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Fitxa tècnica de 
camp

Juan Luís Abián

Director gerent
Centre de la Propietat Forestal

L’any 2004 s’iniciaren els treballs per a l’elaboració 
de les orientacions de gestió forestal sostenible de 
Catalunya (ORGEST). Les ORGEST es basen en 
la identificació i la definició de models silvícoles 
per a la seva gestió, d’acord amb els objectius 
preferents establerts en cada forest o unitat de 
gestió, escollits en funció dels paràmetres propis del 
context econòmic, ambiental i social de la propietat 
i del territori, i tenint en compte les característiques 
de la formació forestal i la seva capacitat productora 
dels diferents béns.

La fitxa tècnica que us presentem aquí forma part 
de la col·lecció “Fitxes tècniques” del Centre de la 
Propietat Forestal i està dedicada a les masses pures 
i mixtes de pi negre. Amb l’elaboració d’aquesta 
fitxa es pretén que el gestor pugui disposar d’una 
eina tècnica, pràctica, àgil i manejable per identificar 
la tipologia forestal a què correspon la formació i, 
després, escollir els models i els itineraris de gestió 
més adients.

Totes les Fitxes tècniques i documents de 
les ORGEST estan disponibles a la pàgina 
web del Centre de la Propietat Forestal. 
http://cpf.gencat.cat.

Esperem que el contingut d’aquesta publicació us 
resulti interessant i profitós.
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Tipologia forestal
arbrada (TFA)

Objectiu preferent

Altres paràmetres rellevants 
per la gestió

(vulnerabilitat al foc de capçades, 
capacitat farratgera, valor 

d’hàbitat...)

Model de gestió i itinerari silvícola

Formació
forestal

Qualitat
d’estació

1
Les orientacions de gestió forestal 
sostenible de Catalunya (ORGEST)

Les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya 
(ORGEST) constitueixen un conjunt d’eines tècniques d’ajuda a 
la gestió forestal. Amb les diferents publicacions que integren les 
ORGEST hom pot:

•	 Tipificar un rodal arbrat (assignar-lo a una tipologia forestal 
arbrada - TFA) p Manual Orientacions de gestió forestal sostenible de 
Catalunya (ORGEST). Tipologies forestals arbrades.

•	 Identificar altres indicadors i paràmetres rellevants per a la gestió 
(vulnerabilitat al foc forestal, interès pastoral, qualitat d’hàbitat, 
etc.) p Manuals temàtics: Primer manual Integració del risc de grans 
incendis forestals (GIF) en la gestió forestal.

•	 Assignar un objectiu de gestió, i, per tant, un model silvícola i el 
tractament adient. p Manuals dels models de gestió ORGEST per a 
les principals tipologies arbrades.

Aquesta fitxa tècnica aporta la informació referent als models de 
gestió pel que fa als boscos de pi negre, i també conté un resum 
de la informació sobre aquesta espècie del manual de Tipologies 
Forestals. A més, en l’annex es presenten les Claus d’identificació de la 
vulnerabilitat al foc de capçades per al pi negre (CVFoC), publicades 
en el manual Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la 
gestió forestal.

Els manuals estan disponibles, en format digital, a la pàgina web del Centre de la 
Propietat Forestal: http://cpf.gencat.cat
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2
Com es tipifica un rodal?: les tipologies forestals 
arbrades (TFA)

Les TFA són una classificació de les formacions forestals basada en els dos principals atributs que 
condicionen la gestió a escala de rodal (unitat bàsica de gestió, de característiques homogènies):

•	 La composició específica de l’estrat arbori o formació forestal.
•	 La qualitat d’estació per a les espècies dominants/principals.

Per assignar un rodal a una TFA determinada cal, doncs, seguir dos passos:

Pas 1: determinar la formació forestal

En primer lloc, cal determinar si el rodal és arbrat. Es consideren arbrats els rodals amb Fcc ≥20% o amb 
Fcc 5-20%, on, a més, es prevegi una densificació a curt termini. En segon lloc, cal determinar si la massa 
és pura o mixta, d’acord amb els criteris següents:

•	 Es consideren “purs” els rodals on una espècie arbòria representa almenys el 80% de l’àrea basal 
(AB dels peus de Dn ≥7,5 cm). En masses joves (boscos en etapes de regeneració, amb Dg <7,5 cm), 
quan una espècie presenta almenys una Fcc superior al 80%.

•	 Es consideren “mixtos” els rodals:
- Amb diferents espècies arbòries on cap no assoleix el 80% de l’AB.
- En casos especials (masses amb subvol, regenerats postincendis) etc.:

º Amb Fcc >40% si una espècie de pins presenta més del 80% de l’AB dels peus de Dn ≥7,5 cm, però 
hi ha més de 500 peus/ha de Dn ≥2,5 cm d’espècies de frondoses.

º Amb Fcc <40%, si una espècie de pins presenta més del 80% de l’AB dels peus de Dn ≥7,5 cm, però 
la Fcc dels peus de regenerat de Dn ≥2,5 cm d’altres espècies és superior a la meitat de la Fcc total.

En cas que ens trobem davant un rodal mixt, cal determinar l’espècie dominant (aquella amb més 
proporció d’AB, generalment més del 50%) i l’espècie o espècies secundàries més abundants. Finalment, 
cal identificar la formació forestal a la qual pertany, segons la Llista de formacions forestals.

Pas 2: determinar la qualitat d’estació del rodal per a l’espècie dominant

Un cop identificada la formació forestal, la informació necessària per avaluar la qualitat d’estació és en 
la fitxa de la formació pura de l’espècie dominant. Si és una formació mixta, la classificació de la qualitat 
d’estació s’ha de fer per separat per a cadascuna de les espècies presents a la barreja.

Formació Forestal

Bosc de pi negre

Boscos mixtos de pi negre (Pu) 
i pi roig (Ps)

Pi negre - A (ALTA) 
Pi roig - B (MITJANA)

Qualitat d’estació

A (ALTA)

TFA

Pu-A

Pu_Ps-AB

Exemple de tipificació d’un bosc pur i un bosc mixt de pi negre
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Tipus de formació Codi de 
la formació Nom de la formació

Formacions pures de pinassa Pu Boscos de pi negre

Formacions mixtes 
dominades per pinassa

Pu_Ps Boscos mixtos de pi negre i pi roig
Pu_Aa Boscos mixtos de pi negre i avet
Pu_Bpe Boscos mixtos de pi negre i bedolls
Pu_Cm Boscos mixtos de pi negre i altres caducifolis de muntanya

3
 Llista i fitxes de les formacions de pi negre

Les Tipologies forestals arbrades1 de Catalunya estableixen una classificació dels boscos dominats per pi 
negre segons la composició específica i la qualitat d’estació.

Pel que fa a la composició específica, al manual Tipologies forestals arbrades es diferencien una formació 
pura i quatre formacions mixtes dominades pel pi negre.4

1 Piqué, M.; Vericat, P.; Cervera, T.; Baiges, T.; Farriol, R., 2011. Tipologies forestals arbrades. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya 
(ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. 341 p.

Boscos de pi negre 
Boscos mixtos de pi negre i avet 
Boscos mixtos de pi negre i bedolls
Boscos mixtos de pi negre i pi roig
Boscos mixtos de pi negre i altres caducifolis 
de muntanya
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Llista i fitxes de les formacions de pi negre

BOSCOS DE PI NEGRE Pu
Qualitats d’estació A-Alta B-Mitjana C-Baixa

Descripció de la formació:
Boscos on el pi negre (Pinus uncinata) representa més del 80% de l’àrea basal.

Es distribueixen per tot l’àmbit pirinenc i prepirinenc. Sobre diversos substrats i orientacions.

L’estructura d’aquests boscos està determinada en molts casos per la regeneració dilatada que presenta 
aquesta espècie. És freqüent que, quan les masses assoleixen la tangència de capçades, hi hagi almenys 
dues classes d’edat, de vegades tres. Aquesta tendència a la semiregularitat o a la irregularitat en termes 
d’edat no se sol traduir en estructures estratificades verticalment (irregulars), tret d’estacions extremes 
per altitud, sòl o pendent.
Poden tenir origen natural o provenir de plantacions o repoblacions. Moltes masses actuals procedeixen 
de recolonització natural d’antigues pastures o petites feixes de conreus de muntanya. Actualment, 
aquest procés continua a les pastures subalpines (>1.800 m).
Els factors ambientals externs que caracteritzen aquest nivell de l’estatge subalpí només possibiliten 
la presència de boscos —més o menys clars— de pi negre. No obstant, la variabilitat de condicions 
ecològiques crea certa diversitat de boscos de pi negre.

Espècies arbòries i arbustives acompanyants

Espècies
arbòries

Espècie dominant
Pinus uncinata

Altres espècies presents
Sorbus aucuparia, Pinus sylvestris, Abies alba, 
Betula pendula, Sorbus aria, Betula pubescens

Espècies 
arbustives

Substrat bàsic
Buxus sempervirens, Rosa spp., 

Arctostaphylos uva-ursi, Cotoneaster 
integerrimus, Rhododendron ferrugineum 

i Vaccinium myrtillus (substrat 
descarbonatat)

Substrat silici
Juniperus communis, Vaccinium myrtillus, 

Rhododendron ferrugineum, Calluna vulgaris, Rosa 
spp., Rubus idaeus, Genista balansae

3.1 Fitxes de les formacions pures de pi negre

Classes de qualitat d’estació i característiques ecològiques
QUALITAT A: Zones de 
1.600 a 2.000 m d’altitud, amb 
pluviometria anual >1.000 mm, 
obagues de sòls profunds, fons de 
vall i parts baixes amb pendent 
no extrem. Creixements mitjans 
5,5 m3/ha·any.

QUALITAT B: Zones a 
1.400-1.600 m o 2.000-2.200 
m d’altitud però amb sòl, 
pluviometria i orientació adient. 
També solanes a cota òptima i 
obagues de sòls profunds però 
amb pluviometria <1.000 mm. 
Creixements mitjans de 3 a 5,5 
m3/ha·any. 

QUALITAT C:  Zones a 
<1.400 m o >2.200 m d’altitud, 
amb sòls poc profunds, en parts 
altes de vessant o divisòries 
exposades o pendents extrems. 
També solanes a cota òptima 
però amb pluviometria <1.000 
mm. Creixements mitjans 
<3 m3/ha·any. 

Bosc de pi negre en un replà del Bosc d’Aransa 
(Cerdanya) Bosc de pi negre a la Vall Ferrera (Pallars Sobirà)

Bosc de pi negre en un vessant pedregós de fort 
pendent a la Baga (Cerdanya)
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Clau de classificació de la qualitat d’estació 
Boscos de pi negre

Altitud 
(m)

Pluviometria 
mitjana anual 

(mm/any)
Fisiografia Característiques físiques del substrat Exposició Qualitat

< 1.400 C

> 1.000

Fons de vall, vessants 
de pendent inferior al 

70%.
Replans.

Sòl profund o mitjanament profund 
(> 40 cm), sense o amb pocs afloraments 

rocosos, escassa pedregositat.
Abancalament d’antics conreus.

N A

1.400-1.600

Plans, E,W B

S C

Sòl poc profund, amb freqüents afloraments 
rocosos o molt pedregós. C

Resta de posicions fisi-
ogràfiques: vessants de 

pendent superior al 70%, 
divisòries exposades.

C

Fons de vall. Parts baixes 
de vessant. Mig vessant de 
pendent inferior al 70%.

Replans.

Sòl profund o mitjanament profund 
(> 40 cm), sense o amb pocs afloraments 

rocosos, escassa pedregositat.
Abancalament d’antics conreus.

N B

< 1.000

Plans, S,E,W C

Sòl poc profund, amb freqüents afloraments 
rocosos o molt pedregós. C

Resta de posicions 
fisiogràfiques: parts altes 

de vessant. Mig vessant de 
pendent superior al 70%.
Divisòries i carenes.

C

1.600-2.000

> 1.000

Fons de vall. Parts baixes de 
vessant. Mig vessant de 
pendent inferior al 70%. 

Replans.

Sòl profund o mitjanament profund  
(> 40 cm), sense o amb pocs afloraments 

rocosos, escassa pedregositat.
Abancalament d’antics conreus.

Obaga, Plans A

Solana B

Sòl poc profund, sense o amb pocs aflora-
ments rocosos, escassa o moderadament 

pedregós.

N, Plans B

S,E,W C

Sòl poc profund, amb freqüents afloraments 
rocosos o molt pedregós. C

Parts altes de vessant. Mig 
vessant de pendent 

superior al 70%.

Sòl profund o mitjanament profund 
(> 40 cm), sense o amb pocs afloraments 

rocosos, escassa pedregositat.
Abancalaments d’antics conreus.

Obaga, Plans A

Solana B

Sòl poc profund, amb freqüents afloraments 
rocosos o molt pedregós. C

Divisòries i carenes C

< 1.000

Fons de vall. Parts baixes de 
vessant. Mig vessant de 
pendent inferior al 70%.

Replans.

Sòl profund o mitjanament profund 
(> 40 cm), sense o amb pocs afloraments 

rocosos, escassa pedregositat.
Abancalament d’antics conreus.

N,E,W, Plans B

Sud C

Sòl poc profund, amb freqüents afloraments 
rocosos o molt pedregós. C

Resta de posicions fisiogrà-
fiques: Parts altes de 

vessant. Mig vessant de 
pendent superior al 70%. 

Divisòries i carenes.

Sòl profund o mitjanament profund 
(> 40 cm), sense o amb pocs afloraments 

rocosos, escassa pedregositat.
Abancalaments d’antics conreus.

Obaga, Plans B

Solana C

Sòl poc profund, amb freqüents afloraments 
rocosos o molt pedregós. C

2.000-2.200

Fons de vall. Parts baixes de 
vessant. Mig vessant de 
pendent inferior al 50%.

Replans.

Sòl profund o mitjanament profund 
(> 40 cm), sense o amb pocs afloraments 

rocosos, escassa pedregositat.

Solana B

Obaga, Plans C

Sòl poc profund, amb freqüents afloraments 
rocosos o molt pedregós. C

Resta de situacions C
> 2.200 C
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Llista i fitxes de les formacions de pi negre

Altres eines per identificar la qualitat d’estació

Característiques ecològiques i biòtiques indicadores de la qualitat d’estació

Indiquen millors qualitats d’estació: arbres dominants ben desenvolupats en alçària. Capçades denses, 
vigoroses. Entrenusos a distància regular (creixements sostinguts) en arbres dominants i codominants. 
Canons rectilinis i cilíndrics. Poc brancuts i de branques més aviat fines. Boscos densos.

Indiquen pitjors qualitats d’estació: arbres dominants poc desenvolupats en alçària. Capçades poc 
denses, problemes sanitaris visibles i de manca de vigor. Entrenusos curts i a distàncies irregulars en 
arbres dominants i codominants. Port rabassut, canons tortuosos i cònics, amb branques abundants i 
gruixudes. Boscos amb poca densitat.
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1. Boscos mixtos de pi negre i pi roig                                                                                                                   Pu_Ps

Espècies
arbòries

Espècies dominants

Pinus uncinata, Pinus sylvestris

Altres espècies presents

Abies alba, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Betula 
pendula, Fagus sylvatica

Espècies
arbustives

Juniperus communis, Buxus sempervirens, Rosa spp., Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium 
myrtillus, Cotoneaster integerrimus, Rubus idaeus, Calluna vulgaris, Locinera spp., Corylus 
avellana.

Es distribueix per les comarques prepirinenques i centrals i es localitza sobre diversos substrats i 
orientacions. Es tracta d’una barreja peu a peu o per claps. Es localitza en condicions ecològiques 
intermèdies a les preferències d’ambdues espècies.

2. Boscos mixtos de pi negre i avet                                                                                                                       Pu_Aa

Espècies 
arbòries

Espècies dominants

Pinus uncinata, Abies alba

Altres espècies presents

Sorbus aucuparia, Salix caprea, Pinus sylvestris, 
Betula pendula, Sorbus aria, Betula pubescens

Espècies 
arbustives

Rhododendron spp., Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus, Daphne mezereum, Calluna vulgaris, 
Rosa spp., Corylus avellana, Genista balansae, Lonicera xylosteum.   

Es distribueix per l’àmbit pirinenc i, més localitzadament, prepirinenc. Sobre diversos substrats. 
Orientacions majoritàriament d’obaga. Es tracta d’una barreja peu a peu o per claps. Es pot tractar de 
localitzacions on les condicions ecològiques no són les òptimes per a l’avet.

3. Boscos mixtos de pi negre i bedoll                                                                                                                Pu_Bpe

Espècies 
arbòries

Espècies dominants

Pinus uncinata, Betula pendula, B. 
pubescens

Altres espècies presents

Sorbus aucuparia, Abies alba

Espècies 
arbustives

Juniperus communis, Rhododendron spp., Arctostaphylos uva-ursi, Ribes alpinum, Calluna 
vulgaris, Genista balansae, Rosa spp.

Es distribueix per l’àmbit pirinenc i prepirinenc. Es localitza en condicions ecològiques intermèdies a 
les preferències d’ambdues espècies, principalment en la franja altitudinal compresa entre els 1.900 i els 
1.600 m a les solanes i entre els 1.700 i els 1.500 m a les obagues. Sol ser estable en el temps.

4. Boscos mixtos de pi negre i altres caducifolis de muntanya                                                              Pu_Cm

Espècies 
arbòries

Espècies dominants

Pinus uncinata

Altres espècies presents

Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, S. aria, S. 
chamaemespilus, Salix caprea, Populus tremula, 
Acer pseudo-platanus, A. platanoides, Tilia sp., 

Quercus petraea, Corylus avellana, Betula pendula, 
B. pubescens

Espècies 
arbustives

Juniperus communis, Buxus sempervirens, Rhododendron spp., Rosa spp., Lonicera 
periclymenum

Es distribueix per les comarques pirinenques i prepirinenques. Sobre substrats i orientacions diversos. 
Aquest tipus de massa mixta se sol donar en boscos de pi negre amb abundància de clarianes naturals i 
que, a més a més, constitueixen enclavaments humits. En aquests casos, la tendència és el manteniment 
d’aquesta formació mixta.

3.2 Fitxes de les formacions mixtes de pi negre
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En aquest punt, és interessant identificar la tipologia estructural del rodal, amb 
les indicacions de la Guía de selvicultura del pino negro en el Pirineo, especialment 
si es preveu realitzar una adaptació de la massa o fins i tot una transformació de 
l’estructura.

4
Models de gestió per a masses pures de pi negre

Els models de gestió per als boscos de pi negre on l’espècie 
dominant presenta més del 80% de l’àrea basal (masses pures) 
prenen com a punt de referència la Guía de selvicultura del pino 
negro en el Pirineo2. Aquesta guia es basa en tipologies forestals 
estructurals identificades per als boscos purs de pi negre. Les 
recomanacions de gestió se centren en la funció productora, però 
la guia també inclou recomanacions relatives a la funció protectora 
davant de riscos naturals, a la biodiversitat (incloent-hi el gall 
fer), al paisatge, a la diversitat genètica i al pastoralisme, així com 
recomanacions per a la gestió dels matollars i pastures presents a 
l’àmbit dels boscos de pi negre.

Els models de gestió presentats a continuació provenen de la 
informació de l’esmentada guia, tot i que s’ha adaptat aquesta 
informació al format habitual en què es presenten els models de 
gestió desenvolupats en el marc del projecte ORGEST.

Així, per a l’elecció del model de gestió per a una massa pura de pi 
negre cal, prèviament, determinar els paràmetres següents:

1. La tipologia forestal arbrada del rodal, que inclou la qualitat d’estació, segons s’indica al volum 
Tipologies forestals arbrades i a l’apartat 2 d’aquesta fitxa.

2. L’estructura forestal amb què es pretén gestionar el rodal (regular o irregular), molt lligada a 
l’estructura inicial del rodal. Si l’estructura inicial del rodal no és pròxima a la desitjada (la definida al 
model triat), caldrà abordar una adaptació de la massa prèviament a l’aplicació del model.

3. L’objectiu preferent que s’assigna al rodal, que en aquest cas ha d’estar centrat en la funció productora 
de fusta, tot i que els models incorporen implícitament l’increment de la resistència, resiliència i 
estabilitat de la massa davant dels diferents fenòmens extrems, mitjançant una adequada regulació de 
la competència i altres consideracions.

 4. Les característiques del model, en el cas en què s’ofereixin alternatives per a l’objectiu preferent.

2 Coll, L.; Martín-Alcón, S.; Camprodon, J.; Nouguier, S.; Ladier, J.; Decoux, J.L.; Valadon, A.; Cantegrel, R.; Sivade, L. 2012. Guía de selvicultura del pino 
negro en el Pirineo. Project POCTEFA n EFA82/08 UNCI’PLUS. CTFC, ONF, PNRPC, CRPF-LR, GenCat, GEIE-FORESPIR. 182p.
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A partir de les combinacions d’aquests paràmetres, per a les masses de pi negre s’han definit dos tipus de 
models, basats en l’estructura de la massa:

•	 Models regulars: en general, preveuen un règim basat en aclarides selectives, amb la possibilitat de 
combinar-les amb aclarides baixes, amb una regeneració per aclarida successiva les fases de la qual 
depenen del dinamisme de la gestió portada fins al moment d’iniciar la regeneració. El nombre i 
moment d’intervenció, així com el torn i les produccions, varien segons la qualitat d’estació (A, B o C).

•	 Models irregulars per bosquets petits: preveuen com a únic tractament la tallada de selecció i són 
d’aplicació a rodals amb diferents mides de bosquets, des del peu a peu (<1.000 m2, radi inferior a 
l’alçada dominant) fins a bosquets petits (1.000 a 3.000 m2, radi inferior a 2-3 vegades l’alçada 
dominant). La rotació i les produccions varien entre qualitats (A, B o C), així com el grup de grandària 
amb més presència, és a dir, més o menys capitalització.

El repartiment de les classes diamètriques entre els grups de grandària és: petit (CDs 10, 15 i 20), mitjà 
(CDs 25 i 30) i gran (CDs >30).

A més a més, s’afegeix un model irregular per bosquets mitjans (o parquets) apte per a totes les qualitats 
d’estació. Amb aquest model, les condicions dins el bosquet (5.000 a 10.000 m2) s’aproximen a les d’una 
massa regular, de manera que cada bosquet es pot assimilar a un petit bosc regular al qual s’apliquen els 
models de massa regular que correspongui.

L’àrea de distribució del pi negre es localitza principalment en zones de baix o moderat risc d’incendi 
segons el Mapa del Risc d’Incendis de Catalunya3. Per aquest motiu, el risc d’incendi no es troba entre 
els paràmetres que s’han de determinar per seleccionar el model de gestió. Però, a l’hora de prioritzar 
intervencions en el marc de la planificació forestal, pot ser interessant classificar els rodals segons la 
vulnerabilitat al foc de capçades (veure annex). S’actuaria prioritàriament en els rodals d’alta vulnerabilitat, 
especialment si es localitzen en zones amb elevat perill (per exemple, interfícies urbano-forestal, agrícola-
forestal o pastura-bosc, àrees recreatives o vies d’alta freqüentació).

3 Piqué, M.; Castellnou, M.; Valor, T.; Pagés, J.; Larrañaga, A.; Miralles, M.; Cervera, T. 2011. Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la 
gestió forestal: Incendis tipus i vulnerabilitat de les estructures forestals al foc de capçades. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya 
(ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.
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4.1 Menú dels models de gestió per a masses pures 
de pi negre

Menú de MODELS de gestió per a masses pures de pi negre

Tipologia 
forestal Estructura Objectiu preferent Característiques del model

Pu-A

Regular Fusta de qualitat amb 0 40-45 cm
Aclarides selectives mixtes Pu01

Aclarida de plançoneda 
semisistemàtica Pu02

Irregular
Fusta comercial amb 0 màx ~45 cm Bosquets petits amb estructura 

equilibrada Pu03

Fusta de qualitat amb 0 ~45 cm Distribució per bosquets 
mitjans Pu04

Pu-B

Regular Fusta de qualitat amb 0 ~40 cm Aclarides selectives Pu05

Irregular
Fusta comercial amb 0 màx ~40 cm Bosquets petits amb estructura 

equilibrada Pu06

Fusta de qualitat amb 0 ~40 cm Distribució per bosquets 
mitjans Pu04

Pu-C

Regular Fusta comercial amb 0 ~35 cm Aclarides selectives Pu07

Irregular
Fusta comercial amb 0 màx ~35 cm Bosquets petits amb estructura 

descapitalitzada Pu08

Fusta comercial amb 0 màx ~35 cm Distribució per bosquets 
mitjans Pu04
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4.2 Adaptació d’un rodal als models proposats
Generalment, la massa a gestionar no s’adaptarà exactament a totes les variables dels models proposats 
i caldrà ajustar gradualment la seva estructura per, a partir d’un determinat moment, poder continuar la 
gestió basada en el model triat. Aquest ajustament es realitzarà mitjançant un o diversos tractaments 
d’adaptació, entenent que sempre serà preferible triar el model que requereixi la menor modificació 
estructural possible.

Tanmateix, els boscos de pi negre sovint pateixen pertorbacions que canvien o inicien un canvi d’estructura 
en la massa, així que cal adaptar la gestió a aquestes dinàmiques. La plasticitat estructural del pi negre és 
una ajuda en aquest sentit. Les adaptacions o transformacions de l’estructura són opcions de gestió més 
freqüents en boscos de pi negre que en altres boscos. La Guía de selvicultura del pino negro en el Pirineo 
proposa uns itineraris basats en la identificació prèvia de la tipologia i que segueixen, en general, aquestes 
pautes:

Adaptació cap a models regulars

És adequat per a masses que presenten una estructura regularitzada, semiregular o irregular peu a peu amb 
tancament de capçades (normalment són masses en avançat procés de regularització). És recomanable 
quan hi ha risc d’erosió superficial, d’esllavissades o es tracta d’una zona d’alimentació de crescudes. En 
general, l’estructura regular objectiu mantindrà un dosser relativament obert, amb una Fcc ~70% que 
s’obtindrà eliminant els arbres més grans i inestables i afavorint les classes diamètriques o naturals més 
vitals i abundants.

Quan la massa presenta inicialment una estructura regularitzada, caldrà ajustar-ne la densitat amb una o 
dues intervencions per aproximar-se, a una H0 determinada, a la densitat proposada al model triat:

•	 Si la densitat inicial és més elevada que la requerida al model, caldrà aclarir la massa per afavorir els peus 
vitals que conformen l’estrat dominant i codominant. El nombre i la intensitat de les intervencions 
vindrà determinat per l’espaiament i l’esveltesa de la massa en peu, ja que no s’ha de rebaixar l’índex de 
Hart (S) més d’un 4% ni l’AB més del 25% en una sola intervenció, tot mirant de no deixar la massa 
amb un coeficient d’esveltesa superior a 80 ni una AB inferior a 25 m2/ha.

•	 Si la densitat inicial és més baixa que la del model triat, s’haurà d’esperar fins que el desenvolupament de 
la massa assoleixi el punt de H0-densitat que determini el proper tractament del model triat.

Quan la massa presenta inicialment una estructura semiregular (masses amb dues classes d’edat o 
naturals i, a més, amb una estratificació diferenciada), en general, es gestionarà seguint les recomanacions 
per a masses regulars.

•	 En el cas de masses tancades on els estrats són continus tant en estructura com en distribució diamètrica, 
en les tallades preparatòries i disseminatòries prevaldran els criteris de vitalitat i conformació sobre els 
criteris dimensionals a l’hora de triar els arbres mare.

•	 En el cas de tenir un estrat inferior marcadament més jove i vital i, a més, un recobriment superior al 50% 
homogèniament repartit, la massa es gestiona amb les orientacions per a masses regulars, però sempre 
afavorint l’estrat jove i eliminant progressivament els peus menys vitals de l’estrat superior. Cal evitar 
obertures a llum massa grans que provoquin l’aparició d’una regeneració avançada.

Quan la massa presenta inicialment una estructura irregular, el canvi d’estructura, en general, es basa a 
avançar en la capitalització i monoestratificació de la massa, tot i que no s’aconseguirà fins a assolir amb 
èxit una regeneració pròpia de masses regulars.
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•	 Si l ’estructura és equilibrada o capitalitzada, cal aprofundir en la dinàmica de monoestratificació i la 
capitalització, però és un procés preferentment restringit a estacions de qualitat alta. Si cal intervenir-
hi, serà de manera molt feble, centrant la regulació de la competència en els peus del grup mitjà i 
eliminant els peus no vitals. L’objectiu serà capitalitzar la massa i començar a gestionar-la com un fustal 
regular. Les intervencions no han d’extraure més del 20% d’AB, i es faran amb una rotació superior 
a les indicades per a la gestió de masses irregulars. Amb una estructura regularitzada on el fustal és 
dominant, es pot contemplar iniciar la regeneració com a massa regular.

•	 Si l ’estructura és descapitalitzada, la massa s’assimila a una de regularitzada en estat de perxada de 
llates, i s’aplicaran les aclarides corresponents. En aquestes aclarides s’extrauen progressivament els 
peus dels grups mitjà i gran que perjudiquin el desenvolupament de la perxada de llates, i s’eliminen 
preferentment peus envellits o poc vitals. Cal evitar obertures a llum massa grans que provoquin una 
regeneració avançada.

Quan la massa no presenta les condicions necessàries per afrontar satisfactòriament l’adaptació (per 
exemple, masses poc vitals, amb peus de conformació defectiva o molt descapitalitzades), o té una alçada 
dominant pròxima als valors que es proposen a l’inici de la regeneració al model de referència, és molt 
recomanable iniciar la regeneració. En general, se seguiran els criteris proposats al model de referència i 
s’ajustaran per garantir l’estabilitat dels arbres mare, i sempre s’ha d’assegurar una bona regeneració de la 
qual resulti una massa regular completa.

Adaptació cap a models irregulars

És adequat per a masses una mica obertes i amb un estat de desenvolupament heterogeni per claps, que 
poden tenir unes dimensions i formes variables. És recomanable en masses amb funció protectora en 
relació a la caiguda de blocs i d’allaus. En general, la gestió es basa en l’extracció dels arbres més grans i 
inestables, tot buscant una estructura irregular objectiu.

Quan la massa presenta inicialment una estructura regularitzada, cal aprofitar les obertures ja existents 
amb regeneració avançada o, si més no, els grups d’arbres més vells. En tot cas, el procés requerirà diverses 
intervencions, i no serà complet fins que no s’aconsegueixin vàries classes d’edat vitals i la incorporació 
contínua de regenerat viable.

•	 Si el fustal és la classe natural dominant, es realitzen tallades per claps amb un patró espacial definit, o 
aprofitant obertures ja existents sense localització definida. En una sola intervenció es rebaixa l’AB del 
rodal un màxim de 8 a 10 m2/ha, fins a un mínim de 22 m2/ha, i es realitzen sempre que la massa supera 
els 32 m2/ha. Si és possible, les tallades s’acompanyen d’estassades selectives al clap obert i d’aclarida 
sanitària i de selecció diamètrica a la resta del rodal. Les intervencions es realitzen cada 15-20 anys, per 
ampliar els claps ja oberts o fer-ne de nous sobre un màxim del 25% del rodal, sempre que el disseminat 
s’hagi instal·lat i l’AB hagi evolucionat a ~30m2/ha. En tot cas, les tallades d’irregularització se centren 
a eliminar peus del grup de grandària mitjà i a conservar una part dels del grup gran.

•	 Si la qualitat d’estació és baixa, les tallades se centren a eliminar peus del grup de grandària gran abans 
que entrin en decrepitud, i s’acompanyen d’una aclarida en profunditat sobre peus del grup mitjà en 
benefici de peus del grup petit en tot el rodal. Es conserven els grups de peus més vitals i les zones 
de disseminat instal·lat si es tracta de regeneració avançada viable. En tot cas, cal mantenir una AB 
mínima de 28 a 32 m2/ha. L’estructura objectiu és una d’irregular amb major proporció de peus del 
grup petit (descapitalitzada).

Quan la massa presenta inicialment una estructura semiregular, en general, se segueixen les indicacions 
per a estructura regular, sempre que l’estrat jove sigui abundant i vigorós, però també l’estrat superior sigui 
encara vital.
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•	 En aquest cas, per establir els bosquets, cal minimitzar els sacrificis de tallada, maximitzar les opcions de 
regeneració i optimitzar el disseny per a les operacions posteriors. Així, cal ubicar els bosquets en cons 
de regeneració avançada (d’alçada inferior a 3-4 m), en grups d’arbres morts, d’escàs vigor o inestables, 
i també en agrupacions d’arbres que, en general, hagin arribat al torn. És convenient ubicar els nous 
bosquets al costat d’arbres mare de bones característiques.

Quan la massa presenta inicialment una estructura irregular no equilibrada, es realitzen una o diverses 
tallades de selecció per aproximar la massa a la distribució de referència.

•	 Si l ’estructura actual és irregular clara, el procés es basa a continuar la dinàmica de colonització i/o 
densificació. Únicament s’intervindrà amb una AB superior a 25-30 m2/ha per equilibrar la massa, és 
a dir, per aproximar-la a la distribució de referència marcada com a objectiu.

•	 Si l ’estructura actual és irregular descapitalitzada, només en estacions de qualitat mitjana i alta, les 
tallades se centren en l’eliminació dels peus menys vitals, vells i dominats, especialment del grup de 
grandària petit, afavorint la permanència dels peus de més vigor. Es busca l’obertura de bosquets de 
màxim 2.000-3.000 m2 per incorporar-hi una nova classe d’edat. Només s’hi intervé si l’AB supera els 
30 m2/ha, i no s’extrau més del 25-30% de l’AB inicial. Les següents tallades de selecció es fan amb 
rotacions semblants a les marcades al model de gestió de referència, però sempre amb una extracció 
inferior al 35% de l’AB inicial.

•	 Si l ’estructura actual és irregular capitalitzada, les tallades de selecció se centren a eliminar els peus 
menys vitals, vells i dominats, especialment dels grups de grandària mitjà i gran, afavorint els peus més 
vitals i l’entrada de peus joves per formar el grup petit. Els arbres madurs es tallen en forma de bosquets 
de màxim 2.000-3.000 m2, tot creant heterogeneïtat i no desestabilitzant en excés la massa. Només 
s’hi intervé si l’AB arriba als 30-35 m2/ha, i no s’extrau més del 30-40% de l’AB inicial. Les següents 
tallades de selecció es fan amb rotacions semblants a les marcades al model de gestió de referència.
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Qualitat d’estació alta. Producció de fusta
Estructura regularitzada amb torn de tallada de 120-150 anys (~45 cm).  Règim 
d’aclarides selectives mixtes cada 15-20 anys. Densitat final de 400-600 peus/ha. 
Regeneració per aclarida successiva en dues fases.

MODEL 
Pu01

Productes i funcions

En condicions adequades, s’aconsegueixen uns 400 m3/ha de fusta de qualitat en la fase final (amb diàmetres pròxims 
als 45 cm) i uns 180 m3/ha de fusta comercial en els tractaments intermedis (en total, uns 5 m3/ha·any).

Paràmetres silvícoles del model
H0
(m)

N
(peus/ha)

Dg
(cm)

AB
(m2/ha)

VAE
(m3/ha)

Edat
(anys) Actuacions Ne

(peus/ha) C/AF* VAEe 
(m3/ha)

ABe
(%)

3-5 >3.500 - - - 10-15 Aclarida de plançoneda selectiva ~1.000 1-2 - -
8-10 ~2.500 12-19 30 ~125 25-30 Aclarida selectiva mixta ~900 1-3 ~40 30
12-15 ~1.600 19-26 40 ~250 40-55 Aclarida selectiva mixta ~500 1-2 ~75 25
17-19 ~1.100 19-26 40 ~350 65-80 Aclarida selectiva mixta ~300 ~1 ~105 25
19-20 ~800 >27 40 ~350 85-100 Aclarida selectiva mixta ~300 ~105 25

>20
400-600

40-45
30-35 ~300

120-150
Tallada disseminatòria 200-300 ~180 60

200-300 15-20 ~150 Tallada final 200-300 ~150 100

*C/AF: relació entre competidors tallats i arbres de futur.

Descripció tècnica de les actuacions

•	Aclarida de plançoneda selectiva (sempre amb H0 de 3 a 5 m)
- Se seleccionen de 400 a 600 peus/ha ben conformats i posicionats.
- Es tallen els 1 o 2 competidors més propers en un radi d’1,5 m (han de tenir la mateixa alçària o menys d’1 m de 

diferència).

•	Aclarides	selectives	mixtes	(sempre que AB>30 m2/ha)
- La primera és selectiva en un radi de 2 m al voltant dels 400-600 peus/ha seleccionats anteriorment i s’actua 

també a la resta del rodal per formar-hi carrerons amb equidistància del doble de l’alçada de la massa, amb una 
AB extreta màxima del 30% de l’AB inicial (7-11 m2/ha).

- Les següents aclarides se centren a afavorir als 400-600 peus/ha seleccionats i a regular la competència a la 
resta de la massa, sense extraure més del 25% de l’AB inicial (8-10 m2/ha).

- Amb l’última aclarida es deixaran els 400-600 peus/ha de futur responsables de la regeneració.
- Opcionalment, es poden realitzar podes als arbres seleccionats, orientativament, fins a 3 m en la primera 

aclarida i fins als 5 m en la segona.

•	Tallades	de	regeneració
- Disseminatòria: es realitza quan el Dg supera els 40 cm, l’H0 supera els 20 m o l’edat passa dels 120 anys. Es 

rebaixa l’AB a 20 m2/ha, tot deixant els 200-300 peus/ha millor desenvolupats i conformats i també ben repartits 
espacialment. Si l’AB inicial és de 20 a 30 m2/ha, la tallada deixa una AB de 15 m2/ha. Si escau, es realitza una 
estassada selectiva deixant el matollar per claps preferentment d’espècies frondoses i productores de fruit. La treta 
es realitza amb circulació aleatòria pel rodal o amb escarificació.

- Final: amb una AB<20 m2/ha i la regeneració instal·lada, amb una alçària d’1 a 1,5 m en més del 50% de 
la superfície del rodal, generalment de 8 a 10 anys de la tallada disseminatòria. Amb condicionants socials, 
paisatgístics o mediambientals, la tallada es pot executar en dues o més fases i amb intensitat variable per 
zones, sempre sense passar de 15 anys. La tallada final no s’ha de fer més enllà de 10 anys de la disseminatòria 
ni coincidint amb l’aclarida de plançoneda, i cal contemplar la plantació en casos de regeneració insuficient.

4.3 Fitxes descriptives dels models per a masses 
pures
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Qualitat d’estació alta. Producció de fusta
Estructura regularitzada amb torn de tallada de 120-150 anys (~45 cm). Règim 
d’aclarides selectives cada 15-25 anys. Densitat final de ~400 peus/ha. Regeneració per 
aclarida successiva en tres fases.

MODEL 
Pu02

Productes i funcions

En condicions adequades, s’aconsegueixen uns 400 m3/ha de fusta de qualitat en la fase final (amb diàmetres pròxims 
als 45 cm) i uns 170 m3/ha de fusta comercial en els tractaments intermedis (en total, uns 5 m3/ha·any).

Paràmetres silvícoles del model
H0
(m)

N
(peus/ha)

Dg
(cm)

AB
(m2/ha)

VAE
(m3/ha)

Edat
(anys) Actuacions Ne

(peus/ha) C/AF* VAEe 
(m3/ha)

ABe
(%)

1,5-3 >3.500 - - - 5-10 Aclarida de plançoneda 
semisistemàtica ~1.500 - - -

7-9 ~2.000 12-19 30 ~80 25-30 Aclarida selectiva ~750 1-3 ~30 30
11-15 ~1.250 19-26 40 ~225 40-55 Aclarida selectiva ~400 1-3 ~65 25
16-18 ~850 19-26 40 ~350 65-80 Aclarida selectiva ~250 1-3 ~105 25
19-20 ~600 >27 40 ~325 85-100 Tallada preparatòria ~200 ~95 30

>20
~400

40-45
30-35 ~300

120-150
Tallada disseminatòria ~240 ~180 60

~200 15-20 ~150 Tallada final ~200 ~150 100

*C/AF: relació entre competidors tallats i arbres de futur.

Descripció tècnica de les actuacions

•	Aclarida de plançoneda semisistemàtica (sempre amb H0 de 1,5 a 3 m)
- És recomanable en rodals amb regenerat homogeni (en edat i alçada) i uniformement repartit.
- Es creen carrerons de 2 m d’amplada cada 5 o 6 m i es regula lleugerament la competència sobre els millors peus 

fins a reduir la densitat global a uns 2.000 peus/ha.

•	Aclarides	selectives	(sempre que AB>30 m2/ha)
- Amb cada tallada s’eliminen d’1 a 3 competidors dels 400 peus/ha ben desenvolupats i posicionats. El volum 

aprofitat serà baix i fins i tot pot quedar-se a terra a les primeres intervencions.
- Les següents aclarides se centren a afavorir els 400 peus/ha seleccionats tallant fins a 3 competidors per cada 

arbre de futur, sense extraure més del 25% de l’AB inicial.
- Opcionalment, es poden realitzar podes als arbres seleccionats.

•	Tallades	de	regeneració
- Preparatòria: es deixen 400-600 peus/ha millor desenvolupats, idealment, els seleccionats i afavorits en 

intervencions anteriors, amb un repartiment homogeni al rodal.
- Disseminatòria: uns 8-10 anys després de la preparatòria, es rebaixa l’AB a 20 m2/ha, tot deixant els 200-300 

peus/ha millor desenvolupats i conformats i també ben repartits espacialment. Si l’AB inicial és de 20 a 30 
m2/ha, la tallada deixa una AB de 15 m2/ha. Si escau, es realitza una estassada selectiva deixant el matollar per 
claps preferentment d’espècies frondoses i productores de fruit. La treta es realitza amb circulació aleatòria pel 
rodal o amb escarificació.

- Final: amb una AB <20 m2/ha i la regeneració instal·lada, amb una alçària d’1 a 1,5 m en més del 50% de 
la superfície del rodal, generalment, de 8 a 10 anys de la tallada disseminatòria. Amb condicionants socials, 
paisatgístics o mediambientals, la tallada es pot executar en dues o més fases i amb intensitat variable per zones, 
sempre sense passar de 15 anys. La tallada final no s’ha de fer més enllà de 10 anys de la disseminatòria ni 
coincidint amb l’aclarida de plançoneda, i cal contemplar la plantació en casos de regeneració insuficient.
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Qualitat d’estació alta. Producció de fusta
Estructura irregularitzada. Diàmetre màxim de 45 cm. Tallades de selecció cada 
10-15 anys, amb obertures de fins a 3.000 m2.  Estructura equilibrada per grups 
de grandària. L’àrea basal extreta màxima és del 35%.

MODEL 
Pu03

Productes i funcions

En condicions adequades, s’aconsegueixen uns 70 m3/ha de fusta per rotació (uns 5-6 m3/ha·any), de la qual gran 
part pot ser destinada a fusta de qualitat.

Paràmetres generals de control

Grup de grandària CD
Referència Abans 

d’intervenció A extreure

N 
(peus/ha)

AB
(m2/ha)

AB
(%)

VAE
(m3/ha)

AB
(m2/ha)

N
(%)

AB
(%)

VAE
(m3/ha)

Petita 10-20 746 10,4 41 59,8 13,5 24 23 18
Mitjana 25-30 122 7,1 28 54,7 9,5 25 25 18

Gran ≥ 35 63 7,8 31 58,7 12 35 26 34
Total 931 25,3 173,2 35 28 70

Els percentatges de N i AB a extreure fan referència al total de cada grup abans d’intervenció. 
Els valors per grups de grandària d’AB abans d’intervenció i els percentatges d’N i AB a extreure són orientatius. Per a l’aplicació del model cal calcular 
el percentatge a extreure de cada grup comparant les dades reals del rodal en el moment d’intervenció amb els valors de referència.

Descripció tècnica de les actuacions

•	Tallada de selecció
- Es realitza sobre grups d’arbres de fins a 3.000 m2 distribuïts sobre el terreny, quan la massa arriba als 

35 m2/ha, orientativament, cada 10-15 anys. La mida dels bosquets ha de ser l’adequada per a l’entrada del 
regenerat.

- En una mateixa intervenció, es fan tractaments de millora sobre els grups d’arbres de les classes diamètriques 
baixes i mitjanes per regular la competència, i tallades de regeneració sobre els grups d’arbres de classes 
diamètriques grans; la seva extracció crea obertures per a la instal·lació de nou regenerat. Sempre es mantindrà 
un criteri de selecció positiva estricta de l’arbrat durant el marcatge de la intervenció, deixant els peus més 
vitals de cada grup de grandària i sempre buscant la distribució de referència per grups.

- És possible endarrerir la tallada fins a tenir una AB pròxima a 40 m2/ha, però en cap cas han de passar més de 
15 anys des de l’anterior tallada.
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Qualitat d’estació alta/mitjana/baixa. Producció de fusta 
Estructura irregularitzada. Presència mínima de tres classes d’edat o estat de 
desenvolupament en bosquets de 5.000-10.000 m2. Gestió dels bosquets com a massa 
regularitzada amb regeneració per aclarida successiva.

MODEL 
Pu04

Estructura general del rodal

- Cal que el rodal tingui prou superfície per acollir com a mínim tres 
bosquets (tres classes d’edat diferents) de 5.000 a 10.000 m2.

- Cada bosquet es regenerarà dins d’un període de 20 anys. Així, es crearà 
un mosaic de bosquets que comencen la regeneració amb una diferència 
mínima de 20 anys.

- Si els bosquets que no es posen en regeneració tenen condicions 
diferents a les descrites al model, cal aplicar-hi aclarides mixtes que 
afavoreixin la classe diamètrica més vital i abundant, que haurà de ser 
diferent de la classe diamètrica afavorida als bosquets veïns.

Gestió a escala de bosquet

- Cada bosquet es gestiona com a massa regular. Per tant, caldrà triar un model de massa regular.
- Segons l’estat de desenvolupament, a cada bosquet li correspondrà un tractament diferenciat.
- A causa de l’efecte vora produït entre els bosquets, per aplicar-hi el model triat cal:
• Mantenir una densitat un 10% inferior.
• Planificar temporalment i espacialment totes les intervencions (especialment l’accés).
• Aplicar una aclarida successiva més intensiva en la regeneració, normalment en dues fases. El nombre de 

peus a cada bosquet en iniciar el procés dependrà de la qualitat d’estació i de la mida del mateix bosquet. 
Equivaldran, orientativament, a 360-540 peus/ha en qualitat mitjana i alta i a 540-720 peus/ha en qualitat 
baixa.

60-80

60-80
20-40

20-40

20-40

0-20

0-20

40-60
40-60

80- 
100

80-100

Els números indiquen l’edat dels arbres 
en cada bosquet
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Models de gestió per a masses pures de pi negre

Qualitat d’estació mitjana. Producció de fusta
Estructura regularitzada amb torn de tallada de 120-150 anys (~40 cm). Règim 
d’aclarides selectives cada 20-30 anys. Densitat final de ~500 peus/ha. Regeneració per 
aclarida successiva en dues fases.

MODEL 
Pu05

Productes i funcions

En condicions adequades, s’aconsegueixen uns 350 m3/ha de fusta de qualitat en la fase final (amb diàmetres pròxims 
als 40 cm) i uns 65 m3/ha de fusta comercial en els tractaments intermedis (en total, uns 3,5 m3/ha·any).

Paràmetres silvícoles del model
H0
(m)

N
(peus/ha)

Dg
(cm)

AB
(m2/ha)

VAE
(m3/ha)

Edat
(anys) Actuacions Ne

(peus/ha) C/AF* VAEe 
(m3/ha)

ABe
(%)

3-5 >3.500 - - - 18-25 Aclarida de plançoneda 
selectiva ~1.000 1-2 - -

7-9 ~2.500 12-19 30 ~75 35-45 Aclarida selectiva mixta ~1.000 1-2 ~30 30
11-13 ~1.500 19-26 40 ~200 60-75 Aclarida selectiva ~550 1-2 ~67 25
15-17 ~950 >27 40 ~250 90-110 Tallada preparatòria (opcional) ~400 ~75 30

17-19
~500

35-40
30-35 ~250

120-150
Tallada disseminatòria ~300 ~150 60

~200 15-20 ~125 Tallada final ~200 ~125 100

*C/AF: relació entre competidors tallats i arbres de futur.

Descripció tècnica de les actuacions

•	Aclarida de plançoneda selectiva (sempre amb H0 de 3 a 5 m)
- Se seleccionen de 400 a 600 peus/ha ben conformats i posicionats.
- Es tallen els 1 o 2 competidors més propers en un radi d’1,5 m (han de tenir la mateixa alçària o menys d’1 m de 

diferència).

•	Aclarida	selectiva	mixta	(sempre que AB>30 m2/ha)
- La primera és selectiva en un radi de 2 m al voltant dels 400-600 peus/ha seleccionats anteriorment i actua 

també a la resta del rodal per formar carrerons amb equidistància del doble de l’alçada de la massa, amb una AB 
extreta màxima del 30% de l’AB inicial (7-11 m2/ha).

- La segona és només selectiva en un radi de 3 m al voltant dels futurs arbres mare, els 400-600 peus/ha 
seleccionats.

•	Tallades	de	regeneració
- Preparatòria: opcional, en funció de l’estat de la massa i la densitat a l’hora d’iniciar la regeneració. Amb 

la tallada es deixen els 400-600 peus/ha millor desenvolupats, idealment, els seleccionats i afavorits en 
intervencions anteriors.

- Disseminatòria: uns 8-10 anys després de la preparatòria (si s’ha fet), es rebaixa l’AB a 20 m2/ha, tot deixant els 
200-300 peus/ha millor desenvolupats i conformats i també ben repartits espacialment. Si l’AB inicial és de 20 
a 30 m2/ha, la tallada deixa una AB de 15 m2/ha. Si escau, es realitza una estassada selectiva deixant el matollar 
per claps preferentment d’espècies frondoses i productores de fruit. La treta es realitza amb circulació aleatòria 
pel rodal o amb escarificació.

- Final: amb una AB <20 m2/ha i la regeneració instal·lada, amb una alçària d’1 a 1,5 m en més del 50% de 
la superfície del rodal, generalment de 15 a 20 anys de la tallada disseminatòria. Amb condicionants socials, 
paisatgístics o mediambientals, la tallada es pot executar en dues o més fases i amb intensitat variable per zones, 
sempre sense passar de 20 anys. La tallada final no s’ha de fer més enllà de 20 anys després de la disseminatòria 
ni coincidint amb l’aclarida de plançoneda, i cal contemplar la plantació en casos de regeneració insuficient.

- També es pot plantejar una tallada aclaratòria 8-10 anys després de la disseminatòria en estacions més properes 
a la qualitat baixa.
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Qualitat d’estació mitjana. Producció de fusta
Estructura irregularitzada. Diàmetre màxim de 40 cm. Tallades de selecció cada 
15-20 anys, amb obertures de fins a 2.500 m2. Estructura equilibrada per grups 
de grandària. L’àrea basal extreta màxima és del 35%.

MODEL 
Pu06

Productes i funcions

En condicions adequades, s’aconsegueixen uns 60 m3/ha de fusta per rotació (uns 3,5 m3/ha·any), de la qual bona 
part pot ser destinada a fusta de qualitat.

Paràmetres generals de control

Grup de grandària CD
Referència Abans 

d’intervenció A extreure

N 
(peus/ha)

AB
(m2/ha)

AB
(%)

VAE
(m3/ha)

AB
(m2/ha)

N
(%)

AB
(%)

VAE
(m3/ha)

Petita 10-20 679 9,5 45 43,1 13 28 27 16
Mitjana 25-30 112 6,4 30 40,7 9,5 31 32 19

Gran ≥ 35 50 5,4 25 36,2 9,5 41 42 26
Total 841 21,3 120,0 32 33 61

Els percentatges de N i AB a extreure fan referència al total de cada grup abans d’intervenció. 
Els valors per grups de grandària d’AB abans d’intervenció i els percentatges d’N i AB a extreure són orientatius. Per a l’aplicació del model cal calcular 
el percentatge a extreure de cada grup comparant les dades reals del rodal en el moment d’intervenció amb els valors de referència.

Descripció tècnica de les actuacions

•	Tallada de selecció
- Es realitza sobre grups d’arbres de fins a 2.500 m2 distribuïts sobre el terreny, quan la massa arriba als 

32 m2/ha, orientativament, cada 15-20 anys. La mida dels bosquets ha de ser l’adequada per a l’entrada del 
regenerat.

- En una mateixa intervenció, es fan tractaments de millora sobre els grups d’arbres de les classes diamètriques 
baixes i mitjanes per regular la competència, i tallades de regeneració sobre els grups d’arbres de classes 
diamètiques grans; la seva extracció crea obertures per a la instal·lació de nou regenerat. Sempre es mantindrà 
un criteri de selecció positiva estricta de l’arbrat durant el marcatge de la intervenció, deixant els peus més 
vitals de cada grup de grandària i sempre buscant la distribució de referència per grups.

- És possible endarrerir la tallada fins a tenir una AB pròxima a 37 m2/ha, però en cap cas han de passar més de 
20 anys des de l’anterior tallada.
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Models de gestió per a masses pures de pi negre

Qualitat d’estació baixa. Producció de fusta
Estructura regularitzada amb torn de tallada de 150-200 anys (~35 cm). Règim 
d’aclarides selectives cada 20-30 anys. Densitat final de ~750 peus/ha. Regeneració per 
aclarida successiva.

MODEL 
Pu07

Productes i funcions

En condicions adequades, s’aconsegueixen uns 335 m3/ha de fusta comercial en la fase final (amb diàmetres pròxims 
als 35 cm) i uns 50 m3/ha de fusta comercial si es realitzen els tractaments intermedis (en total, uns 2 m3/ha·any).

Paràmetres silvícoles del model
H0
(m)

N
(peus/ha)

Dg
(cm)

AB
(m2/ha)

VAE
(m3/ha)

Edat
(anys) Actuacions Ne

(peus/ha) C/AF* VAEe 
(m3/ha)

ABe
(%)

3-5 >3.500 - - - 28-42 Aclarida de plançoneda 
selectiva ~1.500 1-3 - -

8-9 ~2.000 12-19 30 ~100 65-75 Aclarida selectiva mixta ~900 1-2 ~25 33
10-12 ~1.100 19-26 32 ~175 85-100 Aclarida selectiva (opcional) ~350 1-2 ~50 33
13-15 ~1.100 19-26 30 ~175 120-135 Tallada preparatòria (opcional) ~400 ~105 30

15-18
~750

30-35
25-30 ~175

150-200
Tallada disseminatòria ~450 ~105 60

~300 15-20 ~125 Tallada final ~300 ~125 100

*C/AF: relació entre competidors tallats i arbres de futur.

Descripció tècnica de les actuacions

•	Aclarida de plançoneda selectiva (sempre amb H0 de 3 a 5 m)
- Se seleccionen de 400 a 600 peus/ha ben conformats i posicionats.
- Es tallen d’1 a 3 competidors més propers en un radi d’1,5 m (han de tenir la mateixa alçària o menys d’1 m de 

diferència).

•	Aclarida	selectiva	mixta	(sempre que AB>30 m2/ha)
- La primera és selectiva en un radi de 2 m al voltant dels 400-600 peus/ha seleccionats anteriorment i actua 

també a la resta del rodal per formar carrerons amb equidistància del doble de l’alçada de la massa, amb una AB 
extreta màxima del 33% de l’AB inicial (7-11 m2/ha).

- Es realitzarà una segona aclarida només si passen 20 anys des de la primera, l’AB supera els 32 m2/ha i el Dg no 
supera els 30 cm. Serà una intervenció selectiva en un radi de 3 m al voltant dels futurs arbres mare, els 400-600 
peus/ha seleccionats, amb una AB extreta màxima del 33% de l’AB inicial.

•	Tallades	de	regeneració
- Preparatòria: opcional, en funció de l’estat de la massa i la densitat a l’hora d’iniciar la regeneració. Amb 

la tallada es deixen els 600-800 peus/ha millor desenvolupats, idealment, els seleccionats i afavorits en 
intervencions anteriors.

- Disseminatòria: uns 8-10 anys després de la preparatòria (si s’ha fet), es rebaixa l’AB a 15-20 m2/ha, tot 
deixant els 250-350 peus/ha millor desenvolupats i conformats i també ben repartits espacialment. Si l’AB 
inicial és de 20 a 30 m2/ha, la tallada deixa una AB de 15 m2/ha. Si escau, es realitza una estassada selectiva 
deixant el matollar per claps preferentment d’espècies frondoses i productores de fruit. La treta es realitza amb 
circulació aleatòria pel rodal o amb escarificació.

- Final: amb una AB <20 m2/ha i la regeneració instal·lada, amb una alçària d’1 a 1,5 m en més del 50% de 
la superfície del rodal, generalment de 15 a 20 anys de la tallada disseminatòria. Amb condicionants socials, 
paisatgístics o mediambientals, la tallada es pot executar en dues o més fases i amb intensitat variable per zones, 
sempre sense passar de 20 anys. La tallada final no s’ha de fer més enllà de 20 anys després de la disseminatòria 
ni coincidint amb l’aclarida de plançoneda, i cal contemplar la plantació en casos de regeneració insuficient.

- Si s’observen o preveuen problemes per aconseguir la regeneració per aclarida successiva, es pot plantejar una 
tallada arreu amb escarificat previ en el moment indicat per a la tallada disseminatòria, i també contemplant la 
plantació en casos de regeneració insuficient.
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Qualitat d’estació baixa. Producció de fusta
Estructura irregularitzada. Diàmetre màxim de 35 cm. Tallades de selecció cada 
20-30 anys, amb obertures de fins a 2.000 m2. Estructura amb menor presència 
del grup de grandària gran. L’àrea basal extreta màxima és del 40%.

MODEL 
Pu08

Productes i funcions

En condicions adequades, s’aconsegueixen uns 50 m3/ha de fusta per rotació (uns 2 m3/ha·any), de la qual bona part 
pot ser destinada a fusta de qualitat.

Paràmetres generals de control

Grup de grandària CD
Referència Abans 

d’intervenció A extreure

N 
(peus/ha)

AB
(m2/ha)

AB
(%)

VAE
(m3/ha)

AB
(m2/ha)

N
(%)

AB
(%)

VAE
(m3/ha)

Petita 10-20 683 9,5 49 31,8 12,6 23 24 10
Mitjana 25-30 114 6,6 34 32,5 10,6 37 37 20

Gran ≥ 35 33 3,2 17 17,7 6,8 51 54 20
Total 830 19,3 82,0 30 33 50

Els percentatges de N i AB a extreure fan referència al total de cada grup abans d’intervenció. 
Els valors per grups de grandària d’AB abans d’intervenció i els percentatges d’N i AB a extreure són orientatius. Per a l’aplicació del model cal calcular 
el percentatge a extreure de cada grup comparant les dades reals del rodal en el moment d’intervenció amb els valors de referència.

Descripció tècnica de les actuacions

•	Tallada de selecció
- Es realitza sobre grups d’arbres de fins a 2.000 m2 distribuïts sobre el terreny, quan la massa arriba als 

30 m2/ha, orientativament, cada 20-30 anys. La mida dels bosquets ha de ser l’adequada per a l’entrada del 
regenerat.

- En una mateixa intervenció, es fan tractaments de millora sobre els grups d’arbres de les classes diamètriques 
baixes i mitjanes per regular la competència, i tallades de regeneració sobre els grups d’arbres de classes 
diamètriques grans; la seva extracció crea obertures per a la instal·lació de nou regenerat. Sempre es mantindrà 
un criteri de selecció positiva estricta de l’arbrat durant el marcatge de la intervenció, deixant els peus més 
vitals de cada grup de grandària i sempre buscant la distribució de referència per grups.

- És possible endarrerir la tallada fins a tenir una AB pròxima a 34 m2/ha, però en cap cas han de passar més de 
30 anys des de l’anterior tallada.
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5
Models de gestió per a masses mixtes de pi negre

Els models de gestió per a les masses mixtes es basen en un model de gestió de masses pures (anomenat 
model de referència), al qual s’afegeixen les adaptacions necessàries en funció de l’opció de gestió triada 
(mantenir o variar la proporció d’espècies a la massa mixta).

Els passos per escollir el model de gestió per a masses mixtes són els següents:

1. Identificar la Tipologia Forestal Arbrada a què pertany el rodal a gestionar (formació mixta i qualitat 
d’estació de les espècies dominants). També és interessant identificar la gestió i l’evolució passada, i 
especialment l’origen de la massa mixta, que aportarà informació sobre els possibles processos dinàmics  
actius o el caràcter estable de la formació mixta (amb vistes a decidir l’opció de gestió).

2. Decidir l’opció de gestió pel que fa a la composició específica. Les opcions de gestió que recullen els 
models són:

•	 Mantenir la massa mixta inicial. Com a mínim, s’han de mantenir els percentatges sobre l’AB que 
determinen que és una massa mixta dominada per pi negre. El pi negre ha de tenir entre el 50 i el 
80% de l’AB, mentre que l’altra espècie principal ha de tenir entre el 20 i el 50% de l’AB.

•	 Avançar en la dominància del pi negre, fins i tot arribant a formar una massa pura (AB de pi negre 
>80% del total).

•	 Augmentar la proporció de l’altra/es espècie/s principal/s, fins i tot arribant a ser l’espècie/s 
dominant/s, cas en què el pi negre perdria la dominància de la massa (AB de pi negre <50% del 
total).

•	 Avançar cap a una massa mixta amb l’espècie/s acompanyant/s; s’avançaria cap a una massa on 
l’espècie acompanyant inicial augmenta la seva proporció fins a superar el 20% de l’AB, mentre que 
el pi negre i l’altra/es espècie/s principal/s disminueixen en conjunt la seva presència fins a situar-se 
en el rang de 50-80% de l’AB total de la massa.

Pel que fa a l’opció de gestió, és recomanable prioritzar opcions paral·leles a les dinàmiques naturals 
per tal d’aconseguir una màxima eficiència econòmica. En aquest sentit, per a cada formació mixta es 
recomanen o es desaconsellen determinades opcions de gestió en funció de les característiques ecològiques 
i de la dinàmica natural. Tanmateix, és possible que alguna opció no disposi de model per a determinades 
formacions mixtes, tot i ser tècnicament factible, quan no és ecològicament ni econòmicament favorable.

3. Finalment, es decidirà la silvicultura que cal aplicar, el model de referència que s’ha de seguir i les 
adaptacions als models que es proposen per a cada opció. Aquestes adaptacions fan referència als tipus 
d’intervenció i criteris de marcatge segons tractament.
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Formació Opció de gestió Codi

Pi negre i pi roig (Pu_Ps)
Mantenir la massa mixta 
Avançar en la dominància de pi negre 
Augmentar la proporció de pi roig

PuPs1 
PuPs2 
PuPs3

Pi negre i avet (Pu_Aa)
Mantenir la massa mixta 
Avançar en la dominància de pi negre 
Augmentar la proporció d’avet

PuAa1 
PuAa2 
PuAa3

Pi negre i bedolls (Pu_Bpe) Mantenir la massa mixta 
Avançar en la dominància de pi negre

PuBe1 
PuBe2

Pi negre i altres caducifolis de muntanya 
(Pu_Cm)

Mantenir la massa mixta 
Augmentar la proporció de caducifolis de muntanya

PuCm1 
PuCm2

5.1 Menú dels models de gestió per a masses mixtes
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Models de gestió per a masses mixtes de pi negre

1. Boscos mixtos de pi negre i pi roig (Pu_Ps)
Característiques
Les condicions ecològiques són intermèdies a les preferències d’ambdues espècies, principalment de 1.600 a 
1.900 m d’altitud a les solanes i de 1.500 a 1.700 m a les obagues. 
Aquesta formació mixta sol ser estable en el temps, tot i que en obagues a baixa altitud i solanes el pi roig té 
tendència a esdevenir dominant, especialment si la gestió li és favorable. 
La productivitat global de la massa no és afectada per la proporció de pi roig, que pot oscil·lar entre el 20% i el 50%.
Opcions de gestió

A. Opció de mantenir la massa mixta Recomanada quan la qualitat d’estació és 
similar per a ambdues espècies

Model PuPs1 Models de referència: Pu01 Pu02 Pu03 Pu04 Pu05 Pu06 Pu07 Pu08

En general, cal mantenir el pi roig en baixes proporcions, especialment si l’objectiu és la producció en volum de fusta 
sense diferenciar espècies, idealment, entre el 20 i el 30% de l’AB total.

Estructura regular: s’ha de seguir el règim d’aclarides del model de referència i mantenir les dues espècies en la 
proporció desitjada, penalitzant el pi roig si és necessari. La regeneració serà per aclarida successiva uniforme i 
s’assegurarà la presència de bons arbres mare d’ambdues espècies homogèniament repartits.

Estructura irregular: cal reduir la densitat proposada als models un 10-15% i buscar una proporció de pi roig del 30-
50% al grup de grandària petita. Aquesta proporció es pot reduir als grups mitjà i gran per assolir la proporció global 
desitjada. La mida dels bosquets ha de garantir espai per generar les condicions adequades a ambdues espècies, 
aproximant-se als 5.000 m2.

B. Opció d’avançar en la dominància del pi negre
Recomanada quan l ’estació és més favorable 

al pi negre i el pi roig és present per plasticitat 
ecològica o efectes de la gestió

Model PuPs2 Models de referència: Pu01 Pu02 Pu03 Pu04 Pu05 Pu06 Pu07 Pu08

En general, cal mantenir densitats un 10-15% superiors a les indicades, especialment en fases joves (masses regulars) 
o al grup de grandària petita (masses irregulars).

Estructura regular: s’ha de seguir el règim d’aclarides del model de referència tot penalitzant el pi roig en cada 
intervenció. La regeneració serà per aclarida successiva en tres fases, amb la primera avançada uns 5-7 anys i 
controlant en les següents la resposta del pi roig.

Estructura irregular: s’ha de realitzar la tallada de selecció segons el model de referència, tot mantenint més densitat 
al grup de grandària petita, i penalitzar sistemàticament el pi roig. Els bosquets han de ser de petites dimensions, 
aproximant-se als 1.000 m2 del peu a peu.

C. Opció d’augmentar la porporció de pi roig Recomanada quan l ’estació és més favorable al 
pi roig, especialment en cotes baixes i solanes

Model PuPs3 Models de referència: Pu01 Pu02 Pu03 Pu04 Pu05 Pu06 Pu07 Pu08

En general, cal reduir la densitat global de la massa un 10-15%.

Estructura regular: cal afavorir sistemàticament el pi roig durant les aclarides. La regeneració serà per aclarida 
successiva uniforme amb obertures fortes i freqüents, fins i tot amb només dues fases, per afavorir el pi roig.

Estructura irregular: s’ha de penalitzar el pi negre en cada intervenció per augmentar la proporció de pi roig a la 
massa i realitzar bosquets de grans dimensions, aproximadament 5.000 m2 o fins i tot més si és necessari per garantir 
el desenvolupament i la regeneració del pi roig. Es pretén reduir la proporció del pi negre a menys del 50% de l’AB 
global. Quan el pi negre perdi la dominància, la gestió es basarà en models de gestió per a les masses dominades 
per pi roig.

5.2 Fitxes dels models de gestió per a masses mixtes
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2. Masses mixtes de pi negre i avet (Pu_Aa)

Característiques

L’orientació és majoritàriament d’obaga, i hi pot haver una presència notable de pi roig. Generalment, les 
condicions ecològiques no són les òptimes per a l’avet per escassa disponibilitat hídrica al sòl, orientacions est o 
oest o cotes elevades, i no pot esdevenir dominant.
Quan l’estació és òptima per al desenvolupament de l’avet, la formació pot ser una etapa avançada en la 
recolonització d’antigues pastures, on l’avet se serveix de la coberta inicial de pi negre per esdevenir dominant a 
llarg termini. En altres casos, la gestió ha creat condicions d’il·luminació més adequades al pi negre.
La productivitat és més alta com més proporció d’avet hi ha a la massa, encara que, per mantenir la massa mixta, el 
pi negre ha de representar com a mínim el 50% de l’AB global.

Opcions de gestió

A. Opció de mantenir la massa mixta Recomanada quan l ’estació no és clarament 
favorable a l ’avet

Model PuAa1 Models de referència: Pu01 Pu02 Pu03 Pu04 Pu05 Pu06 Pu07 Pu08

Cal reduir la densitat proposada als models fins a un 15% i, si l’objectiu productiu es basa en el volum de fusta sense 
diferenciar espècies, cal mantenir una proporció elevada d’avet, sense superar el 50% de l’AB global.

D’altra banda, cal evitar la conformació de la massa en dos estrats, tant de pi negre sobre avet com a l’inrevés, ja que 
la regeneració de pi negre es veurà dificultada.

Estructura regular: s’ha de seguir el règim d’aclarides del model de referència i mantenir les dues espècies en la 
proporció desitjada. La regeneració serà per aclarida successiva en tres fases amb intervencions freqüents i d’obertures 
intenses a llum en la primera tallada. L’objectiu és assegurar primer la regeneració de la cobertura de pi negre.

Estructura irregular: cal realitzar la tallada de selecció segons s’explica als models en quant als pesos per grups de 
grandària, tot considerant la reducció de densitat global. En cada intervenció es regula la proporció d’espècies, que 
pot ser diferent per grups de grandària per permetre més proporció de pi negre al grup petit i mantenir la proporció 
global desitjada.

B. Opció d’avançar en la dominància del pi negre
Recomanada en estacions clarament 

desfavorables a l ’avet i de qualitat alta per 
al pi negre

Model PuAa2 Models de referència: Pu01 Pu02 Pu04 Pu05 Pu07

En general, cal gestionar la massa amb estructura regular, seguir els règims d’aclarides marcats als models i penalitzar 
l’avet en les aclarides i en la regeneració. L’avet romandrà a la massa en forma de petits claps i individus aïllats si és 
capaç de desenvolupar-se fins a l’estrat dominant, o en forma de claps de subvol en cas contrari.

C. Opció d’augmentar la proporció d’avet
Recomanada en estacions favorables a l ’avet 
i on la massa es troba en fase de colonització 

avançada

Model PuAa3 Models de referència: Pu03 Pu06 Pu08

En general, cal gestionar la massa amb estructura irregular per bosquets petits, tot mantenint condicions d’ombra. 
És recomanable mantenir densitats un 15% superiors a les indicades, especialment al grup de grandària petita. Els 
individus joves i vigorosos (aïllats o per claps) s’alliberen progressivament mentre es penalitza el pi negre en cada 
tallada de selecció.

Es pretén reduir la proporció del pi negre a menys del 50% de l’AB global. Quan el pi negre perdi la dominància, la 
gestió es basarà en models de gestió per a les masses dominades per avet.
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Models de gestió per a masses mixtes de pi negre

3. Boscos mixtos de pi negre i bedolls (Pu_Bpe)

Característiques

En general, els bedolls apareixen com un bosc menut i de baixa alçària, mentre que el pi negre, en etapes adultes, 
presenta les capçades en un estrat superior.

Aquesta formació sovint procedeix de posades en llum intenses en un bosc de pi negre, i tendeix cap a la 
densificació i la recuperació de la dominància de la conífera. També es dóna en estacions no òptimes per al pi 
negre on no arriba a formar cobertes denses, de manera que la massa mixta pot romandre estable. En ambdós 
casos, els bedolls se situen preferentment en zones de vorada de bosc, en torrenteres o en localitzacions amb 
afloraments de roca.

La interacció entre espècies té caràcter de competència reduïda o fins i tot de facilitació per al pi negre, on la 
productivitat no sembla afectada per l’augment de proporció de bedolls.

Opcions de gestió

A. Opció de mantenir la massa mixta
Recomanada quan l ’estació és desfavorable 
al pi negre o quan la presència de bedoll és 

limitada

Model PuBe1 Models de referència: Pu01 Pu02 Pu03 Pu04 Pu05 Pu06 Pu07 Pu08

La massa es gestiona seguint els models de referència, però ajustant la distribució espacial d’ambdues espècies a 
microescala segons els seus requeriments. El bedoll ocuparà les localitzacions de sòl escàs, elevada pedregositat i 
afloraments rocosos, mentre que el pi negre ocuparà preferentment les localitzacions amb més sòl disponible. També 
poden mantenir-se petits claps de bedoll dins de la massa de pi negre si es dóna l’espai necessari per a les capçades, 
bé a sota del dosser dominant o bé com a part d’aquest.

B. Opció d’avançar en la dominància del pi negre
Recomanada en general, especialment en 

rodals joves de pi roig en plena dinàmica de 
reconstitució del bosc

Model PuBe2 Models de referència: Pu01 Pu02 Pu03 Pu04 Pu05 Pu06 Pu07 Pu08

La gestió segueix els models de referència i se centra en el pi negre. Si el bedoll és inicialment molt abundant, 
s’afavoreix la seva monoestratificació per facilitar la recuperació de la massa de pi negre. Amb el desenvolupament 
del pi negre, com a segon estrat o per claps, se substitueix progressivament la coberta de bedoll.

Amb estructures regulars o irregulars, cal potenciar la densificació de la massa per part del pi negre, així que la 
proporció de bedoll es reduirà per la competència de la conífera.

C. Opció d’augmentar la proporció de bedoll No recomanda en cap cas
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4. Boscos mixtos de pi negre i altres caducifolis de muntanya (Pu_Cm)

Característiques

Són boscos dominats per pi negre on apareixen de manera significativa una o diverses espècies de planifolis com ara 
el faig, el freixe de fulla gran, les moixeres, el gatsaule, el trèmol, el fals plàtan, els erables, els tells, el roure de fulla 
gran o l’avellaner, i puntualment, hi poden ser presents els bedolls.

Aquesta formació se sol donar en boscos amb abundància de clarianes naturals i que, a més a més, constitueixen 
enclavaments humits. En aquests casos, la tendència és el manteniment de la massa mixta. En d’altres, el progressiu 
tancament de capçades de pi negre pot fer disminuir la proporció dels caducifolis i avançar cap a una massa pura.

Els diferents caducifolis que poden ser-hi presents tenen un comportament variable que condiciona la dinàmica de 
la massa mixta. En tot cas, és previsible que la productivitat de la massa disminueixi amb l’augment de proporció 
dels caducifolis, excepte en el cas de la barreja amb faig o trèmol.

Opcions de gestió

A. Opció de mantenir la massa mixta
Recomanada en estacions favorables al pi 

negre on els caducifolis troben limitacions o 
tenen una presència limitada i sense tendència 

a l ’expansió

Model PuCm1 Models de referència: Pu01 Pu02 Pu03 Pu04 Pu05 Pu06 Pu07 Pu08

La massa es gestiona seguint els models de referència, però ajustant la distribució espacial de les espècies presents a 
microescala segons els seus requeriments. Durant les intervencions, es regula la competència i la proporció d’espècies 
per assegurar el manteniment de la massa mixta.

Tant amb estructura irregular com regular, és recomanable dirigir la massa cap a la barreja per bosquets per ajustar 
la localització de les espècies i asegurar la regeneració de totes, especialment de pi negre.

Amb estructura regular, cal adaptar la fase de regeneració al temperament de les espècies presents. Així, primer 
es tallaran preferentment peus de les espècies més tolerants a l’ombra, especialment si actuen com a subvol. Si el 
caducifoli és majoritàriament faig, cal evitar la conformació de la massa en dos estrats, ja que la regeneració de pi 
negre es veurà dificultada. Si el pi negre té problemes de regeneració o de resposta als tractaments de millora i els 
caducifolis dominen ràpidament, cal plantejar-se continuar la dinàmica de canvi de dominància d’espècies.

B. Opció d’avançar en la dominància del pi negre No recomanada en cap cas

C. Opció d’augmentar la proporció de caducifolis de 
muntanya

Recomanada en estacions desfavorables al pi 
negre on els caducifolis tenen una presència 

elevada i amb tendència a l ’expansió

Model PuCm2 Models de referència: Pu03 Pu04 Pu06 Pu08

En general, cal gestionar la massa amb estructura irregular i mantenir densitats un 15% superiors a les indicades, 
especialment al grup de grandària petit. Els individus joves i vigorosos (aïllats o per claps) s’alliberen progressivament 
mentre es penalitza el pi negre en cada tallada de selecció. Es pretén crear un mosaic de bosquets de grandàries 
i composicions específiques variades, on el pi negre es podrà mantenir de forma aïllada o en petits claps en 
localitzacions adients.

No és recomanable la gestió amb estructura regular, excepte per a la barreja amb faig. En aquest cas, la regeneració 
se centra en l’extracció de peus de pi negre en la primera fase. Es pretén reduir la proporció del pi negre a menys del 
50% de l’AB global. Quan el pi negre perdi la dominància, la gestió es basarà en models de gestió per a les masses 
dominades pels caducifolis de muntanya.
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6
Exemple d’aplicació d’un model ORGEST en un 
bosc de pi negre

a) Tipificació del rodal

En base a les característiques de les formacions de pi negre i utilitzant la clau de classificació de la 
qualitat d’estació corresponent, s’identifica la tipologia forestal arbrada.

b) Càlcul d’altres paràmetres a tenir en compte en la gestió: Risc d’incendi

Segons el Mapa de risc d’incendi tipus de Catalunya, el rodal està en una zona de molt baix risc, on 
l’incendi tipus més probable és el topogràfic. A més, l’estructura és de baixa vulnerabilitat al foc de 
capçades.

c) Elecció del model

El menú de models de gestió del pi negre serveix per seleccionar el més adient per a la massa en base 
als factors de selecció següents:

Tipologia 
Pu-B

Estructura 
Regularitzada

Objectiu preferent 
Fusta de qualitat amb 

0 ≈40 cm

Característiques del 
model

Aclarides selectives

Model Pu05: es basa en un torn de tallada de 120-150 anys amb un règim d’aclarides selectives cada 
20-30 anys. En condicions adequades, s’aconsegueixen uns 350 m3/ha de fusta en la fase final i uns 65 
m3/ha de fusta comercial en els tractaments intermedis (en total, uns 3,5 m3/ha.any).

H0
(m)

N
(peus/ha)

Dg
(cm)

AB
(m2/ha)

VAE
(m3/ha)

Edat
(anys) Actuacions

15-17 ~950 >27 40 ~250 90-110 Tallada preparatòria (opcional)

 
d) Elecció de l’itinerari silvícola a aplicar

La massa presenta una estructura regularitzada amb presència de diverses generacions. L’alçada 
mitjana és de 15,1 m i la dominant de 15,9 m, la densitat de 1.700 peus/ha, l’AB de 55,8 m2/ha, el Dg 
de 20,9 cm i el diàmetre dominant és de 30,3 cm.

Model
Pu05

Pineda pura 
Pi negre >80% AB

Qualitat 
B

T
FA

  P
u-

B

Localització: àmbit pirinenc 
i prepirinenc (Cerdanya)

Boscos 
de pi negre

Pluviometria 
anual 

<1.000 mm/any

Mig vessant 
de pendent 

<70%

Sòl profund (>40 cm) 
sense afloraments rocosos 

i escassa pedregositat

Exposició: 
Nord

Altitud: 
≈1.500 m
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La densitat i l’àrea basal de la massa són significativament superiors al que indica el model de la seva 
alçada dominant. Per aquest motiu és convenient fer una tallada d’adaptació al model. L’actuació de 
referència és la tallada preparatòria, ja que l’estat de desenvolupament de la massa, amb un marcat 
estancament per excessiva competència en edat adulta, fa aconsellable l’aplicació d’una tallada 
preparatòria i iniciar la regeneració.

e) Execució de la tallada preparatòria

S’ha realitzat una tallada preparatòria per reduir l’AB a valors pròxims a 30 m2/ha, sempre sense 
extraure més del 50% del volum. Aquesta intervenció s’aproxima a una aclarida mixta per eliminar 
peus dominats, decrèpits, inestables, pioners envellits i també peus competidors dels arbres seleccionats 
per iniciar la regeneració.

Per tal de preparar la massa per la seva regeneració, s’han seleccionat uns 500 peus/ha dominants, 
vitals i ben desenvolupats, junt a altres 600 peus/ha dominants i codominants que seran extrets en les 
properes intervencions. S’han extret 103,74 m3/ha, el 30% del volum inicial corresponent a les classes 
diamètriques 20 i superiors.

La pròxima actuació es realitzarà 8-10 anys després d’aquesta tallada preparatòria. Si la massa té les 
condicions adequades, consistirà en una tallada disseminatòria que rebaixi l’AB a valors pròxims a 
20 m2/ha sempre que no es talli més del 60% del volum inicial.

Estat inicial de la massa.
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Claus d’identificació de la vulnerabilitat al foc de capçades per al pi negre

Annex
Claus d’identificació de la vulnerabilitat al foc de 
capçades per al pi negre (CVFoC)

Les CVFoC serveixen per identificar el tipus d’estructura d’un rodal forestal o unitat d’actuació pel que 
fa a la seva vulnerabilitat a generar focs de capçades. Així, es diferencien les estructures tipus A (molt 
vulnerables), B (moderadament vulnerables) i C (poc vulnerables). La tipificació d’un rodal forestal 
segons la seva vulnerabilitat al foc de capçades no és necessària com a pas previ a l’elecció del model de 
gestió a seguir en un determinat rodal, però sí que constitueix una eina important per definir prioritats en 
la planificació i decidir quines són les unitats d’actuació que requereixen una actuació més immediata, en 
el cas que existeixi una elevada vulnerabilitat al foc de capçades.

Per facilitar l’ús de les claus, cal definir alguns conceptes bàsics:

•	 Combustible aeri: format per les capçades dels arbres de l’estrat dominant o codominant de major 
alçada.

•	 Combustible d’escala: combustible viu d’alçada superior a 1,30 m que no forma part de l’estrat 
dominant o codominant. Inclou arbres petits, arbustos, lianes o arbres caiguts.

•	 Combustible de superfície: combustible d’alçada no superior a 1,30 m. Poden ser matoll, vegetació 
herbàcia, branques, troncs caiguts, restes silvícoles.

Exemple gràfic del tipus de combustible segons la seva distribució.

RCE: Recobriment combustible d’escala.

De-a: Distància entre el combustible d’escala i aeri.

Ds-a: Distància entre el combustible de superfície i aeri.

Ds-e: Distància entre el combustible de superfície i 
d’escala.

RCS: Recobriment combustible de superfície.

Combustible
aeri

Combustible
d’escala

Combustible
de superfície
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CVFoC: Pinus uncinata

Recobriment 
del combustible 

d’escala 
(%)

Distància entre  el 
combustible de 

superfície o d’escala 
i l’aeri (m)

Distància entre el 
combustible de 

superfície i d’escala 
(m)

Fcc del 
combustible 

aeri (%)

Recobriment 
del combustible 

de superfície 
(%)

Vulnera-
bilitat 

al foc de 
capçades

La distància mitjana entre 
el combustible de superfí-
cie i l’escala és <3m

>70% A1

Abundant: >70%

La distància mitjana entre el 
combustible d’escala i l’aeri 
és <5m

50-70%
>50% A2

<50% B1

30-50% B2

La distància mitjana entre 
el combustible de superfí-
cie i d’escala és >3m

>70%
>30% B3

<30% C1

30-70%
>50% B4

<50% C2

La distància mitjana entre el 
combustible d’escala i l’aeri 
és >5m

>70%
>30% B5

<30% C3

30-70% C4

Mitjanament 
abundant: 25-70%

La distància mitjana entre 
el combustible de superfí-
cie i d’escala és <3m

>70%
>40% A3

La distància mitjana entre el 
combustible d’escala i l’aeri 
és <5m

<40% B6

50-70%
>60% A4

<60% B7

30-50% B8

La distància mitjana entre 
el combustible de superfí-
cie i d’escala és >3m

>70%
>50% B9

<50% C5

30-70%
>70% B10

<70% C6

La distància mitjana entre el 
combustible d’escala i l’aeri 
és >5m

>70%
>30% B11

<30% C7

30-70% C8

La distància mitjana entre el 
combustible de superfície 
i l’aeri és <4m

>70%

>70% A5

Escàs: 0-25%

30-70% B12

<30% C9

50-70%
>30% B13

<30% C10

30-50%
>50% B14

<50% C11

La distància mitjana entre el combustible 
de superfície i l’aeri és >4m C12
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