediterrani pirinenc comprèn les zones genuïnament pirinenques i les cotes elevades de 
excepte  Pel que fa al subclima pirinenc 

oriental, la precipitació mitjana anual oscil·la entre els 800 i els 1.250 mm, corresponent les precipitacions més 
pobres . El subclima pirinenc occidental  

850 i 1.300 mm, sent també , a. És 
freqüent la precipitació en forma de neu.  

Per últim, la zona de clima mediterrani prepirinenc occidental té unes precipitacions mitjanes anuals inferiors, 
de 600 a 900 
seca. 

 

Figura 9. Amplitud tèrmica mitjana anual 
(1961-1990). Font: pròpia, amb dades de 
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Per tant, pel que fa al règim pluviomètric estacional, exceptuant la zona de clima oceànic on les precipitacions 
 i una petita àrea -

on es dóna el màxim pluviomètric a la tardor, així com la franja sud on ho fa a la primavera, a la major part de 
s més seca;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observem com al mes de juny, per exemple, la precipitació mitjana es mou entre els 70 mm a les zones més 
seques i els 140 mm a les més humides, mentre que al febrer va dels 30 als 80 mm segons la zona, donant-se 
les àrees més seques a l valls que dibuixen el riu Segre i la Noguera Pallaresa. 

Figura 10. Precipitacions anuals (1961-1990). 

Catalunya, ed. 2008. 

Figura 11. Règim pluviomètric estacional 
(1961-1990). Font: pròpia, amb dades de 
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menor dèficit hídric, donat que en 
pràcticament 
ha un dèficit hídric molt baix, entre 0 i 100. meridional s Jussà 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Precipitació mitjana al juny (1961-

Climàtic de Catalunya, ed. 2008. 

Figura 13. Precipitació mitjana al febrer (1961-

Climàtic de Catalunya, ed. 2008. 

Figura 14. Dèficit hídric anual (1961-1990). 
Font: pròpia, amb dades de 
Catalunya, ed. 2008. 
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2.4. ANÀLISI DEL PAISATGE 

2.4.1. Relleu  

L  pel seu modelat relleu, que es troba molt vinculat al sistema biofísic del 
territori; la hidrografia, els sòls, la vegetació i la fauna. A més a més, 

, juntament amb el gradient 
altitudinal i la distància respecte el mar, donen lloc als diferents subclimes dins del propi àmbit. 

Els Pirineus es troben en el límit, avui inactiu, de les plaques Ibèrica i Euràsiatica, entre les quals hi ha hagut 
almenys dos cicles de separació-unió, la primera unió 

més tard les dues plaques es van fracturar, per a després tornar a acostar els seus marges continentals 
culminant en la formació dels 

de la Península  

El fregament que es donava entre les dues plaques va provocar molts plecs i fractures, sobretot a les 
superfícies de menor resistència als agents erosius (aigua, gel, vent). Així, a mesura que els Pirineus anaven 
creixent, la roca anava sent erosionada per aquests elements. Avui dia hi ha cims dels Pirineus que perden 

, mentre que  què la velocitat de la orogènia és superior a la de 
 

L  va anar excavant diferents canals circulant des dels cims fins a les valls, construint una malla de 
barrancs, rierols i rius, que va contribuir a augmentar enormement el desnivell dels vessants, cosa que encara 

 El darrer període glacial, a més, va provocar una extensa erosió per part 
del gel, donant lloc a valls en forma 

-occidental dels Pirineus. 

A banda i banda del Pirineu axial  es caracteritza també per un relleu molt abrupte, 
-lo han format cingles i congostos molt estrets. 

La història geològica dels Pirineus comporta, doncs, que a sigui 
absolutament majoritari. Això limita els usos del sòl que es poden donar a , donat que tant els 
assentaments urbans com la indústria, així com el sòl agrícola, requereixen sòls idealment planers. Aquests 
són, per tant, un recurs escàs i un valor estratègic a preservar o a destinar a usos preferents. 

En concret, el , i es troba majoritàriament a les conques del Pallars Jussà, 
a la plana de la Cerdanya i  de molt menor magnitud, hi 
ha E  

La resta del sòl planer es troba limitat al fons de valls estretes o en petits replans dels vessants que, no obstant 
això, són suficients per a sustentar els petits nuclis habitats que són típics al Pirineu. De fet, només la petita 
mida de molts nuclis i el moment històric en què es van consolidar expliquen la seva ubicació en un context 
general inadequat a la urbanització, i el fet que hagin aprofitat fins i tot pendents superiors al 
20%. 
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2.4.2. Hidrografia 

 ha donat lloc a nombroses i amples valls per on discorren la major 

pas de la zona, a part de ser un factor important pel que fa a la ordenació del territori biofísic. A més, articula 
les principals vies de comunicació de la zona. 

 principals , amb els seus afluents corresponents, que articulen el territori. 
Són la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa, el Segre i la Garona.  

La conca aranesa de la Garona destaca Oceà Atlàntic. La resta 
desemboquen al Mar Mediterrani, si bé tots ho fan com a afluents del Segre, amb el qual 

 , donant lloc als coneguts aiguabarreigs Segre-Noguera Ribagorçana i 
Segre-Noguera Pallaresa.  

Cal mencionar que el Segre és que té un tram important del seu recorregut que transcorre 
en direcció oest, enllaçant les comarques de la Cerdanya i . Un cop arriba , el riu fa 

a cap al sud.  

 
conques en les que és freqüent la innivació. La precipitació (en forma de neu o pluja) i les grans dimensions 

y, tot i que el màxim cabal es dona a la 
primavera durant el desgel. 

Figura 15. Relleu de  
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Figura 16 . Font: pròpia. 

Figura 17 rincipals a . Font: pròpia. 
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2.4.3. Descripció del paisatge

L , una 
proporció superior a la del conjunt català, on ocupen el 57%. També destaca per les pastures, que
el 16%, mentre que a Catalunya tot just representen el 4%. 

En les comarques es troben més de la meitat de les espècies forestals inventariades a Catalunya,
coníferes: el pi roig (Pinus sylvestris)

(entre el 400 i els 3.143 m 
) i per tant, climàtic, veu reflectit en la gradació dels estatges de vegetació, 

segons la regió biogeogràfica.

Així,
franja boreoalpina, la qual acull els prats culminals dels cims pirinencs i els boscos de coníferes, bàsicament 

A la franja eurosiberiana, la més extensa , entre els 600 i els 1.600 metres 
dominen els arbres caducifolis com ara les fagedes i rouredes, i també abunden els boscos de pi roig. 

Finalment, la franja submediterrània, ja més pròpia de la terra baixa, la trobem a les valls i les zones més 
fulles verdes tot 

, com les alzines (Quercus ilex) i les carrasques (Quercus rotundifolia).

Vegetació potencial

L és un àmbit territorial que clarament constitueix , però la seva 
extensió i la variació altitudinal permeten que es donin condicions submediterrànies i alpines, climes humits 

En conseqüència, la vegetació climàcica del territori dependrà absolutament de les variables climàtiques i 
orogràfiques de cada zona que inclou t
biogeogràfiques ben diferenciades: la b eurosiberiana i la submediterrània.

folis i 
similars, sobretot de roure martinenc (Quercus pubescens), , màquies 
i carrascar muntanyenc (Quercetum rotundifoliae) a les zones més baixes, normalment a les valls que dibuixen 

Figura 18. . Font: Parcs Naturals de Catalunya.
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- amb 
requeriments hídrics importants, especialment fagedes (Fagus sylvatica) i rouredes de roure pènol (Quercus 
robur). 

bit destaca la presència del pi roig (Pinus sylvestris), i a mesura que augmenta la latitud, i 
alhora també ho fa el gradient altitudinal, aquest passa a ser substituït pels boscos de pi negre (Pinus 
uncinata).  

A les zones de més altura, especialment a la regió 

(Juncetea trifidi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19
de la vegetació potencial de Catalunya (UB). 
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2.4.4. Usos del sòl 

Com es mostra al , erritori eminentment forestal; 
concretament, el  Arbres i bosquines dominen àmpliament, però també existeixen altres 
terrenys forestals amb extensions molt significatives, entre les quals destaca 
superfície de pastures naturals als cims, que corresponen a 
formada per roca, tarteres o glaç situada, principalment, a la confluència entre les tres comarques més nord-
occid Parc N Estany de Sant Maurici. 

 

 

A t possible gràcies a la  
del sòl en diferents llocs, tractant 

el màxim espai per tenir els majors  

Les radicionalment al Pirineu agricultura, la ramaderia i explotació 
forestal, i ho han fet per tot el territori, des dels fons de les valls fins a les cotes més altes. És cert, però, que 
les condicions climàtiques de cada zona així com la diferent disponibilitat de cada recurs, han dut a un major 

aprofitament segons el lloc de  i algunes 
convertit en elements diferenciadors que aporten valor al paisatge.  

Figura 20  
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Cal dir que els grans canvis que hi ha hagut en el paisatge pirinenc i que han significat una especialització de 
intens 

exe  

Pel que fa a la disposició dels assentaments urbans, aquests es distingeixen entre compactes i dispersos. Els 
poblaments compactes destaquen pe  i són els que predominen 

 

ests nuclis, especialment els de mig vessant, es troben envoltats de prats i recullen la tradició 
, mentre que els assentaments compactes del fons de vall 

com és el cas de molts pobles a la meitat sud del Pallars Jussà i de ; 
Conseqüentment, cultius com el 

dels fruiters de secà es troben localitzats gairebé exclusivament a la principal zona agrícola 
 és a dir, a la Conca de Tremp. 

consisteix en nuclis o grups de cases no gaire grans repartits en un sector 
de territori més o menys extens. 

La plana cerdana un bon exemple, amb un saltejat 
 També 

destaquen  
de la Noguera i  

rigorosa, unida al pes encara notable fins no fa massa de les activitats agropecuàries extensives i tradicionals, 
molt apreciat per la societat actual.  

explotaci

esquiables i la hiperfreqüentació, sobretot la que es realitza amb mitjans mecànics. 

  

Sòl forestal 

del qual un 67% correspon als boscos i bosquines. 
Pel que fa a les espècies arbòries, bona part dels boscos són de coníferes ge subalpí 
(entre 1.600 i 2.300 metres). En aquestes comarques es troben més de la meitat de les espècies forestals 

 

L  és el pi roig (Pinus sylvestris), que amb unes 83.000 ha conforma més d'una tercera part 
El pi roig it al llarg del segle XX per una important activat silvícola 

que pot haver fet que actualment estigui sobrerepresentat, i domini més territoris del que li pertocaria si la 
dinàmica hagués estat amb menys pertorbacions, si bé la vegetació potencial també el contempla com 

 

Segueixen, en ordre decreixent d'abundància, el pi negre (Pinus uncinata), que trobem a les parts més altes i 
forma boscos no gaire densos amb un estrat arbustiu molt important de nerets (Rhododendron ferrugineum) 
i nabius (Vaccinium myrtillus); la pinassa (Pinus nigra), el roure martinenc (Quercus pubescens), sobretot a la 
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regió eurosiberiana;  l'alzina (Quercus ilex)  i l'avet (Abies alba) que, amb més de 
12.000 ha, concentra en aquest àmbit més del 90% de les avetoses de Catalunya, donat el clima que requereix. 

Altres espècies abundants, sobretot a determinades zones, són el bedoll (Betula pendula), el faig (Fagus 
sylvatica), el roure de fulla gran (Quercus petraea) i el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), aquests últims 
especialment a les zones més humides com ara la  

Els boscos són sistemes complexos de gran valor natural i nombrosos recursos ecològics que, a més, són 
plurifuncionals i ofereixen nombrosos serveis ecosistèmics: són importants pel que fa a la gestió de la 
biodiversitat i la protecció dels recursos hídrics, permeten un ús recreatiu i cultural, i finalment, tenen un 
potencial productiu. 

Tot i això, a les últimes dècades. Major aprofitament tenen, si bé 

de dels prats alpins naturals cap a cotes més baixes, guanyant territori al bosc.  

Pel que fa al cicle hidrològic, la importància dels boscos és fonamental: aturen el desenvolupament de 

aigua. 

 tot i que a Catalunya la propietat del sòl forestal és majoritàriament privada, el seu paper social 
i de lleure és innegable excursionisme, la recol·lecció de bolets, 
la caça, etc. 

Finalment, pel  elevada riquesa 
d'espècies està relacionada amb l'enorme gradient altitudinal i climàtic . Així, els boscos aciculifolis 
dominen en les zones més altes i de clima més 
clima ja més sec, els trobem a les zones de terra baixa i en destaca la seva absència a tota la franja nord de 

típics de la regió eurosiberiana, es reparteix
 

Figura 21
Aran. Font: pròpia. 

Figura 22. Distribució dels boscos caducifolis i planifolis a 
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Bosquines, matollars i prats 

Com  els boscos i bosquines ocupen el 67% del sòl, mentre que 
les pastures ocupen el 16%. 

Les condicions climàtiques dures i en ocasions extremes (fred, vent, neu, precipitació, etc.) escurcen el període 
vegetatiu de les plantes i les obliga a tenir adaptacions molt particulars. Així, allà on la neu sigui persistent 

roca nua o amb molt poc sòl (tarteres, carenes, etc.).  

Per damunt dels 2.200 metres (estatge alpí) hi ha el límit entre el bosc i les neus persistents, i la vegetació 
, que allà on hi ha aigua i un relleu no massa 

permanentment com les molleres i les torberes.  

Als prats alpins, dominats per gramínies del gènere Festuca
destacant, Gentiana sp.), el ranuncle dels Pirineus (Ranunculus pyrenaeus) i la 
molsa en flor (Silene acaulis). 

A les solanes, allà on no hi ha arbres, és habitual trobar-hi formacions arbustives i matollars amb espècies com 
ginebre (Juniperus communis), boixerola Arctostaphylos uva-ursi), balegars (Genista balansae), etc. 

nord-
i pastures grasses.  

El paisatge vegetal actual 
en la que han intervingut diferents factors, però en els que el clima i la història humana, juntament amb la 
pròpia evolució de les espècies, hi han tingut un paper significatiu. És per això que dinàmiques actuals com ara 
la pèrdua de la ramaderia extensiva pot tenir efectes negatius en aspectes com ara la biodiversitat florística 

Figura 23
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dels prats i la seva fauna associada, el context del canvi 
climàtic.

Pirineu rep la pluja en alçada i, en bona part, durant els mesos estivals, fet que possibilita un estatge alpí 
relativament ric en pastures que permet un aprofitament per part dels ramats

mparació amb altres massissos i latituds, donada la Atlàntic 
que comporten una menor quantitat de pluja, i la latitud relativament meridional 

dels Pirineus, que implica una major evapotranspiració.

El fet que s ramaders, de producció modesta i 

aprofitament lleter i formatger ha estat escàs

Figura 24

Figura 25. Un prat de dall al Pirineu. Font: Territori/ACN.
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Sòl agrícola, silvicultura i pastures intensives 

junt de Catalunya 
supera el 34%. Els conreus es concentren al fons de les valls i al costat dels nuclis habitats, i la major superfície 
agrícola es troba a les zones més meridionals i a les comarques amb més sòl planer: al Pallars Jussà, 
principalment, i t  

 
que passen a convertir-se prats, bosc o bé espai urbanitzat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al tipus de conreu, dominen els conreus herbacis de secà: el 85% de la superfície cultivada es dedica 
als cultius farratgers i els cereals. Els farratges, bàsics en totes les comarques de muntanya, no són presents a 

 

nes puntuals de la Cerdanya. 

, ubicada a les zones planeres 
resseguint el Segre i la Noguera Pallaresa. Els conreus llenyosos i fruiterars es troben pràcticament limitats a 
la part sud del Pallars Jussà.  

 

Finalment, les àrees forestals sotmeses a tallada intensa es donen, en especial, a la franja est del Pallars Sobirà, 

Cerdanya. 

 

Figura 26. Distribució del sòl dedicat al conreu, pastura i tala 
intensiva. Font: pròpia. 
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Paisatge humit i vegetació de ribera 

ritat seu paisatge associat, 
la seva màxima presència al Parc Natural 

quatre cursos fluvials principals 
 de muntanya, i que gaudeixen, en la seva majoria, alt nivell de conservació i bon 

estat ecològic que permet adequada vegetació i hàbitats de ribera, amb presència abundant 
de pollancredes (Populus sp.) , vernedes (Alnus glutinosa), freixenedes (Fraxinus sp.) i sargars (Salix purpurea, 
Salix elaeagnos...).  

Així, l   les conformen estanys i pantans 
principalment, però també algunes basses i aiguamolls. Aquests representen ecosistemes molt diversos, però 
alhora altament fràgils i molt vulnerables. una rellevant presència 
de molleres, hàbitats que tenen un enorme interès i són molt rars a Catalunya. La vegetació de les mulleres és 
molt rica en espècies endèmiques com les diferents orquídies (Dactilorhyza sp.), que ofereixen floracions 
espectaculars, i les dròseres i pingüícules (plantes carnívores). 

banda, però, hi ha certs factor antròpics que tenen un impacte en el paisatge. La connectivitat fluvial 
és prou bona en termes generals, però presenta punts crítics concrets. Hi ha trams on a causa del creixement 

 

Són una barrera, també, els nombrosos embassaments que existeixen t, amb preses de gran alçada 

els permetin superar el desnivell.  

Finalment, es detecten pertorbacions estacionals en alguns trams molt concrets de la xarxa fluvial com a 
conseqüència de la intensiva utilització lúdica i esportiva del riu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Presència de zones humides i vegetació de ribera.                
Font: pròpia. 
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2.4.5. Protecció del sòl 

El Pla 
urbanístic vigent, el règim de sòl no urbanitzable. Aquest sòl és clarament dominant  Aran: 
representa el 99,3% del territori, mentre que al conjunt de Catalunya és del 94,7%. A més a totes les 

, el sòl no urbanitzable supera el 99% excepte a la Cerdanya, on representa el 97,1%.  

Si es descarta el sòl topogràficament inadequat al desenvolupament urbanístic i es considera només el sòl 
planer, el percentatge de no urbanitzable és del 96,5%, encara superior al 91,1% del conjunt de Catalunya 
malgrat que el Pirineu tingui menys sòl planer que la mitjana del país. 

Pel que fa al tipus de protecció del sòl dels espais oberts que estableix el Pla Territorial Parcial de 
i Aran  

Cal destacar que e  
especial i territorial  el sòl forestal que juga un paper valuós en la conservació de la biodiversitat, el que 

cobreix i protegeix terrenys de pendent superior al 60% i aquell que, tot i no estar format per la vegetació 
pròpia de ribera, embolcalla i protegeix els cursos fluvials en una franja de 100 metres des de les ribes fluvials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28
. Font: pròpia. 
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El Pla distingeix, dins del sòl de protecció especial, aquell que es protegeix principalment pel seu 
interès natural i ecològic e
preservar  i aquell que ho és principalment pel seu elevat valor agrícola productiu. Dins els espais 

 

_ Els espais naturals protegits sectorialment per la legislació ambiental  

_ Els espais naturals de valor regional i els connectors ecològics. 

_  

El Pla atorga protecció territorial a aquells espais oberts que sense assolir el grau de valors naturals, 
agraris i mediambientals que tenen els sòls de protecció especial convé preservar de la 
transformació perquè: constitueixen àrees extenses inadequades per al seu desenvolupament 
urbaníst

raons de localització, connectivitat, topografia 

estratègic en el futur.  

Aquests espais tindran el règim de sòl no urbanitzable excepte en casos que es doni una actuació 
 

El Pla qualifica de sòl de protecció preventiva els sòls classificats com a no urbanitzables en el 
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció 
territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que 

Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, 
si escau. 

 

2.4.6. Espais naturals protegits 

és , i conté el 30% dels 
de tot Catalunya. A més, r alguna figura de protecció 

 un parc nacional i dos parcs naturals. 

 repartits força homogèniament pel territori, sobretot 
al nord-o . A la intersecció entre quatre de les sis 
destaca el Parc Nacional 

ecial (ENPE) i forma part 
tant de la Xarxa Natura 2000 com de la Llista Ramsar.  

i al nord- hi 
correspon una part del Parc Natural del Cadí-Moixeró, ambdós considerats espais ENPE i també part de la 
Xarxa Natura 2000.  

Finalment, al sud del Pallars Jussà hi ha la Serra del Montsec, que és la serralada més meridional del Prepirineu 
català i estableix el límit -se a cavall entre  

reserves de biodiversitat de Catalunya, amb espais de gran superfície i amb un excel·lent estat de conservació. 
De fet, un 20% del territori concent , 
i el . 
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A mé un , mostra 
 tenir en compte també la fauna: aquest territori concentra 

nombroses espècies emblemàtiques, escasses i de gran port com els darrers ossos (Ursus arctos), el linx 
europeu (Lynx lynx), les llúdrigues (Lutra lutra), els ungulats com els isards (Rupicapra rupicapra) o els cabirols 
(Capreolus capreolus), les grans rapinyaires com el trencalòs (Gypaetus barbatus), o simbòlics ocells forestals 
com el gall fer (Tetrao urogallus) o el picot negre (Dryocopus martius). 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Parc Natural del Cadí-Moixeró. Font: Parcs Naturals de Catalunya. 

Figura 30 . Font: pròpia. 
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3- ELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DE  

3.1. ELS SERVEIS ECOSISTÈMICS 

Es parla de serveis ecosistèmics en referència als beneficis, directes o indirectes, dels ecosistemes pel benestar 
de les persones (TEEB, 2010). Aquest concepte es va 

erveis (Gómez-Baggethun 
et al., 2010). 

temàtica va experimentar un increment exponencial. Des de llavors, han proliferat els estudis sobre la 
-los en els processos 

polítics de presa de decisions. També han sorgit altres iniciatives amb una rellevància similar, com és el cas del 
The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
biodiversitat i els serveis ecosistèmics en la presa de decisions, ressaltant el cost econòmic de la seva pèrdua 
i degradació i proposant mesures per a aturar-
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, www.ipbes.net), una plataforma intergovernamental que té 
com a missió donar respostes basades en el coneixement científic als responsables de la presa de decisions, 

proveeixen a la societat i fomentant polítiques encarades a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat, 
el benestar humà a llarg termini i el desenvolupament sostenible. 

Es considera que les aproximacions basades en els serveis ecosistèmics proporcionen una millor base per a la 
presa de decisions ambientals que altres aproximacions perquè fan explícita la connexió entre el benestar 

científic i polític en els serveis que ens proveeixen els ecosistemes, encara queden molts reptes pendents per 
a la integració real del concepte de serveis ecosistèmics en la planificació i gestió del territori i la presa de 
decisions (de Groot et al., 2010). No hi ha un consens clar sobre com quantificar, modelitzar i cartografiar el 

plenament els valors ecològics, econòmics i socioculturals dels ecosistemes. Els gestors, per a poder prendre 
decisions fonamentades, requereixen mesures acurades dels serveis dels ecosistemes i informació fiable de 

mancança de dades que lliguin les característiques dels ecosistemes amb els serveis que generen per a la 
 

ctura i processos 
biofísics dels ecosistemes i el seu trasllat als efectes sobre el benestar humà a través dels serveis, encara és un 
tema de debat científic. El marc teòric que actualment té més acceptació dins la comunitat científica és 

-

(econòmic o no) que aquest té, en una cascada en què un afecta el següent (Figura 1). En aquest marc, les 
funcions ecosistèmiques serien intermediaris entre els processos ecològics i els serveis i es podrien definir com 

ats humanes, directa 
-Baggethun & de Groot, 2010). Aquestes funcions i processos són els que suporten 



 

Informe metodològic per a la posterior quantificació i                              31 
qualificació dels espais naturals i biodiversitat de  

beneficis que incideixen directament sobre la salut i el benestar humà) que a la vegada pot ser valorat en 
termes monetaris o no monetaris per la societat. Aquesta valoració (que es podria equiparar a la demanda del 

els ecosistemes, i podria regular-se a través de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Young & Potschin 2010) 

El consens sobre el sistema de classificació dels serveix ecosistèmics també és objecte de debat, tant per la 

casos aquesta divergència de criteris ha fet que els sistemes de classificació tinguin poca correspondència 
entre serveis i beneficis i que es desdibuixi la distinció entre serveis intermedis i finals (La Notte et al., 2017).  

valuació dels Ecosistemes del Mil·lenni (MEA, 
2005), del The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010) i el Common International Classification 
for Ecosystem Services (CICES; https://cices.eu). E
classificació dels serveis ecosistèmics basada en el MEA i el TEEB 

3.2. ELS 18 SERVEIS ECOSISTÈMICS, EN EL CONTEXT DE L LT PIRINEU I ARAN  

1.-Biodiversitat singular: El valor intrínsec de la biodiversitat correspon a aquells elements de flora i fauna 
amb un elevat interès de conservació. Una bona cartografia de biodiversitat singular és essencial per a 

ot obtenir una cartografia majoritàriament precisa per a 
aquest 

indicador, tot i que hi ha mancances en el coneixement de la distribució de determinats grups biològics. 

Aquest indicador es va desenvolupar en un treball recent per a la província de Barcelona (Basnou et al. 2018). 
La informació que incorpora és:  

 Àrees sensibles per a la flora amenaçada, pel seu elevat valor de la conservació a nivell local i català. 
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 Boscos singulars de Catalunya, projecte Selvans, pel seu valor estratègic en la conservació de la 
biodiversitat forestal de Catalunya. 

 Índex de Conservació del Territori (ICONST) per als principals grups de vertebrats: ocells nidificants, 
mamífers, amfibis i rèptils. 

 Índex Intrínsec dels Hàbitats de Catalunya (IIH). 

 
 

 forestals, com ara els boscos 
mediterranis i eurosiberians (boscos del Montnegre, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, el Montseny i les 
Guilleries), però també als matollars mediterranis extensos (com per exemple al Garraf), altres ambients 
rupícoles (Montserrat) i humits de terra baixa (Delta del Llobregat, Delta de l´Ebre) i de la 

muntanya mediterrània, els ambients alpins i subalpins (Alt Pirineu). Els ambients agrícoles, periurbans i 
urbans mostren valors relativament baixos, probablement degut a la menor valoració intrínseca i corològica 

espècies de gran interès per a la conservació, com ara rapinyaires i ocells estèpics. 

2.-Biodiversitat funcional: Aquest indicador fa referència al paper de la biodiversitat 

en el funcionament dels processos que tenen lloc als ecosistemes, amb la complementarietat de funcions que 

-ne una cartografia completa. 

La biodiversitat funcional és el component de la 
productivitat, el balanç de nutrients, i altres aspectes del funcionament dels ecosistemes. La bibliografia 
científica proposa diferents mètodes i índexs per a calcular aquesta biodiversitat funcional, basat en la riquesa 
d'espècies, divergència funcional i uniformitat funcional, entre altres. 

revisat per bé que condicionat per la disponibili  

Aquest índex s´ha plantejat com un índex de diversitat de diferents grups taxonòmics animals (vertebrats i 
 

  utilitzat les observacions recollides a la plataforma Ornitho 
(www.ornitho.cat) de diversos grups faunístics especialment ben coneguts: mamífers, ocells, rèptils, amfibis i 

 total 

dispon  

 
Catalunya. 

 Topogràfiques (elevació i distància a la costa mitjanes), obtingudes dels models d
 

 De paisatge (percentatge de bosc, matollars, prats i herbassars, i conreus), obtingudes de la darrera 
versió disponible (2009) del Mapa de Cobertura de Sòls de Catalunya. 
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 Índex de diversitat de plantes vasculars. 

de plantes vasculars. 

e la mitjana dels dos índexs. En el 

de se
Berguedà o la ribera d´Ebre. Altres zones amb valors mitjans corresponen a les zones del Montseny, 
Montnegre i Corredor, Collserola i Sant Llorenç del Munt i 

actualitzant periòdicament, donat que es fonamenta en capes corresponents a quelcom tant dinàmic com la 
distribució de les espècies i de determinades comunitats i ecosistemes en el territori. 

3.-Biomassa forestal/Biomassa aèria total dels boscos: La biomassa forestal és el gran compartiment 
om els matollars, també hi contribueixen en menor 

forestal, amb molt bona precisió, és una bona aproximació. 

La biomassa de les formacions llenyoses és responsable de gran nombre de processos ecosistèmics que 

ecosistèmics com la regulació climàtica, la captació de contaminants o 

la 

(LiDARCAT) entre els anys 2008 i 2011, i dades de camp (utilitzades com a veritat sobre el terreny) del segon i 
tercer inventaris forestals (IFN2 i IFN3). A partir del núvol de punts LIDAR sobre el bosc delimitat pel MCSC, 

variació, etc.) a cada parcel·la dels IFN. Utilitzant models al·lomètrics, a
amb les dades dasomètriques del bosc mesurades al camp a les parcel·les del darrer inventari (IFN3). Un dels 

 

La distribució dels valors de la biomassa aèria total dels boscos mostra una concentració dels valors elevats (> 
200 tones/ha) a les àrees més plujoses, on creixen els boscos de biomassa més elevada, com ara el Montseny, 
les Guilleries, el Prepirineu o el Pirineu. 

4.-Connectivitat ecològica: La connectivitat dels hàbitats i la capacitat de la biota per a dispersar-se són 
essencials per al manteniment del cicle 
indicador es pot calcular de forma precisa, amb la limitació de centrar-  

satge funcional, aquell que té 
a veure amb la conservació dels processos biològics, ecològics i ambientals en general a diverses escales, des 
dels organismes als biomes sencers (Lindenmayer i Fischer, 2006). Una de les propietats essencials de la 
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infraestructura verda és, doncs, proporcionar les condicions per a la connectivitat ecològica de poblacions, 
comunitats i ecosistemes. 

(vegeu Mallarach i 
Terrestre (ICT) desenvolupat en el marc del Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya 

del territori en funció de la mida i la distància de les 

corresponents als valors de connectivitat calculats per a cadascuna de les cobertes bàsique

que li resten poder connectiu com més properes es troben a la clapa en qüestió. També depèn del nombre de 

erta) i de la distància a la que es troben. 

cobertes bàsiques: bosc, matolls, prats, roquissars i àrees nues, conreus llenyosos, conreus herbacis, vegetació 

categories excepte les tres darreres, que només modulen la connectivitat de les altres set. Els índexs dels 
lat per a uns punts de mostreig distribuïts cada 250 metres per al conjunt de 

de la distància) els valors amb un píxel de 20 metres. La conne

 

ectivitat baixos o molt baixos als sectors 
metropolitans 
de la regió metropolitana, com ara la plana del Vallès, el Penedès i la costa del Maresme i del Garraf-. També 
destaca la poca connectivitat a determinades planes de la tercera corona metropolitana, abans agrícoles i 

més forestals i agrícoles mostren valors de connectivitat més elevats. Els hàbitats oberts (matollars i conreus) 
de Ponent mostren també valors de connectivitat elevats. Aquesta penalització de les àrees més forestals pot 
ser deguda a un cert artefacte del mètode, a causa de la tria de determinats grups especialment vinculats als 

indiferents a la connectivitat forestal. 

5.-Pol·linització: És una funció clau per a la reproducció de les angiospermes, ja que en depèn la producció de 

És possible cartografiar-
pol·linitzadors. 

vectors animals (majoritàriament insectes, però també rèptils, ocells i fins i tot mamífers en altres latituds) en 
el cas de les espècies zoòfiles. 

dependent del bon funcionament dels ecosistemes. És molt important per la dinàmica de poblacions de les 
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fet que afecta també molts altres process

pol·linitzadors i els efectes sobre els rendiments agrícoles, com és el cas del model ESTIMAP que estima la 

et al., 2014). 

www.catalanbms.org/) ha 

papallones pot ser considerada 
com una aproximació de la quantitat total de pol·linitzadors. 

papallones diürnes per a les diverses seccions dels transsectes del CBMS, fent servir les dades dels diversos 

bàsics per secció (bosc, conreus herbacis, conreus llenyosos, parcs i jardins, matollars i prats, ruderals i altres), 

 
el nivell del mar. 

distància a la costa però fins els 1500 m, moment en què aquest comença a disminuir. Les zones on les 
papallones són més abundants corresponen als prats dels espais naturals més allunyats dels nuclis urbans: 
Montseny i CadíMoixeró. Destaquen també alguns matollars, com els del Garraf, Cingles de Bertí i Sant Llorenç 
del Munt. Altres espais naturals protegits (matollars o prats) presen
papallones, com el Montsant i Prades, la Ribera de l´Ebre o el Cap de Creus. En canvi, els conreus mono-
específics, com les vinyes del Penedès, són menys abundants en papallones. 

6.-Biomassa foliar/Regulació de la qual  La vegetació, principalment forestal, filtra contaminants, 

es, però es pot cartografiar amb algunes 
limitacions. 

través dels ràsters obtinguts a partir de les dades LIDAR. La biomassa foliar és la biomassa de fulles (pes sec) 
dels arbres vius expressada per hectàrea (tones/ha). S'obté aplicant a cada arbre mesurat l'equació 
al·lomètrica que relaciona la biomassa de fulles segons l'espècie i el diàmetre normal. La biomassa foliar s'obté 
amb la suma dels val -escalant a 
valors per hectàrea. El mapa és directament utilitzable com a aproximació de les funcions i serveis 
proporcionats pel LAI i es relaciona amb la capacitat potencial de la vegetació llenyosa de retenir 
contaminants. 

com la captura/absorció de partícules en suspensió, compostos químics i gasos presents a 
nocius per a la salut humana. La principal limitació de cartografiar aquest servei rau en la incertesa espacial 

en relació a la concentració de contaminants, així com en capacitat de filtrar-los 
per part d  la capacitat de retenció de contaminants que 
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presenta la vegetació és extremadament 
vegetació, el microclima o el volum del trànsit (Esc
que pot ser rellevant en zones urbanes o metropolitanes, ja que aquestes normalment tenen nivells de 

 ó crònica a 
aquestes partícules augmenten el risc de patir malalties cardiovasculars i respiratòries. El NO2 també està 
relacionat amb malalties respiratòries diverses. 

Els mapes de PM10 i NO2 es basen en els ràsters elaborats per la Generalitat de Catalunya, a través de les 
 amb una resolució de 3 km. S'ha elaborat com a 

mitjana aritmètica dels mapes de diagnosi de la mitjana anual de PM10 i NO2 dels darrers anys disponibles 
(2013-2016) i el ràster que els boscos 
amb més de 6 tones/ha de biomassa foliar ocupen superfícies importants als Parcs de la Serralada Litoral i de 
Marina, Montseny o al Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

Pel que fa als valors de la concentració mitjana anual de PM10, aquests es distribueixen en un rang de 9.78-
 relacionen amb les principals vies de trànsit i les indústries 

properes a les grans ciutats (destaquen Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, també el Pla de Bages, 

Vic i Girona, amb valors anuals de PM10 força elevats. 

Per últim, la concentració mitjana anual de NO2 presenta valors més alts (fins a 
concrets del territori (Barcelona, alguns punts del Vallès, Manresa i Girona). Destaquen de nou algunes de les 
principals vies de trànsit, amb concentracions mitjanes anuals relativament altes. 

7.-Aprovisionament de biomassa: La disponibilitat de biomassa per a usos energètics depèn principalment de 
la coberta forestal en àrees accessibles i, en menor 
fonts es poden cartografiar de forma precisa i combinar en un sol mapa. 

Pel que fa a la biomassa procedent de coberta forestal, depèn d  
la seva obtenció:  

 Criteris ambientals: Es considera exclusivament la superfície de la categoria 
de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC versió 4, CREAF). Aquesta categoria inclou la superfície de 
bosc amb un recobriment 
excloses  de les 
categories de franges de protecció i regeneració de boscos (MCSC4) ja que en aquestes no hi hauria 

  Com que, en general, es considera que només es 
pot actuar en els boscos on el percentatge de fracció de cabuda coberta (Fcc) supera el 70% (moment 
en q  Espanyol (MFE50). 
Aquesta base cartogràfica, promoguda pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, és menys precisa i actualitzada que el MCSC (es va elaborar entre el 1997 i el 2006, i, es 
va realitzar a escala 1:50.000), però en tot cas sí que permetrà calcular la disponibilitat mínima de 
biomassa assegurant al màxim que 
criteris establerts per la Diputació de Barcelona, 
ecològic identificats en el  

  
accessibles els boscos situats a una determinada distància dels camins segons el pendent. Així es 
consideren boscos accessibles els situats a: 

-  Distància màxima dels camins de 400 m per pendents < 30%. 
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-  Distància màxima dels camins de 75 m per pendents entre 30 i 60%. 

-  Distància màxima dels camins de 35 m per pendents entre 60 i 100%. 

  

la seva totalitat. 
Aquesta base no és exhaustiva pel què fa a pistes forestals, però es considera la més completa a 
escala del territori català. El mapa de 
de Catalunya (amb una resolució de 30 m). 

En base a aquests criteris ambientals boscos de Catalunya 
potencialment aprofitables a nivell de biomassa per a usos 
biomassa aèria amb escorça dels boscos (quantificat a partir de les dades LIDAR d
susceptible de ser aprofitada, es pot quantificar la disponibilitat total de biomassa forestal potencial, que és 
aquella que garanteix aprofitaments sostenibles en el temps. 

ent de biomassa residual de conreus llenyosos. En 
la recol·lecció de la majoria de conreus agrícoles es generen residus. De tots ells, els que poden resultar més 
interessants per ser utilitzats energèticament són els procedents de conreus llenyosos. Els residus que 

  
 

producció estimada dels resi  (en tones de pes sec/ha i any) per tipus de cultiu segueix el Pla de 
Biomassa a  base el SIGPAC, 
ja que és la que ofereix una millor categorització dels conreus llenyosos a una resolució molt elevada. A partir 

 
biomassa di. 

 sovint la longevitat 
 

intervencions extraordinàries. El mapa resultant indica que entre els conreus amb més biomassa destaquen 
els fruiters de la Plana de Lleida i les vinyes del Penedès. Destaquen també els boscos de la meitat nord de 
Catalunya, amb valors alts d´aprovisionament de biomassa (> 100 tones/ha). 

8.- ): Els ecosistemes agraris són els que tenen més rellevància 
 

de forma precisa i permeten fer una est  

 partir de les dades de conreus agrícoles disponibles a la 
 

i el  existent. És, per tant, l'única base de referència per a la identificació de les 
parcel·les  informació de 
què disposa el Cadastre i els usos que tenen assignats els recintes (la superposició de les parcel·les cadastrals 
i els usos del sòl constitueixen els recintes). Els usos s'atribueixen tenint en compte la informació prèvia 
disponible i també a partir 
les parcel·les agrícoles de totes les comarques de Catalunya. 

 es destinen a consum 
humà. Seguint la metodologia utilitzada en el projecte de definició i caracterització de la infraestructura verda 
en el marc del SITXELL (Diputació de Barcelona) i degut a que en alguns casos és molt difícil saber si la producció 
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agrícola va destinada a consum humà o animal (farr en compte el coneixement expert dels 
tècnics de la Unió de Pagesos. Aquests van realitzar una estimació del percentatge destinat a consum humà 
(100%, 50% o 0%) per a cada grup de conreu agrícola considerat en les estadístiques de rendiments agrícoles 
del D  rendiment mitjà (en kg/ha 

 dades estadístiques del DARP (2015). 

En el mapa resultant es pot observar que els valo  
 

als arrossars, als cultius de regadiu ita dolça) i a la vinya. 

9.-Regulació hídrica (escolament superficial): El tipus de sòl i la coberta determinen 
 

construïdes presenten un elevat escolament superficial. Aquest indicador es pot cartografiar de forma 
correcta.  

les parts aèries de les plantes que la integren), en part pel substrat edàfic (sòl i formacions superficials) i en 
part per la litologia. Tanmateix, la informació sobre el substrat edàfic és escassa i de poca qualitat, i sovint 

 ors que influeixen en 
l'escolament superficial: la vegetació, el tipus de substrat litològic i la quantitat de precipitacions,  combinant 
mapes de cobertes del sòl, mapes hidrològics i dades climàtiques (Basnou 
combinat seguint el model de Tratalos et al. (2007). El fet de disposar d´un Mapa de cobertes detallat ha 
permès construir un model de l´escolament superficial. 

 Sòl i el tipus de sòl 
 permetrà construir el mapa (capa ràster amb 

una resolució de 10 metres). 
gran intensitat en un període de temps molt curt), que correspon a 20 mm de pluja durant 5 minuts (Casas 
Castillo, 2003). Els cabals màxims dels rius són els més perillosos quan es registren a partir de pluges fortes i 
torrencials, independentment de la superfície de la conca hidrogràfica. Les pluges fortes també causen més 
escolament i augmenten el 
o construïts) o amb pendents moderats. Si els sòls relativament poc permeables tenen en canvi cobertes 

 (en funció de la densitat de les arrels i de la 
 

en sòls permeables, amb pendent moderat i cobertes de vegetació forestal. 

En el mapa resultant els valors més elevats corresponen a les categories urbanes (construïdes), impermeables 
(infraestructures viàries, ports, aeroports, indústries), sense o amb poca vegetació natural i es concentren a 
les zones densament urbanitzades, sobretot a la zona de la costa de Barcelona, el Maresme i sud de la Costa 
Brava. Destaquen també els espais amb geologia impermeable (roquissars granítics del Parc Nacional 
d´Aigüestortes) o ambients humits (arrossars de la delta de l´Ebre). Les cobertes del verd natural dels sòls 

  

gua de pluja són els matollars 
calcaris (Garraf), els conreus dels sòls permeables (com, per exemple, els cultius del Parc Agrari del Baix 
Llobregat), els boscos i els prats del Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

 
 impermeables, molt visible a Catalunya. Una de les 
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 pitació molt intensa 
i forta en les zones urbanitzades amb més superfícies impermeables.  

10.-Increment net de biomassa/Segrest de carboni: El segrest de carboni per part dels boscos és molt 
important en la regulació del CO2 atmosfèric, capturant-lo en forma de biomassa. Tot i la possibilitat 

-lo només per als boscos, es pot desenvolupar una cartografia suficientment representativa del 
servei.  de segrest de 
carboni de les cobertes llenyoses de Catalunya. Tanmateix, precisa de dues estimacions consecutives, 

 
 biomassa aèria total dels punts dels inventaris forestals IFN2 (1989-1990) i IFN3 

(2000- els boscos. A partir 
 períodes per cada parcel·la del

construït un model cartogràfic 
variable de resposta i com a factors diverses variables climàtiques (temperatura i radiació mitjanes, 
precipitació anual), topogràfiq  pendents) i de tipus de bosc (mapes 

 
  

sobre els píxels classificats com bosc al Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya de 
resolució de 20 metres. El resultat del model cartogràfic realitzat mostra un increment anual potencial de la 
biomassa, exclusivament per a zones classificades com bosc al Mapa de Cobertes del Sòl. Els valors de 
l´increment net arriben a unes 184 tones/ha. Els valors més elevats es troben en àrees on els estocs de 
biomassa són més grans (com la Serra de Collsero
o als boscos de Ripoll i Camprodon). 

11.-Qualitat estètica del paisatge  
transmetre una certa sensació de bellesa i de crear un sentit de pertinença que es defineix pels canvis històrics 
i culturals al llarg del temps. Incorpora una identitat històrica i cultural (Nogué i Vicente, 2004) i reflexa i 

 ica pot ser entesa com una entitat 
 factors naturals i/o humans 

(European Landscape Convention, 2000).  

i, per tant, es considera de màxima 
importància per valorar cognitivament els altres serveis ecosistèmics (Milcu et al. 2013). Això es pot assumir 
com a element fonamental per a les polítiques de conservació i de compromís cívic en les accions de gestió i  
administració ambiental (Andersson et al., 2014). 

 
visuals en base a una sèrie de components del paisatge (agrícoles, geomorfològics, hidrològics sa
llacunes, etc.-, forestals i  

e Catalunya. En aquest treball, 
elements del paisatge identificats com a rellevants per les seves qualitats escèniques en tres categories: 

Elements Configuradors. Aquells que juguen un rol significant en la composició visual del marc o 
 com el cli

  

 s identificables en estructures complexes que són 
 de patrons com ara els agrícoles i 

 patrons de contrast i assentaments urbans, entre altres. 
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 ritats úniques de paisatges que no es repeteixen en 
 st indicador es pot observar que les zones 

amb major  de 
 canvi, les zones 

amb un índex menor es troben a les comarques del Vallès o al Maresme. 

12.-Oportunitats recreatives: Les oportunitats recreatives constitueixen un dels serveis ecosistèmics culturals 
més importants pel benestar humà. Considerem ivitats com caminar, 
córrer, ciclisme, realitzar pícnics, observació de flora i fauna o simplement el gaudi de la natura, entre moltes 

ats recreatives i de lleure del ia a dia (quotidianes), 
que normalment es situen en zones pròximes a les àrees residencials on viu la població, i les oportunitats 
recreatives de cap de setmana o vacances que generalment tenen una escala molt més àmplia i de vegades es 

consideren un servei diferenciat associat al turisme de natura (TEEB, 2010). De la mateixa manera que altres 
aproximacions a la cartografia de serveis ecosistèmics culturals (Casado-Arzuaga et al. 2013; Paracchini et al. 

 assumit que tots els ecosistemes, incloent els naturals, seminaturalitzats i els de 
gestió s recreatives, tot i que aquest potencial depèn 

 recreació. Recentment, amb les dades de 
les xarxes  aproximació que es considera vàlida per establir ratis de freqüentació i, 
per tant, un t al. 2013; Richards and Tunçer 2017). 

ecosistèmics de recreació de Catalunya i generar una representació 
cartogràfica de qualitat que agregui el potencial de les oportunitats recreatives al territori. Per aconseguir-ho 

 un programari lliure que calcula la correlació de coeficients entre 
les imatges extretes de la plataforma Flickr (una plataforma social de fotografia), i un seguit de components 

del paisatge escollits com a variables predictives seleccionades per experts. Aquests components són: espais 
naturals protegits, cobertes del sòl, característiques geomorfològiques, espais esportius turístics, instal·lacions 
turístiques (monuments), accessibilitat i una sèrie de predictors urbans. 

El mapa resultant de les oportunitats recreatives realitzades proporciona un valor únic per a cada cel·la 
500x500m del ràster a tot el territori de Catalunya, que permet identificar les zones on aquest indicador té un 
índex més elevat (com ara el Parc de   
 



 

Informe metodològic per a la posterior quantificació i                              41 
qualificació dels espais naturals i biodiversitat de  

4- BASE DE DADES DELS 18 SERVEIS ECOSISTÈMICS DE 
PIRINEU I ARAN EN FORMAT RÀSTER O DIGITAL 

4.1. BASES CARTOGRÀFIQUES EN DIGITAL (SHP / TIFF) 

Es fa entrega de la cartografia generada en format digital.  

4.2. METADADES I DESCRIPCIÓ D INTERPRETACIÓ DE LES BASES 

CARTOGRÀFIQUES.  


